AdóTükör 2012
a legfontosabb (KKV) változások

Személyi jövedelemadó (SZJA):
● Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eFt-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek alapján az adótábla:
0 - 2.424.000 Ft között 16%
2.424.001 – tól 20,32%
 Önbírságolás terhe mellett ismét nyilatkozni lehet arról, hogy a jövedelem meghaladja-e majd az évi 2.424.000 Ft-ot.
 Családi kedvezményt vehet igénybe az is aki csupán jogosult a családi pótlékra, de nem veszi azt igénybe, a potenciális
eltartottakra is érvényes a létszámba való beszámítás, akkor is, ha nem igényeltek rá családi pótlékot. Már csak az
intézeti, vagyonkezelői, gyámok kerültek kizárásra a családi kedvezményből, a rokkantsági, vagy saját maga után
jogosult személy családi kedvezményét már csak a vele egy háztartásban élők vehetik igénybe.
 A lakást bérbeadó a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakás ugyanazon
évben igazoltan, megfizetett, máshol meg nem térített, 90 napnál hosszabb időszak bérleti díját.
 A magánszemély legfeljebb 50% költséghányadról nyilatkozhat (a korábbi 100% helyett).
 Az egyéni vállalkozó ismét köteles lesz feltüntetni a nyilvántartási számát a számlán (áfa levonási jogot nem érinti!)
 A külföldi napidíj (külföldi tartózkodás esetén legalább 15 EUR), ami 2012-től újra 30%-ig adómentes. Juttatások:
1. A béren kívüli juttatás (cafeteria) adóalapja az 1,19-szeres adóalapra vetített összeg, amit a munkáltató (nyújtó)
16%-os kulccsal fizet meg a juttatás értéke után (+10% EHO), így az adóterhelése 30,94% a következő tételekre:
saját üdülői juttatás (minimálbérig), munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft-ig és 5.000 Ft Erzsébet utalvány,
iskolakezdési támogatás (27.900 Ft-ig), az iskolarendszerű képzés (évi 232.500 Ft-ig); helyi utazási bérlet, az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztári és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatói hozzájárulás, a Széchenyi Pihenő Kártya
(zsebek: szálláshely évi 225 eFt, vendéglátó évi 150 eFt, szabadidő évi 75 eFt), az éves keretösszeg 500 eFt, e felett
51,17% az adó. A juttatásokat közreműködő tag is kapthatja!
2. Az egyes meghatározott juttatások adóalapja a juttatás adója 1,19-szeres adóalapra vetített, amit a munkáltató
(nyújtó) 16%-os kulccsal fizet meg, és 27% EHO terheli (adóterhelés = 51,17%). Ilyen a reprezentáció (társadalmi
szervezetnél alsó küszöb maradt a bevétel 1%-a max. 25 mFt), az értékhatár nélküli üzleti ajándék (csak társadalmi
szervezetnél maradt korlátként a bevétel 10%-a, és az egyedi értékre a minimálbér 25%-a). Ilyen még a távbeszélőszolgáltatás (20%-a alapján); a „csoportos” biztosítási díja; évente 3 alkalommal a minimálbér 10%-ig terjedő
csekély értékű ajándék (utalvány); jogszabályi juttatás; a rendezvény, ahol nem lehet a személyenkénti költséget
megállapítani; reklámajándék (a minimálbér 1%-ig); az üzletpolitikai-, vagy reklámcélú rendezvény és az azon
adott ajándék, a szövetkezeti közösségi alapból történő kifizetés évi 46.500 Ft-ig.
3. Visszakerült az egyéb juttatás körébe a munkáltató által valamennyi munkavállaló, vagy egy csoportjuk részére
azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás. A dokumentálásához
minden dolgozó által megismerhető szabályzat kell. Az adóterhelés azonos az egyes meghatározott juttatásokéval.
4. Más juttatás, amely bérként adózik (adóterhelés = kb. 106,66%), kivéve a kamatkedvezmény esetét és a nyereményt.
 A végtörlesztéshez adható kölcsön és a max. 7,5 mFt-os munkáltatói támogatás 2011.12.31-vel hatályát vesztette. Továbbra is
adómentes a végtörlesztésre „párna alatt” talált pénz, a végrehajtás során a hitelelengedés, az Eszközkezelőnek való eladás.
