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Kármentesítés az
Ipari Parkban
Adóváltozások
– Adózás szempontjából 2013 konszolidált év volt,
kisebb változások történtek az elmúlt évhez képest –
hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság év végi tájékoztatóján. Heves megyében az EVA-t kiváltó KATA-t,
vagyis a Kisadózó Vállalkozások Tételes Adóját, illetve
a KIVA-t, a Kisvállalati Adózást összesen 1738-an választották. A novemberi adatokkal bezárólag a KATA
adónem nettó pénzforgalma 619 millió forint volt.
– A KATA egy közkedvelt adónem lett, elsősorban
az egyéni vállalkozók szeretik. Az egyéni vállalkozói
körnek mintegy 10 százaléka ezt a fajta adózási módot választotta – mondta Szalayné Ostorházi Mária, a
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság főigazgatója.
Az adózás 2014-es rendjét érintő főbb változások
közül kiemelték, a személyi jövedelemadóban bővül a családi kedvezmény. Az elmúlt évben 34 ezer
magánszemély érvényesítette Heves megyében ezt
a fajta kedvezményt 5 milliárd forint értékben. Az alacsony jövedelműek érdekében a kormány úgy döntött, ezt a kedvezményt jövőre az adóalap mellett a
járulékból is tudják majd érvényesíteni. A sertéshús
ágazatban 5%-ra csökken az ÁFA. Az illetéktörvény
terén bevezetett legfontosabb változás, hogy most
már életkortól függetlenül bármely első lakásvásárlót megillet a 12 havi pótlékmentes részletfizetési
kedvezmény. Az online pénztárgépek bevezetésével
kapcsolatban azok számíthatnak elsősorban ellenőrzésre, akik regisztráltak, de nem rendeltek ilyen berendezéseket. Itt is fennáll majd a fokozatosság elve,
vagyis először figyelmeztetnek, majd mulasztási bírságot szabhat ki a NAV.

Tizenöt hektárnyi terület kármentesítését végzi el az önkormányzat Egerben az Ipari Parkban. A korábbi ipari tevékenység miatt
erősen szennyezett területet és a talajvizet tisztítják meg, hogy
később ismét alkalmas legyen a terület beruházások megvalósítására.
Ezt az Ipari Parkban található, korábban szennyezett területet
teszi ismét beruházásra alkalmassá az önkormányzat. A korábban
itt folytatott ipari tevékenységek miatt szennyezetté vált talajvizet
most helyben tisztítják meg.
A tizenöt hektárnyi terület kármentesítésére a Környezetvédelmi Hatóság kötelezte a várost. A munkagépek már szeptemberben
elkezdték a terület megtisztítását. A terület a munka végeztével
alkalmas lesz újabb beruházások megvalósítására. Ennek köszönhetően több új munkahely is létesülhet az Ipari Parkban.
Eger Önkormányzata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 azonosítószámú „Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének
kármentesítése” tárgyú projektje megvalósítására az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében
100%-os, összegszerűen 932.548.982 Ft támogatásban részesül.

Kata: az adótartozás kizáró ok
A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózók körében hosszú távon csak
azok a vállalkozások maradhatnak, amelyek pontosan teljesítik adózási kötelezettségüket. A kisadózó vállalkozások tételes
adója szerinti adóalanyiság megszűnésére
három esetben kerülhet sor:
– a NAV számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalma-
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zott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan
eredetű áru forgalmazásáért mulasztási
bírságot, jövedéki bírságot állapított meg,
– a kisadózó vállalkozás adószámát a
NAV felfüggeszti vagy törli,
– a kisadózó vállalkozás végrehajtható
adótartozása a naptári negyedév utolsó
napján meghaladja a 100 ezer forintot.
Ezek közül a legjellemzőbb, amikor

az adóalanyiság elvesztését a kisadózó
vállalkozás a NAV-nál nyilvántartott, 100
ezer forintot meghaladó végrehajtható
adótartozása eredményezi. Felhívjuk minden kisadózó vállalkozás figyelmét, hogy
adótartozásukat legkésőbb az aktuális
negyedév utolsó napjáig rendezzék, ennek elmulasztása ugyanis kataalanyiságuk
megszűnését jelenti.

