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„Stabilitás, kiszámíthatóság, bizalomerősítés”
(a kormányanyag mottója

2013.10.18.)



2013. évi évközi változások – 1.
SZJA
 Átalányadózást választhat a munkaviszonyban álló

egyéni vállalkozó is.
 Munkáltató saját pénztártagjai részére célzott

szolgáltatásra adott adomány (Öpt. 12/A. §; V.19-):
• béren kívüli juttatás:

minimálbér * a dolgozók száma
• ezt a részt az 500 eFt számításánál nem kell figyelembe venni
• felette egyes meghatározott juttatás

 Engedélyezett távszerencsejátékból származó
jövedelem adómentes (VII.19-)

 Kamatjövedelem nem lehet ellenőrzött tőkepiaci ügylet
jövedelme (pl. kötvény, befektetési jegy értékesítése):
• 2013. augusztus 1-jétől nem alkalmazható adókiegyenlítés
• 6 % eho-kötelezettség van utána

 Pénzügyi intézmény által elengedett kölcsön
adómentes, ha teljesül az „egyenlő elbánás” (VIII.1-)
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2013. évi évközi változások – 2.
KATA
 Biztosítási ügynök is lehet kisadózó (IV.1-)
Szocho
 Szabad vállalkozási zónában nem feltétel a

kedvezményhez a fejlesztési adókedvezmény, helyette
új – könnyebben teljesíthető – feltételek (VII.1-)

EHO
 Kamatjövedelmek után 6 % eho-t kell fizetni/levonni

(VIII.1-)
TAO
 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás (V.19-), de egész

2013-ra vonatkozik
 Előadó-művészeti támogatások: EGT tagállamból

származó jegybevétel 80 %-áig (V.19-)
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2013. évi évközi változások – 3.
KIVA
 Év közben is választható (IV.21-), az 500 mFt

időarányosan alkalmazható
 Személyi jellegű kifizetések csökkenthetők a bruttó

munkabér de legfeljebb 50 eFt/hó összeggel
• 25 év alatti pályakezdőkre
• 55 év feletti munkavállalókra

 Kisebb technikai, elszámolási szabályok
Helyi iparűzési adó
 Fuvarózók a megfizetett e-útdíj 7,5 %-át levonhatják

az adóból (VII.1-)
 Légrugós gépjárművek adója 1200 Ft/100 kg-ról 850

Ft/100 kg-ra csökken
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2013. évi évközi változások – 4.
Illeték
 Illetékmentes a pénzügyi intézmény által elengedett

követelés (egyenlő elbánás, VIII.1-)
Pénzügyi tranzakciós illeték
 Készpénzes ügyletek esetében az illeték 0,3 %-ról 0,6

%-ra emelkedett és a 6000 Ft-os értékhatár megszűnt
(VIII.1-)

 Pénzforgalmi szolgáltatók egyszeri pótadója: január-
április havi pénzügyi tranzakciós illeték 208 %-a

Távközlési adó
 Nem magánszemélyek esetében 2 Ft/percről 3

Ft/percre, a plafon (hívószámonként) 2500 Ft-ról 5000
Ft-ra emelkedett (VIII.1-)
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2013. évi évközi változások – 5.
Katasztrófahelyzetben végzett segítségnyújtás
 Vállalkozási (gazdasági) tevékenységnek minősül 

elismert költség, ráfordítás (VI.30-)
Stabilitás Megtakarítási Számla (VI.28-)
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi

CXCIV. törvény 39/A.§-39/C.§ (Korm.r. lesz!)
 Minimum 5 mFt befizetéssel nyitható, de csak

természetes személyeknek
 Állampapír vásárolható belőle
 A befizetés időpontjában megszerzett jövedelemnek

minősül (függetlenül attól, hogy megfizették-e
korábban a közterheket)

 Szja kötelezettség csak akkor keletkezik, ha felveszik:
degresszív skála (32, 16, 8, 0 %) alapján

 Más közteher nincs
 Több számla is nyitható



ADÓZÁS – 2014
2013. évi CC. törvény az egyes
adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról (Magyar Közlöny
2013. évi 199. szám, 2013. november 29.)



A 2014. évi változások célrendszere
 Tovább folytatódik az, hogy a jövedelmek helyett a

forgalmat, fogyasztást terhelő és a káros externáliákat
terhelő adókra helyeződik át az adóztatás súlypontja.

 A hazai adórendszerben már nincs szükség további
nagyléptékű intézkedésekre, sokkal inkább a hosszú
távú és stabil intézkedések irányába fordul el az
adópolitika.

 Az adórendszer szerkezeti átalakítása mára lezártnak
tekinthető, 2014. a „finomhangolás” időszaka.