 A vállalkozóvá válási támogatás nem jövedelem, ha a magánszemély azt befekteti egy társaságba.
 Adómentessé vált a munkáltató által fizetett (akár külföldi) betegbiztosítás. 2012-ben az ilyen biztosításból a 2010-es
átlagkereset feléig, azaz 101.263 Ft/hó-ig lehet adómentes felhasználást (kifizetést) kapnia a betegbiztosítás jogosultjának.
 Az egyesületi, szakszervezeti, kamarai tagsági díjak fejében a visszaélésszerű viszontszolgáltatás adókötelessé vált.
 A kamarai tagdíj költségként elszámolható, és az nem jövedelem, ha a tevékenységhez szükséges tagságról van szó.
 Az ingósági adásvétel (pl. vatera) 600 eFt éves bevétel felett akkor is bevallandó, ha nem keletkezik jövedelem. Az
üzletszerű ingósági, vagy ingatlan értékesítés önálló tevékenységi jövedelemnek számít és áfa kötelessé válik.
 Átminősített termőföld értékesítésből származó jövedelem 48%-kal adózik, ha a jövedelem szokásos hozam feletti.
 A fémhulladék felvásárlója fix 4% von le az eladó magánszemélytől, azt személyes adatok nélkül vallja be.
Társasági adó (TAO):
 Az elhatárolt veszteséggel az adóalap 50%-ig csökkenthető. (Az egyéni vállalkozóknál is azonosan.)
 A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó két évre visszamenőleg önellenőrzéssel csökkenheti az adóalapját az elhatárolt
veszteséggel, de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredményének 30%-ával.
 A szoftverfejlesztők bérköltségére jutó 10+15%-os, és a K+F adókedvezmény megszűnt, (2014-ben fut ki).
 A szerzést követően bejelenthető (60 napos jogvesztő határidővel), szellemi termék, vagyoni értékű jog, amelyet, ha 1
évnyi tartást követően adnak el, akkor a nyeresége csökkenti az adóalapot. (az áron aluli értékesítés pedig növeli)
 Az adomány fogalmát, elszámolását és igazolási formáját szabályozták (az eddigi gyakorlattal azonosan).
 Termőfölből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság tagjának részesedés kivonása során az adóalapot a
nyereség kétszeres összegével kell megnövelni.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(minden jog fenntartva)
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Csökkenti az adóalapot a 2007-2009. üzleti években megállapított, de ki nem fizetett osztalék 2010.01.01-jét követő
elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege.

Illeték:
 A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság 75%-nál nagyobb részesedés-megszerzése már csak akkor illetékköteles, ha a társaság ingatlan hasznosítással összefüggő főtevékenységet végez. (Az el nem bírált ügyekre is!)
 A kapcsolt vállalkozások közti ingatlan adásvétel is illetékmentességet kapott a törvény kihirdetésétől. Az egyetlen
feltétel, hogy a vagyonszerző főtevékenysége ingatlan-forgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása legyen.
 Azon személyek, amelyek 2004.10.01-2009.05.31 között ingatlanbeépítés vállalásával telket vásároltak mentesülhetnek
a beépítés alól, vagy akik 2006.10.01-2009.05.31 között továbbértékesítésre ingatlan-forgalmazóként 2%-os illetéket
vallottak, és kérték a határidő meghosszabbítását, azok most megfizethetik 4%-os mértékkel az illetéket. Az eredetileg
kiszabott illetékmérték megfizetettsége esetén az adóhatóság azt visszatéríti.
 A szabályozott ingatlanbefektetési társaság 2011.07.27-től különböző adó és illetékkedvezményekkel működhet.
 Az egyeneságbeliek közti ajándékozásról, öröklésről az adóhatóság nem hoz határozatot, kérelemre közli az illeték alapját.
 A soron kívül elbírálni kért kérelmekre – az illetékfizetés mellett – igazgatási pótdíjat lehet kivetni.
 Az önálló praxisjog öröklése illetékmentes lett 2011.07.15-től, azt be se kell jelenteni.
