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Rendkívüli HírAdó
Rendelet a kiemelt és legnagyobb
adózói kör megállapításáról
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A nemzetgazdasági miniszter 4/2012. (II. 14.) NGM rendelete a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a
legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról rendelkezik.
A 2012. február 15-én hatályba lépő szabályozás alapján kiemelt adózónak minősülnek a részvénytársasági
formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével azon adózók, amelyek adóteljesítményének
értéke a 3,250,000,000 forintot elérte.
A rendelet értelmében legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak minősül az adózó, ha
adóteljesítményének értéke a 690,000,000 forintot elérte, vagy ha adóteljesítményének értéke a 140,000,000
forintot elérte, és az adóévet megelőző év szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra volt
kötelezett.
A határozat, mely a Magyar Közlöny 2012. évi 16. számában került kihirdetésre, rendelkezik továbbá az
adóteljesítmény számításának mikéntjéről is.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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