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Rendkívüli HírAdó
Állampapír formájában történő adóvisszatérítés változásai
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az Országgyűlés február végi döntése értelmében az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
szóló 2006. évi LIX. törvény állampapír formájában történő adó-visszatérítéssel kapcsolatos rendelkezései
2012. március 1-jei hatállyal módosultak.
Az új szabályozás értelmében az állami adóhatóság az állampapír továbbításával történő adó-visszatérítést az
Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján teljesíti. A jogszabály egyúttal pontosítja az állampapír figyelembe
veendő árfolyamát, tekintettel arra, hogy a tőzsdei árfolyam ezen értékpapírok esetében nem alkalmazható.
Ezen felül a jogszabály rendelkezik az adótitok körébe tartozó adatoknak az ÁKK részére történő átadásáról –
melyre az állampapírban való adó-visszatérítés miatt van szükség –, aminek következtében megszűnik a miniszteri
rendeletalkotásra való felhatalmazás szükségessége.
Az új szabályozást a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

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