 Illetékemelések: alapeljárás, adóigazolás:2.200=>3.000; Fellebbezés: 10.000 Ft-onként 500, legalább 5.000; NGM
felügyeleti intézkedés: legalább 50.000; Peres eljárás felső határ: 900.000 => 1.500.000; Közigazgatási (érték nélküli)
per: 20.000 => 30.000; Fellebbezés (polgári): 6% => 8% max. 2.500.000; Felülvizsgálat 6% => 10% max. 3.500.000
A gépjármű illetékek változását az alábbi táblázat szemlélteti (alkalmazni a 2012.01.01-től átíratott járműre kell:

Gépjárműadó, cégautóadó és regisztrációs adó:
 A gépjárműadót az előadó bejelentése alapján is kiszabhatja az önkormányzati adóhatóság (ha a vevő nem íratja át)
 A cégautó adó mértéke általában 7.000 Ft esetében 11.000 Ft-ra, a 15.000 Ft esetében 22.000 Ft-ra, de a 161 LE (120
Kw) feletti teljesítményű szokásos környezetvédelmi besorolású (6-9) autó adója már 33.000 Ft-ra nőtt (lásd fenn).
 Lényegesen csökkent a regisztrációs adó, például az 1101-1400 köbcenti közti motorral üzemelő benzines, vagy az
1301-1400 köbcentis dízelmotoros autók regisztrációs adója 350 ezer forintról 65 ezer forintra csökkent. A 100 autónál
a nagyobb flottaüzemeltetők időarányos visszatérítésre jogosultak, pl. 36 hónapnyi bérbeadásnál 48% az adó.
Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA):
 Az EVA mértéke 37%-ra nőtt. Az éves bevételi értékhatár 30 mFt-ra nőtt.
 A kilépést követő 60 napon belül társasági adóelőleget vall a Bt, Kkt, és a Kft. a következő adóév június 30-ig tartó
időszakra. A negyedéves adóelőleg összege a bevétel 1%-a (ha törtév volt az utolsó evás év, akkor arányosított 1%).
 A bevételi nyilvántartást vezetők könyvvizsgálóval kötelesek ellenőriztetni a „visszatérési” nyitómérlegüket.
Általános forgalmi adó (ÁFA):
 A felső kulcs 27%-ra emelkedett (21,26%). A pénztárgépek 2012.02.29-ig állíthatóak át, addig kézi nyugtát lehet adni.
 A 2011.12.31-ig számlázott tételekre a 27%-os kulcs nem alkalmazható, de a folyamatos teljesítésen kívül nem lehet a
teljesítést előre számlázni. A folyamatos teljesítés az időszak szerint adózik, akkor is, ha a teljesítés napja (=fizetési
határidő) már 2012-ben van. Ha az időszak átnyúlik az éven, akkor az adóalapot is időarányosan kell osztani 25% és
27% alá tartozó részre. A 25% adókulcs mellett kapott előleg nettóját kell levonni a 27%-os teljesítés adóalapjából.
 A láncügyletek közbenső vevőjét az adóhatóság nem sújthatja belföldi áfával, fuvarszervezői státusza miatt.
 A személygépkocsi, 125 cm3-nél nagyobb motorkerékpár, jacht és más vízijármű bérlés áfája érvényesíthetővé
(levonhatóvá) válik, ha bizonyított (pl. útnyilvántartás alapján) az üzleti használat.
 Az elektronikus számla továbbra is elfogadható ráutalásos magatartással, de írásban azt vissza lehet utasítani.
 A bevallásban átvihető áfa követelésekre 5 éves elévülés került bevezetésre.
 A bérbeadásra és ingatlanhasznosításra vonatkozó áfa választást az adóhatóság a honlapján közzéteszi.
 A gyakorított áfa bevallást az adóhatóság megtagadhatja pl. felfüggesztett adószám, vagy gyakori költözés esetén.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(minden jog fenntartva)
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Tételes ÁFA bevallás kerül bevezetésre 2013-tól, a részlet-szabályokat NGM rendelet fogja megállapítani.
