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JOGI ÉS ADÓZÁSI TIPPEK
KÉNYSZERSZÜNET IDEJÉRE

Az egészségügyi veszélyhelyzet következtében

jogi vagy pénzügyi igazgató mentesül majd a

amikor érdemes lehet a társaság azon jogi és
pénzügyi kérdéseiben rendet tenni, amire esetleg a

alábbiakban öt tippet.

átvizsgálása

kialakított vagy másoktól átvett mintákon alapul. Sok
esetben azonban – akár a cég életében,

már nem naprakészek és átdolgozásra, átnézésre
szorulnak. A lelassult üzleti tevékenység révén

adózási kérdéseinek tisztázása

belefut olyan kérdésekbe, amelyek adózási vagy jogi

tisztázása fölött. Emiatt azok sokszor csak egy

nagy a tét. Érdemes lehet ezért a várhatóan

lehet arról jogi véleményt, vagy akár hatósági
állásfoglalást is kérni.

3. Cégstruktúra fejlesztése

akarnak megfelelni, emiatt háttérbe szorul annak
megvizsgálása, hogy a cég szervezeti struktúrája
megfelel-e még a cég tevékenységének. Márpedig

feltétlenül optimális egy komolyabb üzleti potenciállal

vagyonvédelmi szempontból. Érdemes lehet ezért
megvizsgálni a cég struktúrájának átalakítását.
Hasznos lehet-e a cégek fölé holdingtársaságot
beiktatni? Jó ötlet-e a cég egyes vagyonelemeit
különálló társaságba vagy társaságokba kiszervezni?
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4. TAO kedvezmények
igénybevétele

azzal, milyen társasági adókedvezményeket vehet
igénybe. Ráadásul, a mostani bizonytalan üzleti
környezetben kétszeresen is jól jöhet egy
adómegtakarítás. Szerencsére a május 31-ig esedékes

hogy áttekintsük: mely kedvezményeket tudjuk még

érdemes figyelmet szentelnie különösen arra, hogy
nem jogosult-e a vállalkozása valamely K+F-
kedvezmények vagy szellemi alkotásokhoz

kapcsolódó „jogdíjkedvezmények”. A társaság

és esetleg néhány dokumentum kiegészítésével

kihasználására.

5. Behajthatatlan követelések
ÁFA-ja – talált pénz

Üzletileg mindig megrázó élmény, ha
fizetésképtelenség miatt valamely ügyfelünk nem

ügyfélnek kiállított számla ÁFA tartalmát is buktuk. A

behajthatatlan követelésekre jutó ÁFA összege.
Érdemes lehet végiggondolni, hogy ez alapján mely
számláink ÁFA tartalmát tudjuk visszaigényelni. Még
fontosabb azonban, hogy április 21-ig – az Európai
Bíróságnak a Porr-ügyben hozott döntése alapján –
azon, behajthatatlan követelésekre jutó ÁFA összege

való tekintettel érdemes ebben a kérdésben minél
hamarabb elmélyedni.


