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Változás az Illetéktörvényben

Hírlevelünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet az
Illetéktörvény egy jelentős módosítására az ingatlannal
rendelkező társaságok vonatkozásában.
A módosítás által érintett társaságok

„ …a módosítás
szűkíti a belföldi
ingatlanvagyonnal
rendelkező társaság
részesedésének
megszerzéséhez
kapcsolódóan
keletkező
illetékkötelezettség
eseteit...”

Az Illetéktörvény (a továbbiakban: „Itv.”) 2011. július 15-től hatályos
módosítása alapján a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban
fennálló vagyoni betét megszerzése a korábbi szabályozással ellentétben
csak akkor eredményez illetékfizetési kötelezettséget, ha a belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkező társaság cégjegyzékben feltüntetett (ennek
hiányában a létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége a törvényben
meghatározott tevékenységi körök valamelyike.
A törvényben megjelölt tevekénységi körök a következőek:


épületépítési projekt szervezése;



lakó- és nem lakó épület építése;



saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;



saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

Az Itv. módosításának célja, hogy kizárólag azokban a belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokban lévő részesedés megszerzése
keletkeztessen illetékkötelezettséget, amelyek ingatlan építéssel vagy
forgalmazással üzletszerűen foglalkoznak.
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