2012.02.01-et követő időszakra az ÁFA visszaigénylés kiutalási határideje 75 nap. Megfizetettségi nyilatkozat esetén 1
mFt-ig 30 afelett 45 nap a kiutalás határideje. A hamis nyilatkozat bírsága 5%, de min. 500 eFt (magánszemélynél 200 eFt)

Számvitel:
 A külföldi pénzértékben meghatározott ellenérték forintértékének meghatározása során a jelenlegi árfolyam-választási
lehetőségek mellett az áfa alapjának kiszámításához alkalmazott árfolyam is alkalmazhatóvá vált.
 A bizonylatokat (az elektronikus számlát is) nem kell kontírozni, elég a logikai kapcsolat és a könyvelés naplózása.
 Egyszerűsített éves beszámolót készíthet (már 2011-re is) a devizás könyvvezetésű és a vállalatcsoporti tag.
 2012-es üzleti évre nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az előző két év átlagában az árbevétel nem haladta meg a 200
mFt-ot és az átlagos statisztikai létszám kevesebb volt 50 főnél. 2014-től az árbevétel küszöb 300 mFt-ra emelkedik.
 A készpénztartás az előző üzleti év összes bevételének 10%-a lehet, (2% helyett), ha az nem éri el az 500 eFt-ot (5 mFt
forgalmat el nem érő vállalkozóknál még 500 eFt-os küszöb sincs. (Pénzkezelési szabályzatba: 90 napon belül)
 A legfeljebb 6 hónapos számviteli beszámoló alapján is lehet osztalékelőlegre vonatkozó döntést hozni. Így a december
31-i beszámolóra még június 30-án is lehet döntést alapozni, kifizetés időpontjától függetlenül.
 Egyeztetni kell a mennyiségileg nem mérhető eszközök és források analitikus nyilvántartását a főkönyvi adatokkal.
 A 150 napos és 90 napos beszámoló közzétételi határidőt az 5. illetve a 3. hónap utolsó napjára változtatták.
 A gazdálkodónak a könyvelés során alkalmazni kell a rendelettel kihirdetett, magyar számviteli standardokat.
 A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a számviteli politikát egyetlen, a könyvvezetéssel és a
beszámoló-készítéssel kapcsolatos döntéseket tartalmazó, írásos dokumentumként is elkészítheti és értékcsökkenési
leírásként a számvitelben is alkalmazhatók az adótörvény szerinti leírási kulcsok. Sajátos egyszerűsített beszámoló
akkor készíthető, ha 3 feltételből 2 teljesül: a mérlegfőösszeg nem haladta meg a 65 mFt-ot, az éves nettó árbevétel nem
lépte át a 130 mFt-ot, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma maximum 10 fő.
 Működési paraméterek alapján is választható eltérő üzleti év (a cégbírósági bejelentés továbbra is kötelező).
 Az egyesület kettős könyvvitel alá került.
Helyi adók:
 Nem alkalmazható építményadó-mentesség az alapítványok, egyesületek bérbe adott ingatlanai után.
 A közműszolgáltatók kikerülnek a helyi adó mentes körből, így pl. építményadót és iparűzési adót is fizetnek 2012-től.
 Az önkormányzati adóhatóságok bármilyen módon differenciálhatják az építmény- telekadó kivetési mértékeket. A
telekadó köteles 2012-től a nem termőföld, további az építménnyel lefedett földrészlet is. Megszűnt az építményadó
mentesség a komfort nélkül üdülőhelyen kívüli építmény első 100 m2-ére. Megszűnt a telekadó mentesség az építési
tilalom alatt álló telek felére, azon telekre, amelyen építményadó mentes épület áll, építmény biztonsági övezetére.
Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, baleseti adó, egészségügyi hozzájárulás (EHO), szakképzési hj.:
 A baleseti adó az éves kötelező biztosítási díj (beleértve a fedezetlenségi díjat is) 30%-a, de maximum naponként 83
forint/gépjármű. Az adót a biztosító a biztosítási díj esedékes részletével együtt köteles beszedni, ugyanakkor a biztosító
akkor is befizetési kötelezettséggel tartozik, ha az adó beszedését elmulasztotta.
 Nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak a korhatár előtti, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők!
