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Rendkívüli HírAdó
Elfogadott törvényjavaslat
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés 2014. június 23-án elfogadta az Egyes
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.
A törvényjavaslat eredeti szövege - melyről a 2014. június 5-ei hírlevelünkben részletes információkkal
szolgáltunk - tartalmazta többek között az Áfa törvény időszakos/határozott időre szóló elszámolású
ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó új szabályozás (Áfa tv. 58. § (1) bekezdés) hatályba
lépésének elhalasztását.
A törvényjavaslat végül - a Törvényalkotási Bizottság módosító indítványa alapján - úgy lép hatályba,
hogy a kihirdetését követően továbbra is az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének eddig hatályos szabálya
lesz alkalmazandó. Az elfogadott törvényjavaslat nem az új tervezett rendelkezések hatálybalépését
csúsztatja el (ami főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napjához kötötte volna az adófizetési
kötelezettséget), hanem az eredeti – jelenleg is alkalmazandó – szabályt hozza vissza, amely értelmében a
teljesítési időpont a fizetés esedékessége. Így 2014. július 1-jét követően is az eddigi szabályok lesznek
alkalmazandók.
A Társasági adótörvény 22/B. §-ában szabályozott fejlesztési adókedvezmény vonatkozásában az
elfogadott törvénymódosítás az eredeti javaslathoz képest nem tartalmaz jelentősebb tartalmi
változásokat. Így a törvénymódosítás keretében többek között megszűnik két igénybevételi jogcím,
rögzítésre kerül, hogy mikori szabályokat kell figyelembe venni az adókedvezmény felhasználásakor,
pontosodnak egyes fogalmak, illetve új rendelkezésként megjelenik az adózók egyes adatainak
közzétételi kötelezettsége is. Végül pedig a kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásaihoz igényelhető adókedvezmény feltételei változnak előnyösen.
A törvénymódosítást részletesebben a következő, 2014. július 2-án megjelenő, havi hírlevelünkben
tárgyaljuk.
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