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Rendkívüli HírAdó
Kisadózó vállalatok tételes adója és
kisvállalati adó
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Október 1-jén az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló törvényjavaslatot, melyet a Nemzetgazdasági Miniszter nyújtott be még júliusban.
Az elfogadott törvényjavaslat a kis- és közepes vállalati adózói kör adózási feltételeinek javítása érdekében két új
adónemet vezet be: a kisadózó vállalkozások tételes adóját és a kisvállalati adót.
A törvény tartalmazza a két adónem anyagi jogi szabályait, valamint az adó választására, megfizetésére,
bevallására vonatkozó eljárási rendelkezéseket. A törvény – egyes rendelkezések kivételével – 2012. november
1-jén lép hatályba.

Az egységes javaslat szövege az alábbi oldalon érhető el:
http://www.parlament.hu/irom39/07954/07954-0008.pdf

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