 Harmadik országból érkezett kiküldött 2 év után (visszamenőleg is) biztosítottá válik (eddig ki volt zárva), három év
után indul újra a két év számítása (a bevezetéskor a 2 évet 2012. január 1-től kell számítani)
 A 10% levont nyugdíjjárulék érvényes – a magánnyugdíjpénztári rendszer megszűntetése miatt – az MNYP tagokra is.
 Az ügyvezető+tag kombináció (Bt, Kkt, Kft. esetén) társas vállalkozónak és így biztosítottnak minősül 2012-től.
Számukra, valamint az egyéni vállalkozóra és az eva alá tartozó egyéni vállalkozóra nézve kötelező legalább a
minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a alapján megfizetni a
levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. A társas vállalkozó a szocadót is a legalább minimálbér, vagy a
garantált bérminimum 112,5%-a alapján fizeti, akkor is ha pl. munkaviszonyba áll a társaságával. Az ügyvezető – az
adóhatóság álláspontja szerint – nem fizethet a garantált bérminimum szerint, kivéve ha a tevékenységben is
közreműködő tagról van szó. A legalább 36 órás munkaviszony, vagy egy másik társas vállalkozói státusz kiváltja a
járulékfizetési kötelezettséget, azonban ettől még biztosított és bevallást kell benyújtani utána!
 Az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék összevont mértéke 8,5%-ra nő (1%-kal nőtt pénzbeli eg.bizt. járulék).
A másodállásúak is fizetni fogják ezt a teljes 8,5%-ot (eddig 2%-ot nem kellett). Az egészségbiztosítási járulékalap
részévé válnak az alábbi jövedelmek: jubileumi jutalom, végkielégítés, újrakezdési támogatás, szabadságmegváltás.
 Megszűnik a segítő családtag és a tevékenységét kezdő vállalkozó fogalma.
 A mezőgazdasági kistermelő kivételével az őstermelő a minimálbér alapján fizeti meg a járulékokat (korábban a bevétel
alapján fizetett). A mezőgazdasági kistermelő az, aki az adóévben 8 mFt alatti forgalmú őstermelő.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(minden jog fenntartva)
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 A szociális hozzájárulási adó („szocadó”) a korábbi munkáltatót terhelő TB járulékot váltja, mértéke 27%.
 A szocadó 4 fajta kedvezményt ad - ideértve START kártyákat is. A nem szakképzettek kedvezménye 2013-tól él.
 A bérkompenzáció, mint adókedvezmény havi 75 eFt bruttó jövedelemig az adókedvezmény a bruttó jövedelem 21,5 %a, de legfeljebb 16 125 Ft. 75 eFt felett 14 %-os mértékkel fogy el a kompenzáció. Alkalmazására segédlet készült. A
2011. november-december hónap bármely napján munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozik (kapcsolt
vállalkozásokat is ideértve, de egyszerűsített foglalkoztatás nélkül). Az elvárt emelés 2011 évi átlagos 216.805 Ft alatti
bérekre (személyi alapbér és rendszeres bérpótlékok) vonatkozik, ahol a teljes év alapján kell számolni, kivéve
- november 1. előtti bérváltozás esetén a legutóbbi változástól december 31-ig,
- november 1. utáni változásnál a korábbi bérváltozástól (ennek hiányában január 1-től) e bérváltozásig,
- november 1. után létesített munkaviszonynál az ettől december 31-ig terjedő időszakot kell figyelembe venni.
Az elvárt emelés összegét képlettel, a rendelet mellékletében szereplő táblázat alapján lehet meghatározni.
Az elvárt emelést az összes dolgozókra kivétel nélkül végre kell hajtani a szocadó kedvezmény igénybevételéhez. A
szocadó jogosultatlan igénybevétele esetén mentesülhet az adókülönbözet alól, ha azt 90%-ban teljesítette, és az eltérés
nem több mint a létszám*300Ft, és azt visszamenőleg a még ott lévőknél teljesíti, vagy ha ennek ellenére mégsem
teljesíti, akkor 15%, de legalább 100 eFt mulasztási bírság sújtja a hatóság.
A cafeteria emelése az elvárt emelési mérték 25%-áig számítható be (ez a juttatás emelésének 130,94%-a).
