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Rendkívüli adóamnesztia és
adómentesség 2017-re
Last minute adótörvény módosítások –
adóamnesztiát és adómentességet
jelentett be a Nemzetgazdasági
Minisztérium 2017-re

A mai napon további adótörvény módosításokat tartalmazó
javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé az NGM.
A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok tervezett
változtatásával a Minisztérium egy egyszeri, 2017. június 30-ig
nyitva álló adóamnesztia lehetőségét kínálja fel azoknak,
akik 2016. június 30-a előtt megszerzett, meghatározott típusú
jövedelmeik tekintetében élnek a választás lehetőségével. Az
előterjesztés értelmében a többek közöttA személyi jövedelemadóra
vonatkozó szabályok tervezett változtatásával a Minisztérium egy
egyszeri, 2017. június 30-ig nyitva álló adóamnesztia lehetőségét kínálja
fel azoknak, akik 2016. június 30-a előtt megszerzett, meghatározott
típusú jövedelmeik tekintetében élnek a választás lehetőségével. Az
előterjesztés értelmében a többek között árfolyamnyereségből, kamat-,
vagy osztalékjövedelemből, vagy vállalkozásból kivont jövedelemből
származó bevételeik tekintetében a magánszemély adózók 10%-os
adóteher, valamint önellenőrzési pótlék megfizetése mellett
mentesülhetnek minden további adójogi következmény alól.

;< árfolyamnyereségből, kamat-, vagy osztalékjövedelemből,
vagy vállalkozásból kivont jövedelemből származó bevételeik
tekintetében a magánszemély adózók 10%-os adóteher, valamint
önellenőrzési pótlék megfizetése mellett mentesülhetnek minden
további adójogi következmény alól.
További mentességet jelent, hogy a törvényjavaslat egy átmeneti
időszakra – 2017. január 1. és június 30. között –
meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi a jogi
személyekben és szervezetekben a részesedések adó- és más
hasonló fizetési kötelezettség nélkül történő megszerzését.
Az előterjesztés az uniós szabályozással összhangban
megváltoztatja továbbá az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát is,
és a korábbitól eltérő követelményeket támaszt a kedvezőtlen
adózási státusz megállapításával szemben.
A bejelentett változtatások komoly érdeklődésre tarthatnak számot
a külföldön jelentős vagyont felhalmozók és a közeljövőben
csoportszintű átalakításokat fontolgatók körében.
Amennyiben hírlevelünk felkeltette érdeklődését, forduljon
szakértőinkhez bizalommal.
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