FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A vállalkozások 2022-ben is igénybe vehetik a rendkívüli adófizetési
könnyítéseket

Kis Gábor

„.Jogszabály
módosítás
hosszabbítja meg a
rendkívüli adófizetési
könnyítések
igénybevételének
határidejét az eredeti
2021 végi határidőről
2022. június 30-ra. A
fizetési
kedvezményeket
2022. évben is egy
alkalommal lehet
igénybe venni,
függetlenül attól,
hogy az adóalany
2021. évben élt-e már
a kedvezmény
lehetőségével, vagy
nem.”

Természetesen a kérelem tárgyát
képező adótartozás lehet 5 millió
forintnál
nagyobb,
de
az
adóhatóság a kedvezményt csak az
adótartozás 5 millió forintig
terjedő részére fogja megadni. A
fentiekből
adódóan
ez
a
kedvezmény
a
vállalkozások
likviditását javíthatja azáltal, hogy
az adótartozást – pozitív elbírálás
esetén - nem egyszerre, egy
összegben, hanem egy későbbi
időpontban, vagy több részletben
A rendkívüli adókönnyítések lehet megfizetni.
2022 első félévében is két módon
Rendkívüli adómérséklés
lesznek igényelhetők, viszont a
vállalkozásoknak kell eldönteniük, Ez a könnyítés egy rendkívüli
hogy melyik módon kívánnak élni adómérséklési lehetőséget jelent.
a
kedvezménnyel.
Fontos A kedvezmény lényege, hogy az
hangsúlyozni,
hogy
minden adóalany kérheti az adóhatóságtól
fizetési kedvezmény igénybevétele egy adónemen lévő fennálló
esetén valószínűsíteni kell, hogy a tartozás 20 százalékának, de
5
millió
forint
fizetési
nehézség
a maximum
járványhelyzettel,
illetve
a adótartozásnak a törlését. Ebből
adódóan az egyes adónemeken
veszélyhelyzettel függ össze.
szereplő adótartozások összegét
Részletfizetés vagy halasztás
nem lehet összevonni, ezért ezen
A fizetési könnyítési lehetőség lehetőség
igénybevételéhez
igénybevételekor az adóalany célszerű
olyan
adónemet
vállalkozás
vagy
12
havi választani, amellyel az 5 millió
részletfizetési kedvezményt, vagy forintos felső határ optimálisan
pedig
6
havi
adófizetési kihasználható. Az adótartozás
halasztást
kérelmezhet
az törlését
olyan
adónemeken
adóhatóságtól, maximum 5 millió fennálló tartozásra is lehet
forintos adótartozásra.
kérelmezni,
melyeket
más
személyektől vont le a vállalkozás,
például:
Jogszabály
módosítás
hosszabbítja meg a rendkívüli
adófizetési
könnyítések
igénybevételének határidejét az
eredeti 2021 végi határidőről
2022. június 30-ra. A fizetési
kedvezményeket 2022. évben is
egy alkalommal lehet igénybe
venni, függetlenül attól, hogy az
adóalany 2021. évben élt-e már a
kedvezmény lehetőségével, vagy
nem.
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személyi
jövedelemadó
vagy
társadalombiztosítási járulék. Az adótartozás
mérséklésére vonatkozó lehetőséget a nem
természetes személy adózók vehetik igénybe.

értelmezésével
kapcsolatban
munkatársainkat.

keressék

Mindkét adókönnyítési lehetőséget kérelem
útján lehet igényelni, és az adóhatóság a
benyújtott kérelmet tizenöt napon belül
köteles elbírálni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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