A munkaügyi ellenőrzés határozatban rögzíti, ha nem történt meg legalább az érintett munkavállalók kétharmadánál
(jogsértésnek minősül, bírságot nem szab ki, de egyéb szankciók tekintetében olyannak minősül, mintha a legmagasabb
bírságot szabták volna ki). A határozattól számított két évig közbeszerzésen ajánlattevőként nem indulhat és a központi
költségvetésből vagy elkülönített állami pénzalapokból támogatásban nem részesülhet.
 A Karrier-Híd Programban résztvevő, volt kormánytisztviselő, közalkalmazott, igazságügyi alkalmazottra az adó felét
kell megfizetni, ha az erről szóló igazolást a foglalkoztató cég birtokolja. Ez a 13,5%-os kedvezmény 1 évig jár.
 A GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszűnését követő 1 éven belüli munkába állás esetén, a gyermek
1 éves korának betöltése után, vagy a tartósan álláskereső 186.000 Ft-ig nem kell a szocadót megfizetnie, amely 1 évig
igényelhető 2012 során és más kedvezménnyel együtt is él, negatív szocadó esetén támogatássá fordul.
 A „másodállású” eva alany egyéni vállalkozó az eva szerinti bevételének 4%-a után szociális hozzájárulási adót fizet.
 Az egészségügyi szolgáltatási járulék (ESZJ) 6.390 Ft/hó-ra nő (napi 213 Ft). A potyautasoknak a NAV nem küld határozatot.
 Az egészségügyi hozzájárulás a cafeteria tételekre új, 10%-os adókulcsot kapott.
 Egyéb juttatások (cafeteria) 500 eFt-os limit feletti EHO-ját először a 2013. május havi 08-as bevallásban kell vallani.
 Az átalányadózó egyéni vállalkozó 15% EHO-t fizet.
 A szakképzési hozzájárulást teljesen új törvény szabályozza, mértéke szocadó alapjának 1,5%-a, de a kötelezettség nem
csökkenthető fejlesztési támogatással és a saját munkavállalók képzésével.
Adózás rendje:
 Az állandó meghatalmazottra nem lehet mulasztási bírságot kiszabni. A meghatalmazás visszavonása másnaptól él.
 Be kell jelenteni (cégbíróságon keresztül): Kft, Zrt.: tag 50% feletti vagy minősített befolyással rendelkezik, a jegyzett
tőke összegét, fióktelep esetén a külföldi vállalkozás nevét, címét, a magyarországi tényleges üzletvezetés helyét.
 NAV felé be kell jelenteni: iskolaszövetkezeti tagi jogviszony megszűnését, 8 napon belül, a kapcsolt vállalkozás végét,
iratőrzési helyét, ha ez más, mint a székhely, ideértve az elektronikusan tárolt iratok helyét (több is lehet).
 A végelszámoló az adózási képviselőként jár el, mulasztásaiért magánszemélyként bírságolható.
 Munkaerő kölcsönbevevőnek bejelenti 2012-től a kölcsönzött munkavállaló adatait és a kölcsönbeadó adatait a
foglalkoztatás megkezdéséig és a kölcsönzés végét követően a foglalkoztatás befejezésének napját
 Vevőnek be kell jelentenie a 2mFt feletti készpénzfizetést az adóhatósághoz. (Korábban ez 5 mFt volt!)
 Illetékkedvezményről a B400 adatlapon kell nyilatkozni (nem külön, kötetlen bejelentés formájában).
 Adószám törlés indít az adóhatóság, ha a székhely nem valós, nincs képviselő vagy nem valós személy. Az adószám
felfüggesztése, törlése kizárólag az adóhatóság honlapján keresztül kerül közzétételre. Az adószám felfüggesztése a
korábbi 30 nap helyett 15 napot követően fordul adószám-törlésbe.
