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2014-es tervezett adóváltozások (T/12792)

A Kormány október 18-án beterjesztette a 2014. évi adótörvény-módosításokat tartalmazó T/12792.

törvényjavaslatát, melynek főbb adónemeket érintő kiemelt rendelkezései a következők.

Személyi jövedelemadó

» Külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történő átszámításához kapcsolódó szabályok
egyszerűbbé válnak: egyetlen időpontban irányadó árfolyamot kell használni az adó-, adóelőleg-
megállapítás gyakoriságától függően (megelőző hónap 15. napja, adott negyedév utolsó hónap-
jának 15. napja, tárgyév utolsó hónapjának 15. napja szerinti árfolyam). Tőkejövedelem megszer-
zése esetén a bevételt, kiadást a tárgyév december 15-i árfolyam alapján kell forintra átszámítani.

» Biztosítások: Nem minősül a jövőben kockázati biztosításnak az olyan biztosítás, amely esetében 
a biztosító teljesítésének mértékét a befizetett díj (és az azzal kapcsolatosan képződő hozama) 
korlátozza.
A törvényjavaslat szerint teljes életre szóló életbiztosítások esetén nem kell adókötelezettséget 
megállapítani a biztosítási szerződés jelentős módosítása, vagy a biztosított cseréje esetén, így 
kizárólag a tényleges pénzkivonáskor kell az egyéb jövedelem után az adót megfizetni. A rendel-
kezés módosítja az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban adható rendelkezések felső kor-
látját, mely a kétféle jogcímen együttesen és egységesen 150 ezer forint lesz.

» A Tervezet értelmében nem kell bejelenteni előzetesen az adóhatóságnál az elismert munka-

vállalói értékpapír-juttatási programot (a rendelkezés már a törvény kihirdetését követő 30. 
napon hatályba lépne).

» Cafeteria: A Tervezet alapján csak akkor minősül béren kívüli, vagy egyes meghatározott juttatásnak
az utalvány, ha az utalvány nem visszaváltható, és pénzzé nem alakítható, valamint csak egy adott
termék- vagy szolgáltatás-körben használható fel. 

» Külföldi anyavállalat által juttatott jövedelem: a Javaslat előírja, hogy kifizetőként kell eljárnia 
annak a magyar társaságnak, amely a külföldi anyavállalat által a munkavállalóknak adott 
jövedelem juttatásában közreműködik, ha az adókötelezettség teljesítése érdekében szükséges 
adatokkal rendelkezik.

» Adómentes lesz a pénzügyi intézmény által elengedett pénzkölcsön nyújtásából származó köve-
telés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedé-
sére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket 
egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával – független felek között – kerül sor.

» A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, pénzügyi vállalkozások által elengedett követelésekhez 
hasonlóan – adómentes lenne a biztosítók által elengedett, 10 ezer forintot meg nem haladó 
követelés is, ha ezzel a biztosító követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.

» A Tervezet módosítaná az 1. számú melléklet 8. pont 8.14. pontjának nyitó szövegrészét is tekin-
tettel arra, hogy az üzletpolitikai célú juttatást a magyar szabályok szerint kifizetőnek nem minő-
sülő külföldi személy is nyújthat a magánszemélynek adómentesen.
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Társasági adó

» A törvényjavaslat értelmében a bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok tovább enyhülnek: 
a bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken, és a 
részesedésszerzés bejelentésére nyitva álló határidő 60-ról 75 napra nő.

» Önellenőrzés: A társasági adótörvény módosítása értelmében a nem jelentős hiba a tárgyévben a 
társasági adóalap megállapításakor figyelembe vehető, így nem kell önellenőrzéssel helyesbíteni 
a korábbi évek adóját.

» Kutatás-fejlesztési tevékenység: Lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása saját tevé-
kenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megálla-
pított adóalap-csökkentő tétellel csökkentse adózás előtti eredményét. Ennek feltétele, hogy a 
tevékenység kapcsolódjon az adózó és kapcsolt vállalkozása bevételszerző tevékenységéhez, vala-
mint, hogy az adózó rendelkezzen a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával a kapcsolt fél adóévi saját
tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegéről.

» KKV hitelszerződések: Kis- és középvállalkozásoknak minősülő adózók esetén a tárgyi eszköz 
beruházás céljából 2013. december 31. után megkötött hitelszerződés esetében az adóévben 
megfizetett kamat 60%-áig adókedvezményt vehetnek igénybe (a korábbi 40% helyett).

» Reprezentáció: A társasági adótörvény módosítása lehetővé teszi, hogy amennyiben az üzlet-
politikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatást bankkártyával, hitelkártyával egyenlítik ki, a 
szolgáltatás kapcsán elszámolt költség, ráfordítás társasági adózási szempontból abban az eset-
ben is elismert költségnek minősülhet, ha a fizető fél csak a tranzakció kapcsán kibocsátott 
nyugtával rendelkezik.

