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Rendkívüli HírAdó
Módosító indítvány az általános
forgalmi adóra, valamint a társasági
adóra vonatkozóan
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Június 4-én egy képviselői módosító indítvány került benyújtásra az Országgyűlés elé, amely több ponton
módosítaná a jelenleg hatályos adójogszabályokat. A módosító indítvány javaslatai elsősorban az
általános forgalmi adóra, valamint a társasági adóra vonatkozó rendelkezéseket érintik.
A képviselői módosító indítvány javaslatként tartalmazza az Áfa törvény időszakos/határozott időre
szóló elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó új szabályozása (58. § (1) bekezdés)
hatályba lépésének elhalasztását. Ennek értelmében, az új szabályozást csak az olyan, 2014. december
31-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a
fizetés esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont.
A Társasági adótörvény 22/B. §-ában szabályozott fejlesztési adókedvezményt több ponton is érintik
módosítási javaslatok. Ezek szerint a jövőben megszűnne az energiahatékonysági beruházásokat és a
szélessávú internet beruházásokat támogató jogcím, illetve rögzítésre kerülne, hogy az
adókedvezményt a kérelem, bejelentés benyújtásakor hatályos rendelkezéseknek megfelelően vehető
igénybe. A fentieken túl pontosodnának az igénybevételt meghatározó egyes fogalmak, új rendelkezésként
megjelenne, hogy az adókedvezményben részesült adózók egyes adatait a jövőben nyilvánosságra
kell hozni. Végül pedig a kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásaihoz igényelhető
adókedvezmény feltételei változnának előnyösen. A javaslat Társasági adótörvény érintő rendelkezései
a törvény kihirdetését követő napon lépnének hatályba.
A törvényjavaslat szövege az Országgyűlés honlapján az alábbi linken érhető el. Természetesen
tájékoztatni fogjuk Tisztelt Ügyfeleinket, amennyiben további módosító javaslatok kerülnének
felterjesztésre az Országgyűlés elé, illetve abban az esetben is, ha módosító indítvány elfogadásra kerül.
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