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Újabb évközi adóváltozások 2013: 
Távolléti díj, helyi iparűzési adó és számvitel

2013. június 22-én a Magyar Közlönyben megjelent az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával 

és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény, mely a következő

fontosabb változásokat tartalmazza.

Távolléti díj számítása

2013. augusztus 1-jétől módosul a távolléti díj számításával kapcsolatos szabályozás: havibéres

munkavállalónál távollét esetén a munkabér nem változik az adott hónap munkanapjainak számától

illetve a távollét időtartamától függően. A munkavállalót havi bére a munkarend szerinti munkanapok

számától függetlenül mindig ugyanazon összegben illeti meg.

Helyi iparűzési adó – Útdíj levonhatósága

2013. július 1-jétől a székhely, telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból 

már nemcsak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adó, hanem az adóévben

a költségként, ráfordításként elszámolt (autópályák, autóutak használatáért fizetendő, megtett úttal

arányos) útdíj 7,5%-a is levonható. A módosítás továbbá rögzíti, hogy az adóalap-megosztást alkal-

mazó vállalkozások a törvény előírásainak megfelelően, a levonható útdíj arányos részével (adóalap-

arányosan) csökkenthetik az adott székhelyre, telephelyre jutó adóösszeget.

Számviteli törvényt érintő változás – Ellenérték-korrekció

2013. június 30-tól lehetősége nyílik a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy könyvviteli elszámolásaikban

a társasági adóról szóló törvény 18. §-a szerinti utólagos ellenérték-korrekciót (a szokásos piaci ár és

a szerződéseikben alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő korrekciót) az

eredeti ügyleti ellenérték módosításaként szerepeltessék, azaz ügyleteik ellenértékét piaci árra

módosítsák. Ezen korrekciókat az ügylet számviteli megítélése alapján eszközbeszerzés esetén az

eszköz bekerülési értékének részeként, kapott szolgáltatás esetén az elszámolt költség, ráfordítás

módosításaként, értékesítés esetén az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni az utólagos
módosításról kiállított számviteli bizonylat alapján.

A módosítással a kapcsolt vállalkozásoknak gyakorlatilag lehetőségük nyílik arra, hogy a normál

üzleti tevékenységük keretében, egy meghatározott időszakban értékesített, beszerzett eszközeik,

szolgáltatásaik eredeti ellenértékét piaci árra módosítsák, elkerülve ezzel a társasági adóról szóló

törvényben rögzített adóalap korrekciót.
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