 A benyújtott módosítási javaslatok hozzájárulnak
ahhoz, hogy a magyar lakosság illetve a hazánkban
vállalkozni kívánók széles tömegeinek életvitele
stabilizálódjon. Ennek elősegítéséhez jelen intézkedések
számos könnyítést, egyes esetekben kedvezményt,
mentességet rejtenek magukban.



A 2014. évi változásokról általában

 Nincsenek „nagy” változások

 Nincs új adónem, nincs adóemelés

 Adócsökkentés, egyszerűsítés, pontosítás

 Más jogszabályokkal való harmonizálás

(pl. Étv., Ket.)



Egy jó hír
A szeszfőzdékben a helyben előállított
termékeket üzlethelyiség létrehozása nélkül
is lehet értékesíteni.

Ezt lehet kóstolással egybekötve, vagy
kóstolás nélkül is!

2013.12.04.



2013.12.04.

Alapadatok

Minimálbér: 101 500 Ft/hónap

Garantált bérminimum 118 000 Ft/hónap

Egészségügyi szolgáltatási járulék havi

6810 Ft, napi 227 Ft
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Személyi jövedelemadó – 1.
 Családi járulékkedvezmény: az szja-ban nem

érvényesíthető rész az egyéni egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékból (7+10=17 %) levonható

 Külföldi színészek egyszerűsített adózása (200 eFt, 70
%), bevallásköteles

 Országgyűlési képviselők tiszteletdíja nem önálló
tevékenységből származik (majd az új Ogy-ben),
mellette költségtérítést is kapnak, amelyre a 10 %-os
költséghányad is alkalmazható

 Január 15-e január 10-re „csökken” (2015-től!)
 Ökbp-i rendelkezés felső határa 150 eFt-ra nő

(általánosan)
 Új (üzleti!) nyugdíjbiztosításokra rendelkező

nyilatkozat a befizetett díj után: 20 %, max 130 eFt



Személyi jövedelemadó – 2.
 Rendelkező nyilatkozatok korlátja: az önkéntes

kölcsönös pénztári nyilatkozat (max 150 eFt),
nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat (max 100/130
eFt) és nyugdíjbiztosítási nyilatkozat (max 130 eFt)
együttes összege 280 eFt lehet

 A 2013. évi biztosítási szabályok revíziója (sok-sok
pontosítás)

 Nem pénzben nyújtott kamat szorzótétele 1,28
(1,28*(0,16+0,06)0,28)

 Tartós befektetési szerződés másik szolgáltatóhoz
adókövetkezmény nélkül átvihető

 Vagyoni értékű jogra is a megszerzés évét követő 6.
évtől kezdve az évi 10 % csökkentő tétel
alkalmazható (15 év alatt elfogy az adóalap)



Személyi jövedelemadó – 3.
Adómentességek
 Termőföld értékesítésének jövedelemkorlát nélkül (korábbi

korlát eltörlése), a feltételrendszer megmaradt (1.sz.m. 9.5)
 Munkáltatói támogatás a bankhitel kiváltására is
 Olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió

intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai
Unió valamely pénzügyi alapja vagy az Európai Unió
valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely
alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás,
feltéve, hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély
tevékenysége ellenértékének

 A Nemzet Művésze-díj tárgyiasult formája és a díjjal járó
életjáradék (70 személy, 650 eFt/hó)

 a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói,
valamint a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által
igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás

 Elengedett banki (max. 20 eFt) és közüzemi kötelezettségek
(ha a nyugdíjminimum 2x-esét nem éri el a jövedelem/fő)

 Sporteseményre értékhatár nélkül adható belépőjegy, bérlet



Személyi jövedelemadó – 4.
Pontosítások
 A visszaváltható utalvány nem „utalvány”
 Termőföldből kikerült a halastó
 Pjt-kre nem vonatkoznak a munkáltatói

kötelezettségek
 A 14 %-os eho nem költség (bérleti díj!)
 A tevékenységgel összefüggésben kapott

kártalanítást bevételként kell figyelembe venni



Általános forgalmiadó – 1.
 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

(2014.VII.1-):
• általában az időszak utolsó napja
• közszolgálati szerződés, telekommunikációs szolgáltatás,

illetve telekommunikációs hálózat felhasználásával történő
ügyletek esetében az ellenérték megtérítésének
esedékessége

 Adó alapjának utólagos csökkenése: a generális
újraszabályozás (Áfa tv. 77-78., 153/B-C. §-ok)
lényege, hogy önrevízió nélkül, a változás
időpontjában elszámolható. Akkor is alkalmazható,
ha kupon (utalvány) alapján történik a visszatérítés.

