Tájékoztató adóelőleg-kiegészítésre köteles iparűzési adóalanyok
részére
Tisztelt Ügyfeleink!
Tekintettel arra, hogy 2009. decembere óta megváltoztak az iparűzési adóelőlegek
december 20-ig esedékes kiegészítésével („feltöltésével”) kapcsolatos jogszabályi
előírások, a tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ( a továbbiakban: Art.) 2. sz. melléklete
II. 2. c. pontjában foglaltak szerint a társasági adóelőleg adóévi várhatóan fizetendő adó
összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak - hasonlóan a korábbi törvényi
szabályozáshoz - december 20-ig a helyi iparűzési adóelőlegét is ki kell egészítenie a
várhatóan fizetendő éves iparűzési adó összegére.
A korábbi előírásokhoz képest új szabály azonban, hogy az érintett adóalany nem csak
adóelőleg-kiegészítésre, hanem az Art. módosított 32. § (1) bekezdése szerint a kiegészítés
összegéről– szintén a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig - bevallás benyújtására is
köteles. Fontos tudnivaló, hogy a bevallás benyújtási kötelezettség – a jelzett
határidőig - 0 Ft- adóelőleg-kiegészítés esetében is fennáll. A bevallási nyomtatvány
településünk honlapján, a www.god.hu – Nyomtatványok - Adóügyek- Adóbevallások –
2010 - „A helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység
esetén” – útvonalon érhető el és tölthető le. (a nyomtatványt a számítógépen történő kitöltés
után lehet kinyomtatni)
2010. december 15-ig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény) 26. §-ának (10) bekezdése szerint azon kettős könyvvitelt vezető belföldi
illetőségű adózónak és külföldi vállalkozónak kellett a társasági- és egyúttal iparűzési
adóelőlegét a várhatóan fizetendő éves adóösszegre kiegészítenie, akinek az adóévet
megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta az 50 millió
forintot. 2010. december 16-tól – törvénymódosítás eredményeként - az említett 50
millió forintos határ 100 millió forintra emelkedett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
azoknak, akiknek 50 és 100 millió forint között volt a megelőző adóévben a nettó
árbevételük, az iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségük 2010. december 16-tól
megszűnik. Ha azonban az adott évben 50 és 100 millió forint közötti árbevétellel
rendelkező vállalkozó még 2010. december 16-a előtt egészítette ki az adóelőlegét, akkor
az illető a december 16-ig „élő” rendelkezés (50 millió forintos határ) értelmében
megfelelően teljesítette a jogszabályi kötelezettségét és természetesen ez esetben az
önkormányzati adóhatóság is jogszerűen bevételezte a megfizetett (átutalt) pénzösszeget.
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