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Pályázati hírek
Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a
konvergencia régiókban TÁMOP-2.3.4.A-13/1
Támogatás célja és háttere
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a
gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön
létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon
keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika
azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz
meg a gazdaságfejlesztésben.
Pályázók köre
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás
dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját, és amelyek:
 a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak
minősülnek,
 illetve, azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra
vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és
pénzügyi határértékeknek. Azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4)
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bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok
legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami
szerv irányítja.
Támogatható tevékenységek köre
1. A gyakornokok foglalkoztatása
2. Mentori tevékenység
3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok
foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl.
könyvelés.)
4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő
gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.
Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
1. Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a
munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.
2. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a
Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni.
3. A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát
megalapozó szakképesítés SZVK-jában rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia.
4. A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében
lehetséges.
5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal
munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására
vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó
kötelezettségeket.
A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
 9 hónapos gyakornoki idő kitöltése,
 együttműködés a mentorral.
6. Legkésőbb a Támogatói Okirat kézhezvételét követő 75. napon kötelezően be kell nyújtani a
gyakornokok foglalkoztatására vonatkozó összesítő nyilatkozatot.
7. A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a pályázatban
vállalt, a statisztikai létszámra vonatkozó feltétel teljesülését (NAV létszámigazolás
benyújtásával).

Projekt területi korlátozása
A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok
nyújthatók be.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460 350 Ft, de legfeljebb 30 000
000 Ft lehet.
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A. gyakornok 9 havi bérköltségének a minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált
bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve
B. gyakornokok száma x havi 54 000 Ft x 9 hónap: ebből 54 000 forintonként maximum 46 000
Ft mentor havi költsége illetve maximum 8000 Ft a C3 pont szerinti egyéb, általános,
adminisztratív havi költségekre fordítható
C. Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum 50 000 Ft
D. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum (A+B+C)x0,25
A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.05.31-ig lehetséges.

Hírek
250 milliárdot kaptak eddig a hazai kkv-k
Több mint 250 milliárd forintnyi uniós és piaci támogatást juttatott el mintegy 18 ezer magyar, mikro,
kis- és középvállalkozásnak április végéig az MV-Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. a cég csütörtöki
közleménye szerint.
Garamvölgyi Balázs, a cég vezérigazgatója a közleményben a visszatérítendő források végső
kedvezményezettekhez juttatása terén Magyarországot a legsikeresebb államnak nevezte az Európai
Unión belül.
Az Unió által finanszírozott Jeremie vállalkozásfejlesztési program magyarországi indulása óta
dinamikusan nőtt a résztvevő kkv-k száma, 2014. április 30-ig mintegy 17 338 mikro- kis- és
középvállalkozás részesült a támogatásban - olvasható a tájékoztatásban.
A közleményben felidézik, hogy az Európai Unió Tanácsa a 2007-2013-as időszakban a Bizottság
kezdeményezésére lehetővé tette, hogy a strukturális alapok egy részét a tagországok pénzügyi
programokra fordítsák: ezek egyik formája a Jeremie vállalkozásfejlesztési program.
Az MV Zrt. feladata, hogy visszatérítendő uniós forrásokat közvetítsen a magyar mikro- kis- és
középvállalkozásoknak. A támogatás célja a kkv-k számára nyújtott hitelállomány növelése,
hitelfelvételi lehetőségeiknek javítása és a kkv-kba befektetett kockázati tőke volumenének növelése