 Termékexport kiviteli határideje: 90 napon túli, de
360 napon belüli kiszállítás esetén az adó
csökkenthető



Általános forgalmiadó – 2.
 Vagyoni értékű jogokra is kiterjed a figyelési

időszak. Ingatlanhoz kapcsolódóan 240 hónap, egyéb
esetekben 60 hónap. Csak, ha egy éven túl …

 Elektronikus nyugtakibocsátás (2014.VII.1-)
• hitelesség, sértetlenség, olvashatóság

 A korábbi építéshatósági engedély kiegészült az
építéshatósági tudomásulvétel fogalmával (sorozatos
ingatlanértékesítés, új ingatlan)

 Fordított adózás nem csak az építéshatósági
engedélyköteles, hanem az építéshatósági
tudomásulvételes ügyletekre is

 Építési telek fogalma – változatlan tartalommal –
bekerült az Áfa törvénybe

 Élő- és félsertés áfa-kulcs 27-ről 5 %-ra csökken



Társasági adó – 1.
 Bejelentett részesedés: 30-ról 10 %-ra csökken a

tulajdoni hányad, 60-ról 75 napra emelkedik a
bejelenés határnapja

 K + F kedvezmény
• Kapcsolt vállalkozás által nem érvényesített részre
• A kapcsolt vállalkozás nyilatkozata alapján

 A kisvállalkozói kedvezményre (legfeljebb 30 mFt
adóalap-csökkentés) jogosító tételek köre kibővül a
korábban használatba még nem vett szoftverek
felhasználói jogával

 Nem jelentős összegű hiba (1 mFt, mérlegfőösszeg 2
%-a) esetén nem kell önrevíziózni, a tárgyévben
elszámolható, ha az az adózó javára mutatkozik, és
az adóalap ezt meghaladja



Társasági adó – 2.
 Az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű

(a vállalkozási bevétel eléri a 60 %-ot) alapítvány,
közalapítvány, egyesület, köztestület, közhasznú non-
profit társaság esetén a „normál” adószabályokat
kell alkalmazni

 KKV adókedvezmény
• A 40 % 60 %-ra emelkedik
• A 6 mFt-os korlát nem változik
• 2013. december 31-ét követően megkötött

hitelszerződésekre
 Előadó-művészeti szervezetek és a filmalkotás

támogatásának kedvezménye esetén is kiegészítő
támogatást kell fizetni (a látvány-csapatsportok
támogatásához hasonlóan)



Járulékok
 A hallgatói munkaszerződést végző nem biztosított,

azaz mentesül a biztosítási és járulékfizetési
kötelezettség alól

 Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni
arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő
tevékenységet folytató vállalkozó foglalkoztatása a
munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több
munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát.



Változások a „kisadókban” – 1.
Helyi adók
 A KATA alany adóévre választhatja az egyszerűsített

vagy a tételes adóalap-megállapítási módszert
 A központi mintanyomtatványok is használhatók a

bevallási, bejelentési kötelezettségek teljesítésére, ha
nincs kedvezmény, mentesség

KATA
 Nem főállású az, akinek van összesen legalább 36

órás foglalkoztatottsága, vagy máshol főállásúként
biztosított

 50 eFt/hó helyett 75 eFt/hó fizethető, ekkor 81 300 Ft
helyett 136 250 Ft lesz az ellátási alap

 Bt., kkt. Az előtársasági időszak alatt is kisadózó
lehet

 Bevételi nyilvántartás helyett a bizonylatok
megőrzése



Változások a „kisadókban” – 2.
Cégautóadó
 A tartós bérletbe vevő (operatív lízing, egy éven túli

bérlet) a cégautóadó alanya
Illetékek
 Illetékmentes a házastársak közötti ajándékozás,

vagyonközösség megszüntetéséből származó
vagyonszerzés

 Illetékmentes a csődegyezség keretében, illetve
felszámolási eljárás során történő követelés
elengedése, ha nem a tag a jogosult

 35 éven aluliak első lakástulajdon-megszerzése esetén
12 havi pótlékmentes részletfizetés választható

 Ingatlannal rendelkező cégek megszerzése
illetékkötelessé válik



Adózás rendje – 1.
 A Ket. alapján az ügyfél kérheti az ellenőrzés alá

vonását, az Art. viszont ezt nem teszi lehetővé
 Belföldön nem letelepedett adóalanyt áfa-

visszatérítési ügyben külföldi is képviselhet
 Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás

esetén, amennyiben a jogsértés arra vezethető vissza,
hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy - ha a
felszámolást, kényszertörlési eljárást végelszámolás
előzte meg - a volt végelszámoló jogszabályban
meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, a
mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel
vagy a volt végelszámolóval szemben kell
megállapítani.