 Adóregisztrációs eljárás: Megtagadható az adószám megállapítása, ha az cége, előző cége vezető tisztségviselője,
képviseletre jogosult tagja, többségi tulajdonosa, vagy önmaga kockázatosnak minősül. Kockázatos a 15m / („nagy”
adózóknál) 30m adótartozása van 180 napon át, vagy az 50m / 150m adómegállapítás 5 éven belül, vagy az adószám
felfüggesztést követő adószám törléssel megszűnt adózó vezetője, tulajdonosa. Az adószám megállapítási menete: 1 nap
alatt, vagy 8 nap alatt megtagadó határozat, amely ellen kimentési kérelem nyújtható be 8 napon belül. Előzetesen 15
napig érvényes igazolás kérhető az adóhatóságtól „probléma-mentesség”-ről, illetéke 50.000 Ft.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(minden jog fenntartva)
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 Az adóhatóság alakulás, adóregisztrációs során való kimentés, vagy változást követően kockázatelemzés alapján
kiválasztott cégekre kérdőívet küldhet (tartalma: tevékenység részletes bemutatása, foglalkoztatottak száma, alkalmazás
jellege, eszközök bemutatása, működés helyszíne, használatának jogcíme, áttekintő a pénzügyi, finanszírozási
forrásokról), amely alapján határozatban fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja 1 évig, amely alatt gyakoribb áfa
bevallást és adótanácsadói, adószakértő ellenjegyzést írhat elő. Az adóhatóság törli az adószámot, ha a kérdőívre nem
érkezik válasz, nincs adóbevallás, vagy a fokozott felügyelet időszaka alatt nyugta- számlakibocsátás elmulasztása miatt
bírságot szab ki, vagy bevételek eltitkolásával összefüggő adóhiányt szab ki.
 Az önellenőrzési pótlékot az önellenőrzés benyújtásáig kell felszámítani (megszűnt a 15 napos pótlékmentesség).
 Bevallást az ellenőrzés megkezdését megelőző napig lehet pótolni. (2011-től ugyaneddig lehet önellenőrizni.)
 Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése: bevallásban, ha elképzelhető, hogy hibás az adó összege jogszabály értel-mezés
miatt (ÁFA és innovációs járulékra nem!), adótanácsadó, adószakértő, ügyvéd ellenjegyzésével jegyző-könyv felvétele a
tényállásról, díja 0,5%, min. 100e, max. 5m Ft., a bejelentés adóellenőrzés keretében vizsgálja a NAV. A
szabályrendszert várhatóan az Országgyűlés 2012. évi tavaszi ülésszakán jelentősen módosítják, vagy megszűntetik.
 A jogosulatlan visszaigénylés 30%-os mértékénél már nem utal majd ki a NAV késedelmi pótlékot.
 Megszűnt a kötelező adóellenőrzés a felszámolás esetére, a 3000 legnagyobb adózóra. Preventív ellenőrzésre az adózók
10%-át választja ki kötelezően a NAV. Felszámolás, végelszámolás esetén 60 nap a kiutalási határidő.
 Az adóhatóság nem küld értesítést az ellenőrzésről, ennek szerepét a kézbesített megbízólevél veszi át. A megidézett tanú
elmaradása esetén a rendőrséggel elővezettethető. A „nemleges” próbavásárlás során a revizor nem fedi fel magát,
megbízólevelet se mutat fel, arról csak „üres” jegyzőkönyvet küld az adóhatóság postán. Ha a revizor felfedi magát,
akkor a megállapításokat az alkalmazottal is közölheti, de ha nincs megállapítás, akkor a jegyzőkönyvet helyben át is
adhatja. A próbavásárlás után a terméket az adózó visszaveheti, ekkor a revizor is visszakapja a pénzt. A pénztárgép 10
napra bevonhatóvá vált. Az ellenőrzésben pénzügyőr is jelen lehet a revizor fenyegetettsége esetén. A be nem jelentett
alkalmazott esetén a becslést a minimálbér kétszeres alapulvételével kell elvégeznie a NAV-nak.
