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A kisadózókra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről
2021. január 1-jétől jelentősen
szigorodtak
a
kisadózó
vállalkozásokra
vonatkozó
jogszabályi rendelkezések, amely
a 40 százalékos ”különadó”
szabályainak változtatása mellett,
tájékoztatási kötelezettséget is
bevezetett
a
kisadózó
vállalkozások vonatkozásában.
Kis Gábor
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2021.
évtől
a
kifizetővel
szerződéses jogviszonyba lépő
kisadózó vállalkozásoknak a
szerződés
megkötésével
egyidejűleg,
írásban
kell
tájékoztatniuk a kifizetőt arról,
hogy kisadózó vállalkozásnak
minősülnek. Ez a tájékoztatási
kötelezettség általános jellegű,
minden esetben fennáll még akkor
is, ha a felek között egyetlen
ügyletre vonatkozóan jön létre a
szerződéses jogviszony. Független
attól a ténytől is, hogy a szerződés
a felek között szóban, írásban vagy
akár ráutaló magatartással jön
létre. A tájékoztatási kötelezettség
kiterjed a kisadózói jogállás
megszűnésére, valamint arra az
esetre is, ha a kisadózói státusz
újrakezdőik.
Változás
bekövetkezése esetén, a változás
időpontjának megjelölésével a
változás
bekövetkezését
megelőzően kell eleget tenni a
tájékoztatási kötelezettségnek.

2021. június 28.

A tájékoztatási kötelezettség
fontos eleme, hogy arra csak
írásban kerülhet sor. Amennyiben
tehát
a
kisadózó
szóbeli
megállapodás keretében végez
munkát egy kifizető részére, akkor
a kisadózónak legkésőbb a számla
kiállításakor kell a tájékoztatást
írásban teljesítenie a kifizető
részére.
Ugyanígy kell eljárni abban az
esetben is, ha a kisadózó
vállalkozás üzletében vásárolnak,
és a vevő számlát kér a kifizető
nevére. Ilyenkor a kisadózó
vállalkozónak
is
a
számla
kiállításával egyidejűleg kell az
írásbeli
tájékoztatási
kötelezettségének eleget tenni,
tehát nem elég, ha csak a számlán
kerül szerepeltetésre a jogszabály
által kötelezően előírt „Kisadózó”
megnevezés.
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Nem fogadható el a tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének az sem, ha a kisadózó vállalkozás
az általános szerződési feltételeiben rögzíti a
kisadózói státusz fennállának tényét, ilyenkor
is fennáll az írásbeli tájékoztatási kötelezettség
a kifizetők irányában.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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