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Jelen hírlevelünkben a társasági adó és személyi jövedelem
adó kötelezettséget érintő 2010-es évközi törvénymódosításokról kívánjuk ügyfeleinket tájékoztatni.
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Az alábbiakban röviden tájékozatjuk ügyfeleinket a jelen Parlament által az
utolsó ülésnapok egyikén elfogadott törvénymódosítások közül a társasági
adó, illetve a személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő változásokról.

Társasági adó
A jelenlegi törvénymódosítás társasági adót érintő szakaszai alapvetően
szigorítják a térítés nélküli átadások, kötelezettség vállalások, illetve
szolgáltatás nyújtások kapcsán felmerülő költségek, ráfordítások adózás
előtti eredmény terhére történő elszámolhatóságát. A társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. törvény) 3. számú
melléklet A) pont 13. alpontját érintő módosítás értelmében ugyanis az ilyen
jellegű költségek, ráfordítások nem a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségnek, ráfordításnak minősülnek, amennyiben azt külföldi
személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű személy
kapja. Ennek megfelelően kell tehát eljárni attól – a korábbi feltételtől –
függetlenül is, hogy a külföldi személy illetősége szerinti állam és
Magyarország között van-e hatályos egyezmény a kettős adóztatás
elkerülésére, illetve hogy a juttatás ellenőrzött külföldi társaság részére
történik-e. A törvénymódosítás ezen szakasza 2010. május 15-én lép
hatályba és a szigorítás folytán az ettől az időponttól teljesült ügyletek
tekintetében kell először alkalmazni. Ezzel kapcsolatban azt tanácsoljuk
ügyfeleinknek, hogy a jogszabály évközi változása miatt különös
körültekintéssel járjanak el a 2010. évi társasági adókötelezettség
megállapításakor a május 15-ét megelőző, illetve azt követő térítés nélküli
átadások helyes adókezelése tekintetében.
A fentiek mellett a törvénymódosítás kiegészíti a Tao. törvény 3. számú
melléklet B) pontját egy újabb alponttal (15. alpont), amelyben kifejezetten a
vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősíti az olyan
– 2010-ben kezdődő adóévben – filmgyártáshoz, illetve előadó-művészeti
tevékenységhez adott támogatást, amelyet a mozgóképszakmai hatóság,
illetve az előadó-művészeti államigazgatási szerv igazol, és amelynek
kifizetésére egyebekben a Tao. törvény erre vonatkozó rendelkezései
alapján kerül sor. A törvénymódosítás ez utóbbi rendelkezése 2010. március
1-jén lépett hatályba és a 2010-től kezdődő adóévekben adott – fent felsorolt
– támogatásokra kell alkalmazni.
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A személyi jövedelemadót és az adózás rendjét érintő
módosítás
Az Alkotmánybíróság a 127/2009. (XII. 17.) határozatában 2009.
szeptember 1-ére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek (a továbbiakban: Szja
törvény) a családi pótlék adóterhet nem viselő járandósággá nyilvánítására
vonatkozó rendelkezéseit, amelynek értelmében a családi pótlék címén
megszerzett bevétel – az Szja törvény 2009. szeptember 1-ét megelőző
rendelkezéseivel összhangban – továbbra sem minősül jövedelemnek, így
azt nem kell figyelembe venni az összevont adóalap meghatározásánál.
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a fenti határozatában az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) családi
pótlékkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseire nem
állapította meg az alkotmányellenességet, ezért a Parlament által elfogadott
és jelen hírlevelünkben tárgyalt törvénymódosítás az ebben rejlő
ellentmondást szüntette meg azáltal, hogy az Art. ide vonatkozó
rendelkezéseit 2010. március 1-jével hatályon kívül helyezte.
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