 Az iratpótlásra, iratrendezésre kötelező határozat, immár bírságot is tartalmazhat, 1mFt-ig terjedően. Az adóbírság a
beszámoló közzétételének elmulasztása esetén már első felszólításnál 500 eFt, ismételt felszólításkor 1 mFt, és csak ez
után jön csak az adószám felfüggesztés, majd törlés. Az adóbírság 200%-os mértékűvé vált (korábban 75% volt), ha az
adóhiány kialakulásának oka bevétel-eltitkolás, bizonylatok, könyvelés meghamisítása, megsemmisítése miatt történt. A
számlatömb, nyugtatömb 2012.01.01-t követően történt elvesztése miatt a mulasztási bírság mértékének felső határa
(cégnél 500 eFt) és a bizonylatok szorzata lett. A számviteli beszámoló kapcsán mulasztási bírságot már csak a lényeges
hiányzó, vagy hibás adat esetén lehet kiszabni. Mulasztási bírsággal sújtható a szabálytalan számlázó-szoftvert
forgalmazó személy. Igazolatlan eredetű áru esetén a bírságminimum a mulasztási bírság mértékével egyező (cégeknél
500eFt). A hiánypótlás során 1mFt-ig lehet bírságolni. Megszűnt a minősített adózók 20%-os bírsága.
 Az adók módjára behajtandó köztartozásokra a fizetési könnyítési kérelem (elektronikusan) a NAV-nál is beadható.
 Kizárólag a határidőben benyújtott SZJA bevallásban szereplő adóra vonatkozik az automatikus részletfizetés.
 A minisztérium felé tett felügyeleti intézkedési kérelmet adótanácsadói, adószakértői ellenjegyzéssel kell ellátni.
 A munkáltatói adóbevallás választásról február 12-ig adatot kell szolgáltatni, először 2012.02.12-én a 1208M lapon.
 Az adóhatóság új számlaszámokat állapított meg 2012-től a levont adók és járulékok átutalására.
 A jövőben az angol, francia, vagy német nyelven készült nyilvántartások és kapcsolódó iratok (szerződések, számlák)
esetében az adóhatóság nem kötelezheti az adózót azok lefordíttatására. Egyszerűsödött a transzferár-nyilvántartás.
 A szállítólevélről is adatszolgáltatást nyújt be a NAV felé a nyomtatványforgalmazó.
Egyéb (minimálbér, kamara, rehabilitációs hozzájárulás, EKHO, innovációs járulék, munkarend, „csődtörvény”):
 A minimálbér 93.000 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum (középfokú végzettséget igénylő munkánál) 108.000 Ft lett.
 Nyugdíjjárulék alapjának felső határa napi 21.700 Ft, éves szinten: 7.920.500 Ft.
 A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011-ben is 964.500 Ft/25 fő, de továbbra is a létszám 5%-ra vonatkozik.
 Az EKHO-t a FEOR’08-as számozás szerint, de változatlan tartalommal lehet igénybe venni, a sportolók jogviszonytól
függetlenül választhatják, egyes sportedzők 50 mFt-os értékhatárt alkalmazhatnak már 2011-től.
 Egyszemélyes Kft., vagy akár 75%+1 részesedésű tag esetén a tulajdonos is kötelezhetővé vált a cég tartozásainak
megfizetésére, ha a tartósan hátrányos üzletpolitika tényét bíróság is kimondja. Akinek ilyen felelősségét megállapították
öt éves időtartamban nem lehet egyszemélyes cég egyedüli, illetve többségi befolyással rendelkező tagja. A kényszervégelszámolást váltó kényszertörlése eljárásban, már a korábbi időszakban ügyvezetőséget ellátó személy, vagy volt
többségi tulajdonos számára is tiltott öt évig az ügyvezető tisztség viselése.
 Az egyéni vállalkozó = önálló vállalkozó, szakmakódjuk egyéni vállalkozók tevékenységi jegyzéke lett, tevékenységi kör
változását 2012.03.01-től már nem az adóhatósághoz, hanem az okmányirodához jelentik be.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
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A vállalkozásoknak 5 eFt fejében kamarai regisztrációt kell elvégezniük 2012.02.29-ig. Új vállalkozás erre 5 napot kap.
A pornográf termékek, szolgáltatások és annak környezetében érvényesülő szolgáltatások 25%-os kulturális adót fizetnek.
2012.03.16 péntek pihenőnap, 2012.03.24 szombat munkanap│ 2012.04.30 hétfő pihenőnap, 2012.05.05 szombat
munkanap; 2012.10.22 hétfő pihenőnap, 2012.10.27 szombat munkanap│2012.11.02 péntek pihenőnap, 2012.11.10 szombat
munkanap; 2012.12.15 szombat munkanap, 2012.12.24 hétfő pihenőnap.
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