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Rendkívüli HírAdó
A Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapról szóló törvény változásai
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az október 25-én megjelent Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egészségügy többletforráshoz
juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2012. CLIV. törvény, amelynek következtében több adózást érintő jogszabály, így a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény rendelkezései is változtak.
Az egyik legfontosabb módosítás értelmében az innovációs járulékfizetésre kötelezett adózókat ezen
túl járulékelőleg-kiegészítési („feltöltési”) kötelezettség terheli. A szabályozás ezen része december
1-jén lép hatályba, így a naptári éves adózóknak már 2012. december 20-án teljesíteniük kell e
kötelezettségüket.
Az új jogszabály rendezi továbbá, hogy a helyi iparűzési adóalap megállapításához hasonlóan az
innovációs járulékalap szempontjából se kelljen a külföldi adóalap-rész tekintetében közterhet
viselni.
A Magyar Közlöny vonatkozó, 2012. évi 140. száma elérhető a Közlöny hivatalos oldalán.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
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