AdóTükör 2014
a legfontosabb (KKV) változások

Személyi jövedelemadó (SZJA):
● Az adókulcsok, a családi kedvezmény összegei és a személyi jövedelemadózás további érdemi elemei nem változtak.
 A családi kedvezmény (adóalap-csökkentés) megosztható lesz akkor is, ha a válásról született jogerős döntés, egyezség
alapján a szülők a gyermekeket egyenlő időszakokban, felváltva gondozzák, és a családi pótlékot azonos arányban
megosztották a szülők közt.
 A munkavállalók tulajdonszerzése egyszerűsítésre került. Az elismert program átnevezésre került, 2014-től
„munkavállalói értékpapír-juttatási programként” fut a törvényben. A törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba
a rendelkezés, amely szerint a munkavállalói értékpapír-juttatási program jóváhagyását nem kell kérelmezni és
bejelenteni az adóhatóságnál, jelentősen csökkentve ezzel a program szervezőjének, illetve a hatóságnak az
adminisztrációs terheit. Más elemeiben a szabályozás lényegében változatlan marad, így marad a jogosulatlan
kedvezmény után önbírságolás által megállapítandó 12%-os szankció.
 2014. január 1-jétől adókötelezettség keletkezése nélkül lehet áthelyezni a tartós befektetési számlán kezelt
befektetéseket egyik befektetési szolgáltatótól, illetve hitelintézettől a másikhoz. Az új szabály a 2014. január 1. előtt
megkötött tartós befektetési szerződésekre is alkalmazhatóvá vált, de kizárólag a korábbi tartós befektetési szerződéssel
azonos célra vált alkalmazhatóvá, ennek megfelelően, például a korábbi bankbetét jellegű számla nem transzferálható
értékpapír jellegű számlára.
 A kockázati biztosítás akkor nem adóköteles, ha a cég vagy más által fizetett díja havonta a minimálbér 30 %-áig terjed
és díjvisszatérítésre nincs a kötvény szerint mód. Nem minősül kockázati biztosításnak, ha nem következik be biztosítási
esemény vagy a biztosításból vagyoni értéket vonnak ki (kivéve, ha azt maga a biztosított fizette be és kapja vissza) és
akkor sem, ha a biztosító legfeljebb a befizetett díjat és annak hozamát fizeti vissza. A korábbi adómentes biztosításokat
– biztosító értesítése mellett – csak a kifizetéskor kell leadózni. A 2012.12.31-ét követő első díjfizetéstől számítva, a
kockázati biztosítások 30%-ot meghaladó mértékű növelését tiltja a törvény.
 2014-től a munkáltató nemcsak közvetlenül a lakásvásárláshoz adhat adómentes munkáltatói lakáscélú támogatást,
hanem a munkavállaló banki, vagy korábbi munkáltatóval szemben fennálló hitelének törlesztéséhez is. Az
adómentesség igazolásához szükséges a hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés, továbbá az összeg
felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okirat megőrzése is. A bank által nyújtott hitel, kölcsön elengedése révén
keletkezett jövedelem akkor is adómentes, ha a hitelt, kölcsönt nem biztosítja jelzálogjog.
 A sportutalványokat (50 eFt-ig) immár az utalványforgalmazók is kibocsáthatják.
 Az átváltható utalványok adómentességét a törvény már nem biztosítja, így például a számítógép-használati
utalványokat már nem lesz érdemes vásárolni a munkáltatóknak.
 A nyereménybetétkönyvek és más tárgynyeremények, valamint az értékpapírok utáni kamatjövedelemre, amelyeket 6 %
egészségügyi hozzájárulás és 16 % személyi jövedelemadó is terhel, az adóalap számításakor alkalmazandó 1,19-szoros
szorzó 1,28-szorosra változott.
 A külföldi illetőségű előadó-művészek számára 2014-től egyszerűsítésre került az adó megfizetésének és bevallásának
folyamata, választható jelleggel. Ide tartozik a színész, statiszta, zeneszerző stb. teljes bevételének csak 70%-a után
fizetheti meg az SZJA-t, ha jövedelmét kifizetőnek nem minősülő személytől kapja, a Tbj. alapján nem belföldi,
magyarországi tartózkodása bár-mely 12 hónapos időszakban nem haladja meg a 183 napot. A művésznek mindössze
egy három soros, egyszerűsített bevallást kell kitöltenie. Egyáltalán nem keletkezik Magyarországon adófizetési kötelezettsége az előadó-művésznek, ha a bevétele – bármely 12 hónapos időszakban – nem haladja meg a 200.000 Ft-ot.
 A vagyoni értékű jog (haszonélvezet) átruházásából származó jövedelem 15 éves szabály szerint csökkenthetővé vált.
 A magyar munkáltató teljesíti a külföldi anyavállalat által a munkavállalóknak adott jövedelem juttatásában adózását.