Véglegesítette a kormány a jelenlegi uniós ciklus operatív programjait
Véglegesítette szerdai ülésén a kormány a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak operatív
programjait - tájékoztatta a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes
államtitkársága az MTI-t.
A közlemény szerint a kormány szerdai ülésén áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó, következő
hétéves EU-s költségvetési időszak keretprogramjait és véglegesített nyolc operatív programot.
Az új fejlesztéspolitika vezérelve a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése, a kormány
korábbi ígéretének megfelelően a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra (GINOP), a
Területfejlesztési Operatív Programra (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Programra (VEKOP) a rendelkezésre álló mintegy 7500 milliárd forintos forrás 60 százaléka jut tájékoztatott az államtitkárság.
Sikerként említi a közlemény, hogy a kormány az uniós alapokból Budapest számára a Brüsszel által
engedélyezett maximális összeget tudta nyújtani. Az Európai Bizottság alapvetően a konvergencia
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régiók fejlesztését preferálja, de a magyar gazdaság speciális helyzetéből adódóan kulcsfontosságú,
hogy a Közép-Magyarországon tevékenykedő vállalkozások is hozzájussanak az uniós forrásokhoz.
A Területfejlesztési Operatív Programra (TOP) jelentős változást hoz a hazai fejlesztéspolitikába emelte ki a közlemény. Míg eddig a centralizált döntéshozási folyamatok lassíthatták bizonyos helyi
projektek megvalósulását, addig a megyei döntéshozók bekapcsolásával garantálható a helyi igények
maximális figyelembe vétele. Azaz a pénzek felhasználásáról mostantól a helyi közösségek, az
önkormányzatok döntenek, csak a központi koordináció marad a kormányzatnál.
A kormány döntésének megfelelően a Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll:
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP),
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
- Vidékfejlesztési Program (VP),
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP),
- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP).
Magyarország márciusban nyújtotta be a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának
keretét jelentő partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak. Az operatív programok az egyes
területek támogatási céljait, prioritásait, forrásait határozzák meg részletesen.

Hírek
Újabb forrás segíti a fiatal gazdák indulását
Újabb, mintegy 4,5 milliárd forintos forrás segíti a fiatal gazdák elindulását - közölte V. Németh Zsolt
szerdán, Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) sajtótájékoztatón.
A vidékfejlesztésért felelős államtitkár hozzátette: a forrásra, amely még a 2007-2013-as
programozási időszakból származik, május első két hetében lehetett pályázni. A vissza nem térítendő
támogatásra, amelynek összege maximum 40 ezer euró (mintegy 12 millió forint), csaknem 2900-an
pályáztak a fiatal - 18-40 év közötti - gazdák közül.
Várhatóan mintegy ötszázan részesülnek majd a támogatásban. Az államtitkár szerint valószínűleg a
más területen fel nem használt pénzekből is csoportosítanak át erre a területre. Az igény ugyanis
nagy volt, összesen több mint 34 milliárd forint.
V. Németh Zsolt emlékeztetett: az unió 2013-ig tartó pénzügyi időszaka keretének terhére már három
hasonló pályázatot írtak ki. Ezekre összesen 32,3 milliárd forint kifizetést teljesítettek, mintegy 3300
fiatal gazdának. A pályázatok célkitűzése, hogy javítani lehessen a gazdálkodók korösszetételét,
továbbá a birtokstruktúra is kedvező irányba változzon, valamint növekedjen a vidék népességmegtartó ereje.
A mostani pályázaton azok indultak jó eséllyel, akik 18 évnél idősebbek, de a 40. életévüket még nem
töltötték be, és első alkalommal hozzák létre gazdaságukat. Emellett vállalják, hogy a gazdaság
vezetőjeként azt öt évig fenntartják. Továbbá rendelkeznek a mezőgazdasági termeléshez szükséges
szaktudással. A pályázatok elbírálásakor előnyt jelent, ha az adott gazdaság hátrányos helyzetű
régióban működik, a fiatal gazda tanyán, vagy majorban él, illetve oda kíván költözni, a pályázó nagy
kézimunka-igényű tevékenységet - állattenyésztést, kertészkedést - kíván folytatni, van szakmai
gyakorlata és a továbbképzést is vállalja - fűzte hozzá.
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Az államtitkár beszélt arról is: akik nem nyertek, azoknak a mostani - 2014-2020-as - uniós
programozási időszakban lesz lehetőségük pályázni, igen jelentős forrásra, mivel az egyik tematikus
alprogram például a fiatal gazdák támogatását szolgálja. De az I-es pillér forrásaiból is kiemelt
támogatást kaphatnak - tájékoztatott V. Németh Zsolt.