Általános forgalmi adó

» Időszakos elszámolású ügyletek: A Javaslat értelmében az időszakos elszámolás alá eső ügyletek 
teljesítési időpontjának az elszámolási időszak vége minősül az Irányelv rendelkezéseivel össz-
hangban. Ettől eltérően azokban az esetekben, amikor olyan időszakos elszámolás alá eső ügy-
letről van szó, amelyeknél a fizetendő díj megállapítása átalány formájában, vagy fogyasztás 
alapján utólag történik (közszolgáltatási szerződések), a teljesítés időpontja továbbra is az ellen-
érték megtérítésének esedékessége marad (elsőként a 2014. március 14-ét követő elszámolási 
időszakra vonatkozóan).

» Adóalap utólagos csökkentése: Az általános forgalmi adózást érintően a Tervezet egyértelművé, 
átfogóvá teszi az adóalap utólagos csökkentésének eseteit, szélesíti azon esetek körét, amikor az 
adóalanynak az adóalap utólagos csökkenése kapcsán nem kell önellenőrzést végeznie, valamint 
a kuponokkal történő elszámolások áfa kezelését is egyértelműbbé teszi.

» Export mentesség: Termékexport esetében amennyiben a termékértékesítés kizárólag a kilép-
tetésre előírt határidő túllépése miatt nem lehetett adómentes, de a terméket az értékesítéstől 
számított 360 napon belül mégis kiléptetik az Európai Unión kívülre, az értékesítés adómentes-
séget élvezhet (az adóalany az érintett számla módosítása után csökkentheti a fizetendő adóját 
a korábban megfizetett/bevallott adó összegével).

» Fordított adózás: A Javaslat értelmében a gabona szektorban bevezetett fordított adózás kiter-
jesztésre kerülne 2018. december 31-ig (a jelenlegi szabályozás csak 2014. július 31-ig engedé-
lyezi ebben a szektorban a fordított adózást), illetve az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési 
és bontási munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl vonat-
kozna a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is.

» Vagyoni értékű jogok korrekciója: Az adóalanyok a vállalkozásukon belül használt vagyoni 
értékű jogokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adót (a tárgyi eszközökhöz hasonlóan) 
a figyelési időszakon belül korrigálni kötelesek, amennyiben ezen eszköz felhasználási aránya 
változik (a hatálybalépés után megszerzett jogokra vonatkozóan kötelező, míg a korábban 
beszerzett eszközökre választható).

» Elektronikus nyugta: A Tervezet alapján elektronikusan is lehet majd nyugtát kibocsátani.
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Illeték

» A Javaslat újraszabályozza a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát, így a 
társaság beszámolójában kimutatott eszközök ingatlanaránya lesz a döntő az adott vagyoni 
betétek minősítése során, tehát a megszerzett társaság főtevékenysége nem lesz fontos a 
továbbiakban.

» Új elem az ajándékozási illetékmentesség kiterjesztése a házastársak közötti ingyenes vagyon-
átruházásokra, a házastársi vagyonközösség megszüntetésével realizálódó ellenérték nélküli 
vagyonszerzésekre, valamint az osztalékra vonatkozó követelés elengedéséhez kapcsolódó 
ingyenes vagyonszerzés esetére.

» Mentes a Tervezet szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az egyenes ági rokonok 
illetve házastársak egymás közötti visszterhes vagyonátruházása.

» Gazdálkodó szervezetek közötti tranzakciók: A Javaslat szigorítja a visszterhes vagyonátruházási 
illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, 
gazdálkodó szervek általi megszerzésekor, illetve a követelés gazdálkodó szervek közötti ajándé-
kozásával összefüggésben igénybe vehető illetékmentesség feltételrendszerét. Feltétel, hogy a 
vagyonszerzőnek olyan államban legyen székhelye vagy üzletvezetése helye alapján illetősége, 
amelyben a társasági adó és az adóalap hányadosa eléri a 10%-ot (vagy nulla illetve negatív ered-
mény és adóalap esetén a legkisebb adómérték legalább 10%), vagy a részesedések, vagyoni 
betétek értékesítéséből származó jövedelmet legalább egy 10%-os, társasági adónak megfelelő 
adó terheli.

» Az első lakástulajdon szerzése esetén minden magánszemélyt 12 havi pótlékmentes részlet-
fizetési lehetőség illetheti meg.

» Egy pontosító, jogalkalmazást segítő rendelkezés vitathatatlanná teszi, hogy az átadás pillana-
tában nyilvántartásban nem szereplő, vagy külföldi nyilvántartásban rögzített, de belföldi nyilván-
tartásba vétel céljából megszerzett gépjárművek, pótkocsik után is kell vagyonszerzési illetéket 
fizetni. 