 A NAV is törölheti az egészségügyi szolgáltatási
járulékkötelezettséget



Adózás rendje – 2.
 A bevallást helyettesítő nyilatkozat (alapítvány,

egyesület stb.) beadásának határideje a társasági
adóbevallás határidejéhez igazodik (főszabályként
február 25-e helyett május 31.).

 A kiutalási határidőt, ha az ellenőrzés megkezdését
vagy befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok
akadályozza vagy késlelteti, az akadály
megszűnésének napjától kell számítani.

 Bevallás az esedékesség előtt is önellenőrizhető
 Hagyatéki eljárásban a közjegyző megismerheti az

elhunyt adóadatait



Adózás rendje – 3.
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy
köztartozással rendelkező adózó esetében az elektronikus
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer (EFER)
elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási
rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az adóhatóság
 először a magánszemély jövedelemadó előlegére, a levont

jövedelemadóra, vagy a kifizető által a magánszemélytől levont
járulékokra az esedékesség sorrendjében, azonos esedékesség
esetén a tartozások arányában számolja el.

 Az ezt követően fennmaradó összeget először az egyéb
adótartozásokra kell elszámolni azok esedékességének
sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások
arányában. Az adóhatóság az átvezetésekről az adózót azok
elvégzésével egyidejűleg értesíti.

 Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás
jogosultjainak kell átutalni a köztartozás erejéig, a tartozások
arányában.

 Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az adók módjára
behajtandó köztartozásra történő átvezetésről az adóhatóság az
adózót végzéssel értesíti.



Adózás rendje – 4.
 Megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető
 Kézbesítettség:
• Az átvétel napján, ha a központi elektronikus szolgáltató

rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza
• Ismételt elhelyezés esetén az elhelyezéstől számított 5.

napot követő munkanapon
 Az adóhatóság a szoftvereket, informatikai

rendszereket is ellenőrizheti (már a folyamatban lévő
eljárásoknál is!)

 A mintavételhez szükséges feltételek biztosítása az
adózó feladata (veszélyes anyagok stb.).
Költségviselés alapvetően az adózóé.

 A bevont iratok az ellenőrzés befejezéséig tarthatók
az adóhatóságnál (a korábbi 60 nap és hosszabbítási
lehetőség helyett)



Adózás rendje – 5.
Feltételes adómegállapítás
 Adókötelezettség megállapítására, vagy annak

hiányára vonatkozhat
 A kapcsolatokra nem terjedhet ki (azokra külön-

külön kell kérni)
 Határidő 60-ről 75 napra, sürgősségi eljárásban 30-

ról 45 napra emelkedik
 Díj alapesetben 5 mFt, sürgősségi eljárásban 11

mFt
 Előzetes konzultációt kérhet az adózó: díjköteles

(100 eFt/konzultáció), jegyzőkönyv készül róla
 Egyfokozatú eljárás, fellebbezés nem nyújtható be

(de bírói úton megtámadható)



Adózás rendje – 6.
Végrehajtás
 Végrehajtható okirat a bírósági eljárási illetéket

megállapító határozat mellett a bírósági eljárási illeték
tárgyában az adóhatósághoz küldött megkeresés és
értesítés is

 Vámhatósági szakterület is folytathat végrehajtási
eljárást (pl. vámeljárás vagy mélységi ellenőrzés során)

 Ha a tartozásállomány nő, nem kell újabb végrehajtást
indítani, az adózót a kiterjesztésről értesíteni kell

 Licit 100 eFt alatt 5 eFt-ról 1 eFt-ra csökken
 Ismételt ingóárverés – 6 hónap helyett – 30 nap után

tűzhető ki
 A végrehajtási eljárás szünetel az adótartozások

érvényesítése érdekében harmadik személyekkel
szemben indított polgári peres eljárások lefolytatása alatt

 Az adó megállapításához való jog elévülése a
„kapcsolódó” büntető eljárás kezdő időpontjától annak
jogerős befejezéséig nyugszik



Adózás rendje – 7.
Szankciórendszer
 Feltöltési kötelezettség szankcionálása esetén az

árfolyamváltozást figyelmen kívül kell hagyni
 Az üzletzárás (12, 30, 60 napra) és az üzletzárást

helyettesítő mulasztási bírság alkalmazható, ha az adózó
a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályban
meghatározott kötelezettségét megszegte

Egy számlára való befizetések (EFER, 2013.VII.1-)
 A felosztásról való rendelkezést elektronikusan lehet

benyújtani
A civil szervezetekre is kiterjed az egyablakos rendszer

2014. július 1-jétől
 bírósági nyilvántartásba vételük során kapnak

adószámot
 a változásbejelentéseket is csak a bírósághoz kell

teljesíteniük



Sapienti sat!