Nehézséget okozhatnak az új szabályok a vállalkozásoknak
Idén először kell alkalmazniuk a vállalkozásoknak az új szabályokat a helyi iparűzési adó
kiszámításakor.
Ez várhatóan sokaknak kettős nehézséget is fog okozni: hiszen az adóalap kiszámítása nagyon
bonyolult, és elképzelhető, hogy az eredmény kedvezőtlen is lesz számukra.
Bár a helyi iparűzési adót (HIPA) a kisadók közé sorolják, eddig is sok esetben nagyobb megterhelést
jelentett a vállalkozásoknak a társasági adónál, hiszen ezt az adót az árrés után kell megfizetni. Az
adóalap kiszámításakor nem lehet minden költséget levonni a nettó árbevételből.
Csak az anyagköltséggel, az alvállalkozói teljesítésekkel, az eladott áruk bekerülési értékével
(ELÁBÉ), a közvetített szolgáltatások értékével, valamint a K+F adóévben elszámolt közvetlen
költségével lehet csökkenteni az árbevételt, de nem lehet figyelembe venni a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódó egyéb költségeket: például a szállítási díjakat, a bérköltségeket vagy
éppen a marketing kiadásokat.
Az elmúlt évben ráadásul jelentős jogszabályváltozás lépett életbe ezzel az adónemmel kapcsolatban.
Az új szabályok szerint egyrészt az eladott áruk bekerülési és a közvetített szolgáltatások együttes
értékét már csak sávosan lehet levonni. Másrészt a kapcsolt vállalkozások adóalapját össze kell
vonni, ha az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások együttes összege meghaladja a nettó árbevétel 50
százalékát, és az adóalap kalkulációt az együttes adatokra kell elvégezni, majd az árbevétel
arányában felosztani a kapcsolt vállalkozások között.
A sávos levonás ugyan nem okoz problémát az 500 millió forint árbevétel alatti cégeknek, de a
nagyobb, ráadásul csoportban működő vállalatok egy igen bonyolult számítási módszerrel
szembesülnek. 500 millió forint árbevétel fölött ugyanis a sávokba osztott árbevétellel arányos
ráfordításrészt csak akkor és csak olyan mértékben engedi levonni az új szabályozás, ha és amíg ez
az összeg nem haladja meg a sávba jutó nettó árbevétel meghatározott arányát.
Ez az arány 500 millió – 20 milliárd forint között 85 százalék, 20-80 milliárd forint között 75 százalék, e
felett pedig 70 százalék. A sávok alkalmazása nem jelent automatikusan levonási korlátot nagyobb
árbevétel esetén, de feltételez egy egészséges árbevétel-ráfordítás arányt. Az új szabály leginkább
azokat a cégeket bünteti, ahol a bevételek és ráfordítások aránya eltér ettől a feltételezett egészséges
mértéktől.
Ráadásul az, hogy a vállalatcsoport árbevételét összevontan kell kezelni kétszeresen is kedvezőtlen
lehet. Egyrészt a levonási korlátozástól mentes legalsó sávba eső 500 millió forintos nettó árbevételt
nem külön-külön, hanem együttesen, csak egyszer vehetik figyelembe; másrészt a cégcsoport
összesített árbevételei magasabb sávba is tolhatják őket, mint külön-külön lennének, ezzel is
csökkentve a levonható ráfordítások és így növelve az adóalap és az adó összegét.
Tovább bonyolítja a számítást, és ez által hibalehetőségre ad okot az adó megosztása a jogosult
önkormányzatok között. Ugyanis hiába történik az adóalap meghatározása cégszinten központilag, a
HIPA-t közvetlenül az önkormányzatok felé kell bevallani és befizetni, esetlegesen különböző –
maximum 2 százalékig terjedő – adókulcsok alapján.
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A megosztás kiszámításakor azok a vállalkozások, akiknek a tárgyévet megelőző teljes adóévben a
HIPA adóalapja nem haladta meg a 100 millió forintot, választhatnak, hogy az adott évi adóalapot az
egyes településeken dolgozók személyi jellegű ráfordításaival arányosan vagy az ott folytatott
tevékenységhez kapcsolódó eszközérték alapján osztják meg. Arra is van lehetőségük, hogy e két
megoldást kombináló vegyes módszert alkalmazzák. Azok a cégek azonban, akinek a megelőző
időszakban a HIPA adóalapjuk meghaladta a 100 millió forintot, csak a vegyes módszert
alkalmazhatják.
Speciális adóalap megosztási szabályok vonatkoznak a villamos energia és földgáz egyetemes
szolgáltatókra, kereskedőkre és elosztókra, az építőipari vállalkozásokra és a távközlési
tevékenységet végzőkre.