Helyi adó

A jogelőd nélkül kezdő vállalkozók előlegfizetés alóli tényleges mentesülése oly módon történne, 
hogy esetükben az előleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az első előleg-
fizetési időszakra vonatkozna.

Art

» Adóhatósági képviselet: Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóvisszatérítési-jog 
érvényesítésére irányuló eljárásban a belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magán-
személy, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt. 

» Megbízólevél elektronikus kézbesítése: A megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető lesz.
» Adóellenőrzés lefolytatása: Az adóellenőrzést a törvényjavaslat szerint az adóhatóság az adó 

alapjának, összegének megállapításához szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
(ideértve az elektronikusan tárolt adatokat is) mellett az adózói szoftverek, informatikai rend-
szerek, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytathatja le 
(bizonylatok feldolgozásának logikai láncát vizsgálja az adóhatóság).

» Feltételes adómegállapítás: Az adómegállapítás díjára vonatkozó szabályok egyszerűsödnének, 
a határozathozatalra nyitva álló határidő kismértékben meghosszabbodik, és lehetőség lenne az 
eljárás előtti előzetes (díjköteles) konzultációra. Az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás
a tervek szerint egyfokú lesz, melynek bírósági felülvizsgálata kérhető.

» Önellenőrzés: A Tervezet szerint a már benyújtott adóbevallás esedékesség előtt is önellenőriz-
hető lesz.



WTS Klient. A híd. 6

wts hírlevél #9 | 2013. november

» Adóelőleg-kiegészítés (feltöltés): A feltöltési kötelezettség teljesítése során az árfolyam-külön-
bözetre tekintettel az adózó önhibáján kívül elmulaszthatja feltöltési kötelezettségének jogsza-
bályszerű teljesítését; az adóelőleg-kiegészítés bevallásának napján és a mérlegfordulónapon 
alkalmazott árfolyamok különbségéből származó különbözet nem képezi a mulasztási bírság 
alapját.

» Elévülési idő: A Javaslat szerint valamennyi olyan esetben, amikor adóra, járulékra, költségvetési 
támogatásra csalást, költségvetési csalást, stb. követtek el, akkor ezen magatartás adójogi követ-
kezményei (szankciói) is megállapíthatóak legyenek akkor is, ha az általános adójogi elévülési idő
már eltelt, de az adott bűncselekmény büntethetősége még nem évült el.

» Adózói bejelentkezés: A Javaslat szerint az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint bel-
földön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre nem kötelezett adóalany mentesül a 
belföldi adózói bejelentkezés követelménye alól, ha a belföldön végzett tevékenysége kizárólag 
arra korlátozódik, hogy az adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít úgy, hogy 
a termék az adóraktározási eljárás hatálya alatt marad, vagy a terméket a vámhatóság a Közös-
ségen kívülre kilépteti. 

Társadalombiztosítás

» Családi járulékkedvezmény: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása tartalmazza a 
családi adóalap-kedvezmény járulékok terhére történő érvényesítéséhez szükséges új szabályokat.
A családi kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő személyek az igénybe nem vett családi 
kedvezmény személyi jövedelemadó-tartalmának megfelelő összeget levonhatnák (sorrendben) 
a 7%-os egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból. Az igénybe vett családi 
járulékkedvezmény nem csökkenti a biztosított tb-ellátásra való jogosultságát.

» Harmadik országbeli kiküldöttek járulékkötelezettsége: Az aláírt, de még hatályba nem lépett 
kétoldalú szociális biztonsági egyezmények hatálybalépéséig meghosszabbodik a Magyarországra
kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozóan rögzített azon időtartam, amely biztosítja, hogy a 
kiküldött dolgozók járulékmentesen foglalkoztathatók Magyarországon. Ennek keretében előírásra
kerül az is, hogy 2015. január 1-jéig a harmadik állambeli kiküldöttek tekintetében nem jön létre 
biztosítási kötelezettség. 

» A harmadik állambeli kiküldöttekre vonatkozó szabály továbbá kiegészül egy olyan előírással, 
amely mentességet biztosít az egyéni járulékfizetés alól 2 évnél hosszabb kiküldetés esetén, 
de csak akkor, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem kalkulálható okból 
kerül sor. További feltétel, hogy e körülmény 1 év után következzen be, és erről a munkavállaló 
8 napon belül bejelentést tegyen az adóhatóságnak.

» A nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának összege 2014. január 1-jétől 6.810 
forint/hó (napi 227 forint) összegre emelkedik. 