 Egyéb változások: A nevelőszülők díjazását munkabérnek minősítették, a termőfölddel azonos bérbe adhatóvá vált a
halastó is, nem számolható el költségként a 14%-os EHO.
Társasági adó (TAO):
 A mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye kedvezménye (egyéni vállalkozásoknál is) az újonnan vásárolt
szoftverekre is érvényesíthető vált, változatlan szabályok szerint, összesen legfeljebb 30 mFt-ig.
 A vállalkozási célúvá minősített közhasznú szervezet kapcsán nem alkalmazhatóak a kedvezményes szabályok.
 Elszámolhatóvá vált egy cég kapcsolt vállalkozása által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére
nem érvényesített adóalap-kedvezmény, ha arról a cég számára igazolást készítettek.
 Szükségtelenné vált a nem jelentős összegű hiba miatti önellenőrzés, ha ez az adózó javára mutatkozik (a korábbi
adóévek eredményét csökkenti), és a feltárás éve szerinti adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét.
 A KKV kamatkedvezménye a 2013.12.31-ét követően megkötött szerződésekre 60%-os mértékűre nőtt.
 A bankkártyával kifizetett éttermi szolgáltatások nyugtával is elszámolhatóak költségként (nem kell számlát kérni)
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A film- és előadó-művészet támogatására vonatkozóan is bevezetésre kerül a sporttámogatás esetében már a 2013/2014es támogatási időszaktól alkalmazható ún. kiegészítő támogatás. A film- és előadó-művészeti támogatás 10, illetve 19%os adókulccsal számított értékének 75%-át kell kiegészítő támogatásként megfizetni, mely összeg nem lesz társasági adó
szempontból elismert költség. Filmalkotások támogatása esetén a kiegészítő támogatást – a támogató döntése szerint –
vagy a mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezetnek (pl. a Magyar Nemzeti Filmalap
Közhasznú Nonprofit Zrt.), vagy pedig az igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás
tekintetében filmelőállítónak minősülő társaságnak kell megfizetni. Előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén a
kiegészítő támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául
szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezetnek kell megfizetni. Fontos, hogy a fogadó szervezetek
részéről meghatározott támogatási korlátok számításánál (filmalkotás esetén a közvetlen filmgyártási költség 20%-a,
előadó-művészeti szerv esetén a tárgyévet megelőző évben tartott előadásokból származó jegybevétel 80%-a) a
támogatást és a kiegészítő támogatást össze kell majd számítani. Az adókedvezmény igénybevételére a jövőben a támogatás
adóévét követő 3 helyett 6 év áll rendelkezésre, így a támogatók ezzel kapcsolatos kockázata jelentősen csökken.
 A támogatónak választási lehetősége lett, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági
szakszövetség részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő – egyébként sporttámogatásra
jogosult – sportszervezet (sportiskola), közhasznú szervezet részére fizeti meg. Ha a támogatást a Magyar Olimpiai
Bizottság (sportköztestület) részére nyújtották, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatást is a Magyar Olimpiai
Bizottság részére kell teljesíteni. Az Európai Bizottság által engedélyezett maximum 70%-os támogatástartalomnak való
megfelelés érdekében hivatásos sportszervezetek esetében a sportcélú ingatlannal kapcsolatos tárgyi eszköz beruházás,
felújítás beruházási, felújítási értékével kapcsolatban meghatározott támogatási korlátok számításánál a támogatást és a
kiegészítő támogatást össze kell számítani. Hasonlóan a film- és előadó-művészet támogatásához, a sporttámogatás
esetében is meghosszabbításra került az adókedvezmény igénybevételére rendelkezésre álló idő. Így a támogató
legutoljára a támogatás adóévét követő 6. adóév adójában érvényesítheti a kedvezményt.


Illeték:
 Az illetékmentességgel szerzett telekre épített lakóházat az örökös is befejezheti, illetve az illeték azzal a
használatbavételi engedéllyel is kiváltható, ami valamelyik építkezés közben vagyont szerző nevére szól. Az illetéket
akkor sem kell megfizetni a folyamatba lévő építkezés esetén a telekre, ha még nem szerkezetkész az építmény.
 Illetékmentessé vált a házastárstól kapott ajándék, a válást követően a házastársi vagyonközösségből szerzett vagyon, az
osztalék elengedése, a csődegyezség során nem tag felé elengedett követelés,
 Korlátozták az „offshore”-szerű (10% társasági adókulcs alatti) cégek vagyonszerzésének illetékmentességét.
 A cég ellen – nem hivatalból – indult törvényességi felügyeleti eljárásért a cégbíróság felé 100 eFt illetéket kell fizetni.
 A vagyoni értékű jogok, ideértve az üdülőhasználati jogot is illetékkötelessé váltak.
