FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Változás a helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés szabályaiban
2018. január elsejétől változott a
helyi iparűzési adó hatálya alá
történő bejelentkezés rendje, ami
további adminisztrációs tehercsökkenést jelent az újonnan
létrejött adózók számára.

Kis Gábor

„2018. január
elsejétől változott a
helyi iparűzési adó
hatálya alá történő
bejelentkezés
rendje, ami további
adminisztrációs
tehercsökkenést
jelent az újonnan
létrejött adózók
számára.”

vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó adóalany, aki az
iparűzési adó vonatkozásában a
Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti
egyszerűsített adóalap (tételes
adóalap) megállapítási módot
választja.
Erről
ugyanis
az
A helyi adókról szóló 1990. évi C. önkormányzati adóhatóság felé törvény
(Htv.)
42/E.
§-a 45 napon belül – továbbra is külön
értelmében a cégnyilvánosságról, a bejelentést kell tennie.
bírósági
cégeljárásról
és
a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. Ha a cégnek valamely - az
törvény (Ctv.) 36. § (4) bekezdése önkormányzati adóhatóság felé
alapján
a
cégről
(minden bejelentési kötelezettség alá eső jogalanyról, amely a Ctv. alapján adata megváltozik, a cég változáscégnek minősül) a cégbíróság bejelentési
kötelezettsége
útján az állami adóhatósághoz minden esetben fennáll.
érkezett adatokat az állami
adóhatóság a cég székhelye Amennyiben a bejelentkezéssel
szerinti önkormányzati adó- egyidejűleg
adóelőleget
vagy
hatóság részére elektronikus jogszabály
alapján
az
úton, haladéktalanul megküldi, adatszolgáltatásban nem szereplő
feltéve, hogy az önkormányzat más adatot kell bejelenteni, akkor
helyi iparűzési adórendelete e bejelentés megtételére a cég
hatályos.
székhelye szerinti önkormányzati
adóhatóság külön felhívja az
Amennyiben a cég a székhely adózót.
szerinti önkormányzattól eltérő
önkormányzat
illetékességi A
Htv.
alkalmazásában
az
területén
telephellyel idegenforgalmi adó beszedésére
rendelkezik, akkor a telephelye(i) kötelezett
újonnan
létrejött
szerinti
önkormányzati
adó- adóalany
bejelentkezési
hatóság(ok) felé a bejelentkezési kötelezettsége továbbra is fennáll
kötelezettsége továbbra is fennáll az önkormányzati adóhatóság felé.
az iparűzési adó tekintetében.
Az új szabály nem érinti a
kivetéses adónemek (építményNem mentesül a bejelentési adó, telekadó) újonnan létrejött
kötelezettség alól az a kisadózó alanyainak
bejelentési
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alól, és kizárólag a cég székhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság előtt.

kötelezettségét sem.
A jogszabály értelmében kizárólag a Ctv.
alapján cégnek minősülő, a cégbíróság által
2018. január 1-ét követően bejegyzett
jogalanyok, mint iparűzési adóalanyok
mentesülnek a bejelentkezési kötelezettség

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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