Pályázati hírek
Tájékoztatás a 2013-2014-es támogatói döntéssel rendelkező mikrovállalkozások fejlesztését
támogató pályázatok záró kifizetési kérelmeinek végső benyújtási határidejéről
Tekintettel a 2013-2014-es támogatói döntéssel rendelkező “Mikrovállalkozások fejlesztése” című
(GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázatok esetében felmerült záró kifizetési kérelmek végső
benyújtási határideje okozta teljesítési nehézségekre.
A záró kifizetési igénylés benyújtási határidejeként a GFP KSZ saját hatáskörben nem engedélyezhet
2015. január 31. utáni időpontot.

Hírek
Küldjük Brüsszelnek az óriási magyar pénzekről szóló terveket
Magyarországnak június 7-ig kell benyújtania az uniós fejlettségbeli különbségek csökkentésére
szolgáló Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hazánkra eső forrásainak tervezett felhasználását
bemutató operatív programokat az Európai Bizottságnak. A magyar operatív programok benyújtásra
kész tervezetei közül eddig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) esetében
született meg a végleges tervezetet jóváhagyó kormányhatározat; a programok benyújtására május
végén, illetve június elején kerül sor.
A pénzek "beragadása" elleni küzdelem
Az előző, 2007-2013 közötti hétéves uniós ciklus bő 8000 milliárd forintos fejlesztési keretéből a
palyazat.gov.hu hivatalos számlálója szerint 5600 milliárd forintot fizetett ki a magyar pályázati
rendszer, azaz bőven van még tennivaló. Az idő viszont szorít, mert az előző hétéves ciklusból
rendelkezésre álló pénzeket (amelyeket a Miniszterelnökség jelzése szerint 110%-ra túlbiztosítottunk
a befogadott pályázati igényekkel) 2015 végéig mindenképpen le kell hívni, különben véglegesen
elveszítjük azokat.
Jelenleg a két hétéves fejlesztési ciklus közötti átmeneti időszakban vagyunk (ősszel indulhatnak a
2014-2020 közötti időszakhoz tartozó pályázatok) és ahhoz, hogy sikeresen le tudjuk zárni az előző
hét éves ciklust, azaz az idei év végi forrás-felhasználási célok teljesüljenek, és elkerülhessük a
forrásvesztést, hatékony intézményrendszert kell kiépíteni és működtetni.
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A magyar kormány részben ennek céljával nyúlt hozzá több lépcsőben a pályázati rendszerhez, de az
átalakítások kapcsán több olyan vitás pont is keletkezett, amelyek miatt most lényegében állnak az
Európai Bizottság felőli pályázati kifizetések. Ennek háttere bővebben:
Lázár János vezetésével a Miniszterelnökség havonta igen intenzíven "pörgeti" a pénzkifizetést, de
közben zajlik a következő, 2014-2020 közötti hétéves uniós költségvetési ciklus stratégiai
dokumentumainak előkészítése is. A kormány május közepén tekintette át a Brüsszelnek benyújtandó,
következő hét éves EU-s költségvetési időszak keretprogramjait és nyolc operatív programot
véglegesített.
Ezeket június 7-ig be is kell nyújtani az Európai Bizottságnak, de egyelőre ezek közül csak az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) esetében született meg a végleges
tervezetet jóváhagyó kormányhatározat.
A kormány május közepi döntésének megfelelően a Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból
áll:
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - TOP
 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - GINOP
 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program - VEKOP
 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program - KEHOP
 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program - EFOP
 Vidékfejlesztési Program - VP
 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program - IKOP
 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program - MAHOP