Egészségügyi hozzájárulás

A hatályos szabályozás alapján mentes a kamatjövedelem után fizetendő egészségügyi hozzájárulás
alól a kollektív befektetési értékpapírból (pl. befektetési jegy) származó kamatjövedelem, ha a meg-
takarítást legalább 80 százalékban EGT állam forintban jegyezett értékpapírjában tartják. A módosítás
e mentességet kiterjeszti a biztosításból származó kamatjövedelemre, ha annak biztosítási tartaléka
vagy díjtartaléka megfelel az előbbi feltételnek.

Szociális hozzájárulási adó

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális hozzájárulási adókedvezményére
vonatkozóan a kedvezményezett munkavállalóra előírt lakóhely feltétel úgy is teljesülhet, ha a
munkavállaló a munkáltató székhelye szerinti szabad vállalkozási zónától 20 km-re levő szabad 
vállalkozási zónában vagy ugyanabban a kistérségben lakik, ahol a munkáltatója működik.
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Népegészségügyi termékadó

A kivonatalapú szörpök kivételével a hozzáadott cukrot tartalmazó és legalább 8 %-os cukortartalmú, de
alacsony (25 %-nál kisebb) gyümölcstartalmú szörpök is népegészségügyi termékadó kötelesek lesznek.

Számvitel

» A hazai vállalkozások versenyképességének javítását célozza a számviteli szabályozás azon módo-
sítása, amely lehetővé teszi külön feltételek nélkül az USA dollárban történő könyvvezetést és 
beszámoló készítést, valamint a devizában fennálló tételek forintosításánál az Európai Központi 
Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alkalmazását.

» Természetbeni osztalék: A Javaslat egyértelművé teszi, hogy ha a társaság az osztalék elszámolá-
sából származó kötelezettségét pénzeszköztől különböző eszköz átadásával teljesíti, akkor az 
ebből a célból kivezetett eszköz számviteli elszámolására az értékesítés szabályait kell alkalmazni.

» Transzferár-korrekció (értelmezést segítő pontosítás): A Számviteli törvény 2013. június 30-ával 
beiktatott módosítása lehetőséget ad a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 18. §-a alá tartozó vállalkozók számára, hogy a nem piaci értéken megvalósuló ügyleteik-
nek az alkalmazott ellenérték és a piaci érték közötti különbözetét társasági adóalap-korrekció 
helyett a könyvviteli elszámolásban rögzítsék, ugyanazt a számviteli tételt érintően, ahová az ere-
detileg alkalmazott ellenértéket rögzítették. Mivel az előírás transzferár-korrekciót kiváltó elszá-
molás, így annak bizonylataként elfogadható minden olyan bizonylat, amely megfelel a törvény 
számviteli bizonylatra vonatkozó rendelkezéseinek. 

Környezetvédelmi termékdíj

A Tervezet értelmében bevezetésre kerül a termékdíj raktár jogintézménye. A termékdíj raktárban 
termékdíjköteles termék tárolható vagy előállítható a termékdíj megfizetése nélkül, és csak a vég-
felhasználáskor vagy a belföldi forgalomba hozatalkor kell kifizetnie a termékdíjat a kötelezettnek. 
A termékdíj raktár jogintézménye alkalmas arra, hogy a gyártási, értékesítési folyamatban résztvevők
számára mindaddig biztosítsa a termékdíj meg nem fizetésének a lehetőségét, amíg a gyártás, tovább-
értékesítés tart.

Energiaellátók jövedelemadója

A Javaslat értelmében az energiaellátók jövedelemadójának alanyai elsőként a 2014-es adóévtől
kezdődően jövedelemadó-előleg megfizetésére kötelezettek. A jövedelemadó-előleg fizetésének
gyakorisága az előző adóévi fizetendő adó összegének függvényében alakul: ha az előző adóévi 
fizetendő adó összege meghaladja az 5 millió forintot, akkor havonta, 5 millió forint fizetendő adó
alatt pedig háromhavonta, egyenlő részletekben kell teljesíteni.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Bár a hírek szerint a bankkártyás fizetések mentesülnének a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési
kötelezettség alól, a törvényjavaslatban ilyen módosításról egyelőre nincsen szó.

Pénzügyi szervezetek különadója és hitelintézeti hozzájárulás

A pénzügyi szervezetek különadóját 2014-ben is kell fizetni, valamint a hitelintézeteknek a 2013.
adóévben az általános kockázati céltartalék csökkenésének összegére tekintettel egyszeri 19 százalék
adófizetési kötelezettsége keletkezik, melyet 2014. március 10-ig kell bevallani és megfizetni.

»       »       » 

A Javaslat további módosításokat tartalmaz a regisztrációs adó, a Kata, a Kiva, a jövedéki adó, a vám
és az energiaadó tekintetében is.
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