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Az általános forgalmi adóbevallás gyakorisága

Kis Gábor
„A bevallás
gyakorisága
főszabály szerint
attól függ, hogy a
tárgyévet megelőző
második év
adómegállapítási
időszakában
hogyan alakult a
vállalkozás
általánosi forgalmi
adójának összege.”

Negyedévente kell adóbevallást
benyújtania annak az adózónak,
aki a tárgyévet megelőző második
adóév adatai alapján nem érte el az
1 millió forintos értékhatárt,
azonban
az
éves
adózóra
vonatkozó
értékhatárt
már
túllépte, vagyis az elszámolandó
adójának éves szinten összesített
összege előjeltől függetlenül elérte
a 250 ezer forintot, továbbá a
termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás ellenértékének
Az az adóalany, akinek a tárgyévet adó nélküli éves szinten összesített
megelőző második évben az összege meghaladta az ötvenmillió
elszámolandó általános forgalmi forintot.
adójának az év elejétől – előjel
helyesen – összesített, éves szintre Szintén
negyedéves
bevallási
átszámított összege pozitív előjelű kötelezettség
terheli
azt
a
és az 1 millió forintot elérte, havi vállalkozást,
akinek
az
bevallásra kötelezett.
adómegállapítási
időszakot
megelőzően közösségi adószámot
2021 évben szintén havonta kell állapított meg az adóhatóság és
bevallást benyújtania a csoportos nem érte el a havi bevallásra
adóalanynak, az elszámolandó vonatkozó értékhatárt.
általános
forgalmi
adóra
vonatkozó
értékhatártól
függetlenül, továbbá a belföldön
alanyi adómentes, de közösségi
termékértékesítést
vagy
szolgáltatásnyújtást
végző
adóalanynak, illetve a jogelőd
nélkül alakult vállalkozásnak is.
Az adózás rendéről szóló 2017. évi
CL. törvény tartalmazza az
általános forgalmi adóbevallás
gyakoriságára
vonatkozó
rendelkezéseket.
A
bevallás
gyakorisága főszabály szerint
attól függ, hogy a tárgyévet
megelőző
második
év
adómegállapítási
időszakában
hogyan alakult a vállalkozás
általánosi forgalmi adójának
összege.
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Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben
negyedévenkénti,
a
negyedévenként
bevallásra kötelezett adózó a havonkénti
elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti
az adóhatóságtól. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal a gyakoribb elszámolást – az adóév
végéig – különösen abban az esetben
engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit
terhelő levonható előzetesen felszámított
forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított
forgalmiadó-kulcsnál, illetve az adózó
beruházást valósít meg. Az adóhatóság
megtagadja az engedély kiadását, ha az adózó
a kérelem benyújtását megelőző két éven
belül
•
•

•

•

az adószám felfüggesztés hatálya alatt
állt vagy adószámát törölték,
az
adóhatóság
véglegessé
vált
határozatában mulasztási bírsággal
sújtotta
számla-,
valamint
nyugtakibocsátási
kötelezettség
elmulasztása,
be
nem
jelentett
alkalmazott foglalkoztatása miatt,
szerepel(t) a nagy összegű adóhiánnyal
rendelkező adózók vagy a nagy összegű
adótartozással rendelkező adózók
adóhatóság honlapján szerelő listáján,
vagy
25 millió forintot elérő vagy azt
meghaladó összegű adótartozás miatt

végrehajtási eljárás folyt vagy folyik
vele szemben.
A NAV a kizáró ok fennállása ellenére különös
méltányosságból megadhatja az engedélyt,
ha a megadását kizáró ok nincs arányban az
adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő
méltányolható érdekével.
A törvényben felsorolt esetekben a gyakoribb
bevallásra és elszámolásra áttérést megelőző,
bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó
adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell
vallani, meg kell fizetni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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