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Évközi adóváltozások 2013

2013. június 27-én a Parlament elfogadta az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények

módosításáról szóló T/11563. számú törvényjavaslatot, amely több ponton tartalmaz módosítást külön-

féle adónemek tekintetében. A módosítások többsége 2013. augusztus 1-jétől lép hatályba. Az érintett

adónemekben bekövetkező változások a következők. 

Egészségügyi hozzájárulás

6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a kamatjövedelmek után meghatározott

kivételekkel. 

Az elfogadott törvényjavaslat alapján az EHO fizetési kötelezettséget a 2013. augusztus 1-jén és azt

követően megszerzett, megszolgált jövedelmekre kell alkalmazni.

Mentességet biztosít az EHO fizetés alól az elfogadott javaslat a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben illetve az átmeneti rendelkezések között feltüntetett azon esetekben, amikor a kamat-

jövedelem után az adó mértéke 0%. Szintén nem terheli EHO fizetési kötelezettség az EGT állam által

kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett, illetve az olyan

kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamatjövedelmet, hozamot, amelynél a befektetők által

megismerhető szabályzat alapján a portfólióban az ilyen értékpapírok aránya legalább 80%.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Az illeték mértéke 2013. augusztus 1-jétől a korábbi 0,2%-ról 0,3%-ra nő, azonban a fizetési művele-

tenkénti 6.000 forintos felső korlát megmarad.

A fizetési számláról történő készpénzkifizetés, valamint a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján

történő készpénzkifizetés esetén az illeték mértéke a korábbi 0,3%-ról 0,6%-ra nő, valamint meg-

szűnik a 6.000 forintos ügyletenkénti felső korlát. 

A pénzforgalmi szolgáltatók (ide nem értve a Kincstárat) a tranzakciós illeték elmaradását pótló

egyszeri befizetésre kötelezettek a 2013-as évben, melynek összege a 2013. január - április

hónapokra teljesített tranzakciós illetékbefizetések együttes összegének 208%-a. A pénzforgalmi

szolgáltatóknak 2013. szeptember 20-ig kell bevallani, és négy egyenlő részletben, havonta 

(2013. szeptember – december hónapok 20. napjáig) kell megfizetni a megállapított illetéket. 

Távközlési adó

A távközlési adó mértéke nem magánszemély előfizető esetén hívásonként a korábbi 2 forintról 

3 forintra emelkedik percenként, valamint ugyanilyen mértékben változik az SMS-ek adókötelezett-

sége is. Az elfogadott módosítások értelmében az adó felső korlátja magánszemély előfizető esetén

változatlanul 700 forint/hó/hívószám, nem magánszemély előfizető esetén pedig a korábbi 2.500

forintos értékhatár helyett 5.000 forint/hó/hívószám.

Bányajáradék

A módosítások értelmében a korábbi 12%-ról 16%-ra nő a bányajáradék általános mértéke. A 16%-os

adómérték további 3 százalékponttal emelkedik a törvényben nevesített esetekben, ha a Brent kőolaj

tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 80 USD/bbl valamint a 90 USD/bbl árat eléri, vagy meghaladja. 
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Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  

A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni. 

A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, 

hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.
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