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Észszerűsítő javaslatok útja a 
megvalósulásig

» Egyeztetés az ügyfelekkel (kérdőív, személyes interjúk, egyeztető 
megbeszélések)

» Javaslatok megfogalmazása („piros” könyv, törvénymódosító 
csomagok)

» Egyeztetés az NGM-mel (müncheni kerekasztal, egyeztető 
megbeszélések)

» Javaslatok megjelenése a jogszabályokban

» Elért sikerek kommunikálása
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Megvalósult javaslatok



Csoportos társasági adózás

Javaslat
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A csoportos társaságiadó-alanyiság részletes szabályait a
gazdasági szereplőkkel együtt mielőbb ki kell dolgozni. A nagy
konszernek nem kerülhetnek versenyhátrányba
Magyarországon azért, mert több társasággal vannak jelen a
magyar piacon.

Közbenjárásunk eredményeképpen a társasági adóról szóló
1996. évi LXXXI. Törvény arról rendelkezik, hogy az adózó
választása szerint csökkentheti az adózás előtti eredményét a
kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett
kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére
tekintettel megállapított összegével.

Részsiker



A „társaságiadó-jóslás” rendszerének eltörlése

Javaslat
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Amint a költségvetés helyzete lehetővé teszi, meg kellene
szüntetni a jövőbeli társaságiadó-kötelezettség előzetes
finanszírozásának (az ún. feltöltési kötelezettségnek) a
rendszerét. Pénzügyi megfontolásokon kívül semmi nem
indokolja ennek a befektetőket elriasztó rendszernek a
fenntartását.

Javaslatunkra a 2014. évi törvényváltozások egyik fontos eleme
lett, hogy az automatikus mulasztási bírság kivetésekor a bírság
alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az
adóelőleg kiegészítés esedékességének napján és a mérleg
fordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított
nyereség-jellegű árfolyamkülönbözetet.

Részsiker



A reprezentáció adóterhének és adminisztrációjának 
csökkentése

Javaslat
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A reprezentációs költségek egyszerűsített, adminisztrációt
csökkentő elszámolása egy bizonyos, árbevétel-arányos
összeghatárig a korábbi szabályozás mintájára, adókímélő
módon történhessen. Alternatívaként egy jól kalkulálható,
egyszeri adótétel bevezetése is elképzelhető lenne.

A törvénymódosítás értelmében 2014-től társasági adó
szempontból elismert költségnek minősül az éttermi szolgáltatás
reprezentációs célból történő igénybevétele akkor is, ha a
szolgáltatás igénybevevője csak az ellenérték bankkártyával,
hitelkártyával való kiegyenlítése kapcsán kapott nyugtával
rendelkezik.

Részsiker



A minősített adózók kedvezőbb elbírálása

Javaslat
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A Nemzetgazdasági Minisztériumnál javasoltuk, hogy azok az
adózók, akiket bizonyos feltételek teljesítése esetén minősített
adózóknak tekintettek, újra 20%-os maximális bírság
kiszabására számítsanak, ha a fizetendő adójuk számításánál
hibát követtek el.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 2016-os
módosító rendelkezései bevezették a megbízható és a
kockázatos adózó fogalmát, és egy minősítő eljárás során
vizsgált feltételrendszerhez kötötték a megbízható adózói körbe
való bekerülést. A feltételrendszernek megfelelő adózók
gyorsabb adóellenőrzésre, alacsonyabb bírságtételre és egyéb
előnyökre számíthatnak.

Teljes siker



Az EKÁER szabályok egyszerűsítése

Javaslat
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Az EKÁER rendszer bevezetése gazdaságfehérítő hatása
mellett számos, a részletekben rejlő problémát okozott. Ezek
orvoslása érdekében a bírság mérséklésére és az
adminisztráció csökkentésére irányuló javaslatcsomagot tettünk
a Nemzetgazdasági Minisztérium asztalára.

2016 októberétől egyszerűsített adattartalmú EKÁER bejelentést
tehetnek az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet meghatározott szabályainak
megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodók (engedélyezett
gazdálkodó, authorized economic operator = AEO).

Részsiker



Megvalósult javaslatok egy oldalon

K+F tevékenység kapcsolt válllalkozások
közötti levonhatósága
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Év végi árfolyamnyereség mulasztási 
bírság mentessége

Az éttermi fogyasztás elszámolható ÁFÁ-s 
számla nélkül, bankkártyás fizetéssel

A megbízható adózók pozitív 
megkülönböztetése

Engedélyezett gazdálkodók minimális 
tartalmú EKÁER adatszolgáltatása



Adóstratégiai Nap



A konferencia célja

» A három oldal (kormányzat, vállalatok, tanácsadók) véleményének 
meghallgatása 

» Javaslatok megvitatása

» Kompromisszumos megoldások kidolgozása

» Javaslatok megjelenése a jogszabályokban

» Elért sikerek kommunikálása
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Fogjunk hozzá!


