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Rendkívüli HírAdó
A veszteségleírás 50 százalékos
korlátja
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a NAV honlapján a mai napon megjelent tájékoztató szerint
az elhatárolt veszteség felhasználására vonatkozó 50%-os korlát nem vonatkozik a 2004 előtt
keletkezett veszteségekre. Ez a lehetőség a gyakorlatban a még fel nem használt alapítási
veszteségekre korlátozódik. A veszteségek a 2004 előtt hatályos szabályok szerint csak akkor voltak
korlátlan ideig elhatárolhatók, ha az alapítást követő első négy évben keletkeztek; az ezt követően
keletkezett veszteségek azonban legfeljebb 5 évig voltak elhatárolhatók, tehát azok időközben elévültek.
A tájékoztató teljes szövege ide kattintva érhető el.

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