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Rendkívüli HírAdó
Törvényjavaslat a fordított adózás
mezőgazdasági szektorra történő
kiterjesztésére
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az Országgyűlés a hét elején törvényjavaslatot fogadott el a fordított adózás mezőgazdasági szektorra
történő kiterjesztésével kapcsolatban. Az elfogadott javaslat értelmében több ponton módosulnak az Áfa tv.
valamint az Art. vonatkozó rendelkezései.
A törvény kiterjeszti a fordított adózást meghatározott mezőgazdasági termékek (bizonyos gabonák, olajos
magvak, valamint fehérjenövények) értékesítésére, vagyis a törvény értelmében az adót a termék beszerzőjének
kell megfizetnie ezekben az esetekben. Az elfogadott javaslat tartalmaz olyan intézkedéseket is, melyek célja az
adóhatósági ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése.
A törvény főbb rendelkezései 2012. július 1-jén lépnek hatályba, jóllehet a parlamenti jóváhagyást követően a
törvény jogerőre emelkedésére a köztársasági elnök aláírásáig még várni kell.
A jogszabály teljes szövege PDF formátumban az alábbi linken található.

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