Ezek a stratégiai irányok
Azt már hónapok óta hangsúlyozza a kormány, hogy a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban
a fejlesztéspolitika vezérelve a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése lesz. Ez azt jelenti
majd, hogy a fenti operatív programokból (és azok közül is hangsúlyosan a GINOP-ból, a TOP-ból és
a VEKOP-ból) rendelkezésre álló mintegy 7300 milliárd forint 60 százalékát gazdaságfejlesztésre
tervezi költeni.
Mindez a gyakorlatban úgy jelentkezik majd, hogy a rövidesen induló GINOP aránya az előző ciklus
hasonló programjának, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programnak (GOP) a háromszorosa lesz, és
közel másfélszerese lesz a 2007-2013-as operatív programok legnagyobbikának, a Közlekedési
Operatív Programnak (KÖZOP) - emlékeztet Pető. Az előző ciklusra jellemzőnél jóval több pénz jut
majd a kutatás-fejlesztésre és a pénzügyi eszközökre is, és tovább erősödnek a kombinált
támogatások, amelyek a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások együttes alkalmazását
jelentik.
A decentralizáció jegyei a fejlesztéspolitikában
A legnagyobb változások az operatív program körében várhatóan a TOP keretében lesznek, hiszen
saját forráskeretekkel rendelkeznek majd a megyék, a megyei jogú városok és a járások, amelyek
céljaikat az úgynevezett Integrált Területi Beruházások (angolul: ITI) keretében valósíthatják meg.
Az új uniós támogatási eszközként jelenik meg az úgynevezett CLLD (community-led local
development); ennek keretében helyi közösségek maguk határozhatják meg, hogy az erre kapott
forrásból milyen helyi fejlesztéseket támogatnak. Az uniós támogatási szakértő szerint a KEHOP
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esetében kérdéses, hogy a rendelkezésre álló keret elegendő-e azoknak az igen ambiciózus uniós és
nemzeti célkitűzéseknek a megvalósítására, amelyeket az Európa 2020 stratégia a klímaváltozás és a
széndioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban megfogalmazott.

NAV: Újabb határidőre kell figyelniük a vállalkozásoknak

Újabb fontos határidőre figyelmeztet az adóhatóság, a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak
június 2-ig kell közzétenni számviteli beszámolójukat, a társaságiadó-alanyoknak pedig a tavalyi
társaságiadó-kötelezettségükkel kell elszámolni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden közölte: akik nem tarják be a határidőt, másfél millió
forintra is bírságolhatók, végső esetben pedig adószámuk törlését kockáztatják.
A közlemény szerint a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak, általános esetben, minden év május
31-ig elektronikus formában kell közzétenniük éves számviteli beszámolójukat, mivel május 31. az
idén hétvégére esik, a beszámolót a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül június 2ig kell feltölteni.
Azokat a cégeket amelyek ezt elmulasztják, 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja a NAV.
Amennyiben a vállalkozás további 30 napon belül sem teljesíti közzétételi kötelezettségét, a
mulasztási bírság 1 millió forinttal emelkedik, újabb 60 nap elteltével pedig a NAV felfüggesztés nélkül,
hivatalból törli az adószámot és a cégbíróságnál kezdeményezi a cég megszűntetését. Tavaly 49 ezer
budapesti és Pest megyei vállalkozás mulasztott, és az eredménytelen felszólítások után végül 7
ezernek törölte az adószámát a NAV.
A társaságiadó-alanyok számára is fontos adózási határidő május utolsó napja, az idén június
másodika. Főszabály szerint eddig az időpontig kell benyújtani az előző évre vonatkozó társaságiadóbevallást és megfizetni az adót. A határidő elmulasztása 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot
von maga után.
Egyes szervezeteknek - mint az alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház,
lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, közhasznú, kiemelkedően közhasznú
szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi együttműködési csoportosulás lehetőségük van arra, hogy ha a vállalkozási tevékenységből nem származott bevételük, vagy azzal
kapcsolatban költséget, ráfordítást nem számoltak el, akkor a 1329-es társaságiadó-bevallást a
helyettesítő 1301 jelű nyilatkozattal váltsák ki.
Tavaly mintegy 242 ezer fővárosi és Pest megyei illetőségű vállalkozás nyújtott be társaságiadóbevallást és összesen 96,5 milliárd forint társasági adót fizettek be - olvasható a közleményben.
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