Gépjárműadó, cégautóadó és regisztrációs adó (2013.07.01-től)
 A tartós bérletbe adott, személygépkocsi esetén az adó alanya a bérlő, de csak akkor, ha az üzembentartási jogot is
birtokolja. Azon tartós bérletbe adott autók esetén, ahol a bérlő nem üzembentartó, ott a cégautó adó megfizetésének
kötelezettje a tulajdonos, azaz továbbra is a bérbeadó. Változatlanul hagyták, hogy a teljesítményadó a cégautóadóba,
ugyanazon adózó általi fizetés esetén számítható be. A bérlő kizárólag akkor fizetheti meg a teljesítményadót, ha ahhoz
üzembentartói bejegyzés is társul. A bérleti szerződés legalább 1 éves, vagy határozatlan idejű szerződést jelent.
Kisadózók tételes adója (KATA):
 A kisadózók választhattak (évente) magasabb, 136.250 Ft-s ellátási alapot biztosító havi tételes adót, ami 75 eFt.
 Az 1mFt feletti vevők általi adatszolgáltatás határidejét március 31-re változtatták (arra külön bevallás szolgál).
 A kisadózói éves bevallásban nem kell szerepeltetni azon 1 mFt feletti vevő adatait, aki felé nem lett számla kiállítva.
 A kata havi mértéke 25 eFt lett, ha a katás társas vállalkozó, vagy máshol már katázik.
 Továbbra is a katázás végét jelenti, ha a negyedév végén 100 eFt-ot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik.
 Bevételi nyilvántartás szintű nyilvántartássá vált a nyugták, számlák összessége (táblázatos nyilvántartás nélkül is).
Általános forgalmi adó (ÁFA):
 Fordított adózás kiterjed olyan ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, bontási tevékenységekre is, melyeknél
 elegendő a hatóság általi tudomásulvétel is (például: napelem telepítése)
 Az olajos magvak, gabonák, és szolgáltatások tekintetében a fordított adózás meghosszabbodik 2018.12 31-ig.
 A fajtiszta tenyész-sertés, 160 kg alatti koca, a „malac” (50 kg alatti), valamint a félsertés áfája 5%-os adókulcsot
kapott. Sertés vágott féltest fogalma: a levágott sertés kivéreztetve (a gerinc hosszanti középvonalában kettéhasítva), szőr, köröm,
fülgomba, szem, nemiszervek, belsőség (nyelv, szív, máj, tüdő, vese, bélgarnitúra, agy- és gerincvelő, háj és rekesz-izom) nélkül, de szalonnával;
 A halottszállító személygépkocsi áfája levonhatóvá vált.
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Az adó alapja utólagosan csökkenthető az arról szóló számla vevőnek való átadásával (és az nem jár önellenőrzéssel), ha a szerződés módosulása vagy
megszűnése miatt (egészben vagy részben) előleg, vagy ellenérték visszatérítés történik. Hasonlóan az időszakos elszámolású ügyletek esetében az adó
akkor csökkenhet utólag, ha időszakonkénti átalány összege magasabb, mint az egész elszámolási időszak összege és emiatt visszatérítés történik. A
teljesítést követően utalvány alapján való pénzvisszatérítéskor is utólag csökken az adó, ha a vásárló a terméket/szolgáltatást nem a visszatérítőtől vásárolta
és belföldön adóköteles az ügylet, és a visszatérítés kisebb, mint a teljesített ügylet bruttó (adóval növelt) összege.
Ha a termék nem kerül harmadik országba a teljesítéstől számított 90 napon belül, akkor az áfa mentesség nem
alkalmazható. Ha azonban 360 napon belül mégis elhagyja a Közösség területét a termék, akkor az erre az értékesítésre
jutó áfa összeggel csökkenthető az adó adóhatósági igazolás birtokában. (EUB döntés alapján korrigált előírás)
2014.07.01-i fizetési határidőt követően kiállított, 2013.06.30-át követően kezdődő időszak számlája esetén már az időszak utolsó
napja lesz a teljesítési időpont! Az átalánydíjas tevékenységek tekintetében a munkavégzés időszakában teljesült szolgáltatásokat és
nem „referencia” időszakot kell számlázni. A hibás teljesítési időpontú számla is elszámolható, várhatóan mégis tömeges
számlavisszaküldések és értelmezési problémák várhatóak. Közszolgáltatási szerződés és távközlés (ideértve
mobiltelefonos vásárlásokat) esetében a teljesítés időpontja továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége.
EUB döntés alapján a továbbterhelt gépjármű-biztosítás áfa mentesen terhelendő tovább.
Ha a nyugta egyúttal jegy is, akkor nem kell azon külön feltüntetni a kibocsátás időpontját.

