Decemberi adózási határidők
December 13., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg
• az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja előleget,
• a járulékokat: az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a
fizetendő tb-járulékot,
• az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
• a START-kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott után a 10/20/ % járulékot,
• az egyszerűsíztett fogalakoztatás napi 500/1000 Ft közterhét,
• a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.
A fenti befizetések bevallás párjai kifizetőnél a 1008-as, egyszerűsített foglalkoztatás esetén
a 1008E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások.
December 15., szerda
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatást
ad.
December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) be- és kilépésről. Ez a
nyilatkozat szankció nélkül visszavonható december 20-ig, a határidő azonban jogvesztő,
ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás. Az EVA alanyoknak
lehetőségük van arra, hogy a járulékaikat a kötelezőnél magasabb, önként vállalt járulékalap
után fizethessék, illetőleg a korábban vállalt magasabb járulékalap is visszacsökkenthető
december 20-ig.
December 20., hétfő
Társasági adóelőleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése,
játékadó befizetése és bevallása, a havi ÁFA befizetése és bevallása, a 1001-es havi
bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az
Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú
bevallásának benyújtása, ideérve a más tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új
közlekedési eszköz beszerzését is .
A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű társasági adó alanynak és a külföldi
vállalkozónak a társasági adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell
egészítenie, ha az adóévet megelőző évben az árbevétele (nem egész évi működés esetén
évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A társasági adó kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleg tekintetében is van feltöltési kötelezettsége
ugyanazokkal a szabályokkal. Az EVA alanyának is feltöltési kötelezettséget kell teljesítenie,
amelynek mértéke szintén a várható éves fizetendő EVA összege.
December 31., péntek
Az adóévet megelőzően december 31-ig lehet önkéntes választásról változás bejelentő lapot
benyújtani az ÁFA körből kilépésrő, vagy az alanyi mentesség választásáról, a
könyvvezetési kötelezettség megváltozásáról. Az ÁFA kört érintő egyéb választásairól is
eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet pl. az ingatlan bérbeadási tevékenységre ÁFA
fizető státusz (és levonási jog gyakorlásának) választása.
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