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Kisadózókra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 2021-től
A 2021. évre vonatkozó jogszabályi
változások
a
kisadózók
tekintetében is több ponton
módosították a rájuk irányadó
szabályozást, amelyek közül az
egyik fontos újítás a kisadózó
vállalkozások
tájékoztatási
kötelezettsége üzleti partnereik
felé.
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„A 2021. évre

vonatkozó
jogszabályi
változások a
kisadózók
tekintetében is több
ponton
módosították a rájuk
irányadó
szabályozást,
amelyek közül az
egyik fontos újítás a
kisadózó
vállalkozások
tájékoztatási
kötelezettsége
üzleti partnereik
felé.”

A 2012. évi CXLVII. törvény (KATA
törvény) módosítása alapján 2021.
január 1-jétől azon kisadózót,
amely kifizetővel lép szerződéses
jogviszonyba,
a
szerződés
megkötésekor
írásban
kell
tájékoztatnia
arról,
hogy
kisadózó vállalkozásnak minősül,
függetlenül a megszerzett bevétel
nagyságától
és
a
végzett
tevékenységtől. A tájékoztatási
kötelezettség kiterjed továbbá a
kisadózói státusz megváltozására
is, ugyanis a változás kezdő
időpontjának megjelölésével – a
változást
megelőzően
–
tájékoztatni kell a kifizetőt arról is,
hogy a vállalkozás kiadózói
jogállása megszűnt, vagy arról,
hogy az újrakeletkezett.

2021. január 13.

Ezen kötelezettség teljesítése
miatt fontos tisztában lenni a
kifizető fogalmával is, amelyre az
adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL.
törvény
(Art.)
ad
iránymutatást. Az Art. 7. § 31.
alpontja értelmében kifizetőnek
minősül többek között:
-

a belföldi illetőségű jogi
személy, egyéb szervezet,
egyéni
vállalkozó,
amely/aki adókötelezettség
alá eső jövedelmet juttat,

-

külföldi
vállalkozás
fióktelepe, illetve külföldi
vállalkozás kereskedelmi
képviselete,

-

minden olyan belföldön
gazdasági
tevékenységet
folytató
szervezet,
amelynek
tevékenysége
cégbejegyzéshez
nem
kötött.

A fentiekből tehát az következik,
hogy a tájékoztatási és az ebből
következő
nyilatkozatadási
kötelezettség alól abban az
esetben mentesül a kisadózó
vállalkozás, ha bevételét egyéni
vállalkozónak nem minősülő
magánszemélytől szerzi meg.
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A jogszabály nem határozza meg a
nyilatkozatra vonatkozó alaki és tartalmi
követelményeket, így az a felek által
megkötendő szerződésnek is része lehet (a
Polgári Törvénykönyvben foglaltakra is
figyelemmel), azonban fontos, hogy az üzleti
partnerek azonosításához szükséges adatok
maradéktalanul feltüntetésre kerüljenek (így
például név, székhelycím, adószám, EV
nyilvántartási szám).

esetén 200 ezer forintig, nem magánszemély
esetében 500 ezer forintig terjedően.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Az írásbeli tájékoztatási kötelezettség
hatálya azon szerződésekre vonatkozóan is
kiterjed, amelyek már 2021. január 1-jét
megelőzően fennálltak a partnerek között.
Ha a kisadózó a kifizetővel 2021. január 1. előtt
kötött szerződést és a partneri viszony 2021ben is fennáll, a kifizetőt a katás
vállalkozásnak 2021. január 15-éig kell
tájékoztatnia.
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A nyilatkozat elmulasztása az adózás
rendjéről szóló törvény előírásai értelmében az
általános
bírságszabályok
szerint
szankcionálható, vagyis magánszemély adózó

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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