Számvitel:
 Már 2013-tól a végtörlesztésének, az elhatárolt árfolyamveszteségének feloldása 3 év alatt is végrehajthatóvá vált.
 Alkalmazni lehet az EKB árfolyamait is. Az IFRS beszámolókra IFRS végzettségű könyvvizsgáló bízható meg.
 Szűkül a konszolidálási értékhatár (A 3-ból 2 feltételnek kell teljesülnie: a mérlegfőösszeg 5 MdFt, (2013-ig: 2700
MdFt) az éves nettó árbevétel 8 MdFt (2013-ig 4 MdFt), az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
 A 2014-es üzleti évtől a könyvvizsgálat már 300 mFt árbevételtől kezdődik, míg a mérleg fordulónapján 10 millió
forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti - köztartozása van.
 A behajtási költségátalány egyéb bevétel és egyéb ráfordítás, de csak pénzügyileg rendezettség esetén.
 2014-től USD–ben is készítethető beszámoló. Az természetben adott osztalékra az értékesítés szabályait kell alkalmazni.
Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, baleseti adó, egészségügyi hozzájárulás (EHO), szakképzési hj.:
 A családi kedvezmény SZJA-ban fel nem használt része előbb az egyéni egészségbiztosítási járulékkal szemben,
másodlagosan az egyéni nyugdíjbiztosítási járulékkal szemben vált igénybe vehetővé. A kedvezmény a munkaerő-piaci
járulékra nem érvényes. Mindez nem érinti a TB ellátásokat (táppénz, nyugdíj, GYED stb.), illetve azok összegét. A
kedvezményezett eltartottak illetve eltartottak számáról és adatairól szükséges nyilatkozni, hanem arról is, hogy hány
hónapon keresztül minősülnek annak. Emellett, személyenként külön-külön kell nyilatkozni a jogosultsági hónapokról
olyan esetben is, ha pl. a magánszemély elválik, majd újra házasodik egy adóéven belül és a családi adókedvezmény
megosztásra kerül a magánszemély házastársai vagy élettársai között.
 A hallgatói munkaszerződés passzív időszaka járulékmentessé vált. Az evás egyéni vállalkozó adóalapja 4%-a után
szochót fizet, akkor is, ha máshol társas vállalkozó. A nyugdíjas nem fizet ESZJ-t társas vállalkozóként.
 A szabad vállalkozási zónában működő foglalkoztató 20 km-en belüli munkavállalókra is szochó kedvezményt kapott.
 A 3 vagy több gyermeket nevelők után 5 évig jár, a 4. és 5. évben 14,5 % a kedvezmény (az első 3 évben 27 %).
 A doktori (PhD) állásra 500 eFt 27%-a, a doktorjelöltre 200 eFt 27%-a lett igénybe vehető szochó kedvezmény.
Adózás rendje:
 Egyszerűsödött a feltételes adómegállapítás szabályrendszere, változó helyett fix díjazásúvá vált.
 ELEKÁFA: külföldi is képviselhet (eddig ehhez magyar adóazonosító és jogcím kellett)
 Adóraktározást végző adózó nem válik magyar ÁFA alannyá.
 Bevallási esedékesség előtt is lehet önellenőrizni, a vámhatározat módosulása önellenőrzést indukál.
 Feltöltési bírság nem lesz árfolyamkülönbözetre. A megbízólevelet elektronikusan is kiküldheti a NAV (2014.07.01-től).
Egyéb (minimálbér, iparűzési adó, EVA, munkarend, végelszámolás):
 A minimálbér 101.500 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum (középfokú végzettséget igénylő munkánál) 118.000 Ft lett.
 Áthelyezett munkanapok: 2014 május 10., szombat munkanap, május 2., péntek pihenőnap, 2014 október 18., szombat
munkanap, október 24., péntek pihenőnap, 2014 december 13., szombat munkanap, december 24., szerda pihenőnap
 A 35/2008. PM rendelet szerinti nyomtatványokat lehet majd általánosan alkalmazni, így nem lesz minden önkormányzati
nyomtatvány különböző. Az elektronikus úton baló benyújtást az önkormányzat rendelete teheti lehetővé.
 A vezeték nélküli távközlési szolgáltatók helyi iparűzési adó alapját alábbiak szerint kell megosztani: Az adóalap 20%-át a
székhelye és az állandó üzleti létesítmények (pl. iroda, üzlet) szerinti települések között az általános szabályok szerint, míg a
másik 80%-át a jelenlegi szabályok szerint, vagyis az előfizetők számlázási címe szerinti települések között kell megosztani.
 A pénztárgép helyett teljes körű számlázást választókat heti adatszolgáltatás terheli 2014.03.01-től kibocsátott számláikra.
FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(minden jog fenntartva)

oldal: 3/3

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Tel/Fax: 1/2388023,
e-mail: fairconto@fairconto.hu, WEB: www.fairconto.hu

