FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség eltörlése a társasági adóban

Kis Gábor
„A nyári adócsomag

részeként törlésre
került a társasági
adó adóelőlegkiegészítési, azaz
közismert nevén
feltöltési
kötelezettsége. A
2019. július 24.
napjától hatályos
Tao tv. rendelkezése
szerint 2019. évben
az átmeneti
szabályoknak
köszönhetően most
utoljára van
lehetőség az
adóelőlegkiegészítésre,
valamint az abból
történő
adófelajánlásra.”

A A nyári adócsomag részeként
törlésre került a társasági adó
adóelőleg-kiegészítési,
azaz
közismert
nevén
feltöltési
kötelezettsége. A 2019. július 24.
napjától
hatályos
Tao
tv.
rendelkezése szerint 2019. évben
az
átmeneti
szabályoknak
köszönhetően most utoljára van
lehetőség
az
adóelőlegkiegészítésre, valamint az abból
történő adófelajánlásra.
A feltöltési kötelezettség a 2019ben kezdődő adóévben nem
terheli az adózót, amennyiben a
2019-es adóéve utolsó hónapjának
20. napja 2019. július 24-ét követő
időpontra esik, mely azt jelenti,
hogy a naptári év szerint működő
adózóknak 2019-ben már nem
kell
adóelőleg-feltöltést
teljesíteniük.
Lehetőség
van
azonban arra, hogy az adózó a
2019. adóéve utolsó hónapja 20.
napjáig az állami adó- és
vámhatóság
felé
benyújtott
nyilatkozatban
válassza
e
kötelezettség
teljesítését,
önkéntesen, ebben az esetben a
Tao. tv. 2019. július 23-án
hatályos szabályai szerint jár el és
az adóelőleg-kiegészítés terhére
adófelajánlást tehet.
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Az adófeltöltés választása esetén az
előlegekből
történő
50%-os
felajánlás a várhatóan fizetendő adó
80%-ig kiegészíthető és lényegesen
nagyobb adóelőny érhető el, mint
az éves bevallásból történő
felajánlás esetén. Érdemes tehát az
adófeltöltés intézményével élni,
amennyiben a társaság a társasági
adóból történő adófelajánlással él.
Az „önkéntes feltöltés” választására
tett nyilatkozat a 2019. adóév utolsó
hónapjának 20. napját követően
nem módosítható és nem vonható
vissza. A határidő elmulasztása
esetén
igazolási
kérelem
előterjesztésének nincs helye [2019.
07. 24-től Tao tv. 29/A § 81-82.].
A fentiekben ismertetett önkéntes
kiegészítésre tehát a változás előtti
jogszabályi
rendelkezések
vonatkoznak, beleértve a 90%-os
feltöltési kötelezettséget valamint
ennek
megsértése
esetén
a
mulasztási bírságot is [Art. 231. §].
A 2019. adóévet követően az
önkéntes
adóelőleg-kiegészítésre
vonatkozóan a Tao tv. nem
tartalmaz előírást, így a 2020.
adóévtől kezdődően az adóelőlegkiegészítési
(feltöltési)
kötelezettségből
történő
adófelajánlás nem lehetséges.
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Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adó tekintetében a
jogszabálymódosítás nem törölte el a feltöltési
kötelezettséget. A Htv. szövege mindössze
annyiban módosult, hogy már nem a Tao. tv.
szerinti feltöltési kötelezettséghez, hanem az
adóalanyisághoz rendeli a helyi iparűzési adó
tekintetében a kötelezettséget.
Vagyis annak a társasági adóalanynak minősülő,
kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve
a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi

fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek
megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi
székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet
megelőző adóévben az éves szinten számított
nettó árbevétele a 100 millió forintot
meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési
adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó
összegére ki kell egészítenie [Htv. 41. § (9).].
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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