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Elérhető az új,
egységesített
elektronikus
nyomtatvány a helyi
iparűzési adó
bevallásához
Az adó bevallásának
folyamata automatizált
megoldásokkal tovább
egyszerűsíthető és
gyorsítható
Az elektronikus helyi iparűzési
adóbevallások automatizált elkészítése
2017. január 1-jétől az iparűzési adó alanyai
elektronikus úton, az Általános
Nyomtatványkitöltő Programon keresztül is
benyújthatják adóbevallásukat a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz. A NAV az elektronikus
iparűzési adóbevallásokat változtatás és
ellenőrzés nélkül továbbítja az illetékes
települési önkormányzatnak. Az egységes
nyomtatvány már elérhető a NAV honlapján.
A PwC adószakértői és fejlesztői kidolgoztak
egy olyan informatikai megoldást, amellyel a
továbbra is jelentős adminisztrációval és
időráfordítással járó bevallási folyamat
egyszerűsíthető és gyorsítható. A PwC
megoldása automatizáltan feldolgozza az
iparűzési adó bevallásához szükséges adatokat
és kitölti az elektronikus bevallásokat.

The new unified
electronic form for
filing local business
tax returns has been
published
With automated
solutions, the filing
process can be even more
simple and swift

The new unified electronic form for
filing local business tax returns has been
published.
From 1 January 2017, taxpayers subject to local
business tax may file their tax returns
electronically, through the central filing
programme of the national tax authority. The
national tax authority forwards the local
business tax returns to the competent local
municipality without any modifications. The
unified form of the local business tax return is
now available on the webpage of the national
tax authority.
PwC’s tax experts and developers have created
an IT solution that makes the still heavily
administrative and time-consuming filing
process simpler and swifter. Our solution
automates the processing of the data necessary
for the local business tax returns and the
completing of the electronic tax returns.
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Amennyiben a fentiek felkeltették
érdeklődését, illetve kérdése merülne fel,
forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez,
vagy Kőmíves Krisztinához (tel:
+36303344032, e-mail:
krisztina.komives@hu.pwc.com), illetve
Freyler Károlyhoz (tel: +36309583698,
e-mail: karoly.freyler@hu.pwc.com).

If you would like to know more on the above,
please get in touch with your usual contact at
PwC or Krisztina Kőmíves (mobile:
+36303344032, e-mail:
krisztina.komives@hu.pwc.com) or
Károly Freyler (mobile: +36309583698,
e-mail: karoly.freyler@hu.pwc.com).
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