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Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb
jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket. Bármelyik
témával kapcsolatban örömmel állunk rendelkezésre az Önök cégét érintő speciális kérdések
megvitatása céljából.

Új adónemek
Pénzügyi tranzakciós illeték
Az országgyűlés által elfogadásra került azon
törvényjavaslat, amely által – mint ahogy
ügyfeleinket a jogalkotási folyamat során is
tájékoztattuk – 2013. január 1-jétől bevezetésre
kerül a pénzforgalmi szolgáltatók által végrehajtott
pénzügyi tranzakciókat terhelő pénzügyi
tranzakciós illeték.
A törvény hatálya kiterjed minden Magyarországon
székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező
pénzforgalmi szolgáltatóra. A törvény szerint
pénzügyi tranzakciós illeték terhel majd
gyakorlatilag minden pénzforgalmi szolgáltatásnak
minősülő fizetési műveletet, így különösen az
átutalást, a beszedést, a fizetési számlára történő
befizetést és az onnan történő kifizetést, továbbá
minden egyéb fizetési műveletet, amelynek
eredményeként a pénzügyi szolgáltató a fizető fél
számláját a fizetési megbízás szerint megterheli. A
javaslathoz képest bővült azon pénzügyi
tranzakciók köre, melyek nem keletkeztetnek
illetékfizetési kötelezettséget. Ilyen tranzakciónak
minősül többek között az ugyanazon pénzforgalmi
szolgáltató által eltérő számlák között végrehajtott
fizetési művelet, ha a fizető fél és a
kedvezményezett személye megegyezik, ezen kívül
az értékpapírszámlával kapcsolatban végrehajtott
műveletek, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak ellátási és a családtámogatás
lebonyolítási számlái terhére megvalósított fizetési
művelet.
Főszabály szerint a fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója lesz a tranzakciós illeték kötelezettje, a
pénzügyi tranzakciós illeték alapjának pedig azt az
összeget kell tekinteni, amellyel a pénzügyi
szolgáltató a fizető fél számláját megterheli. A
pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a javaslathoz
képest változott, így a pénzügyi tranzakciós illeték
alapjának 0,1 százaléka, de fizetési műveletenként

legfeljebb 6 ezer forint lehet. Az illeték mértéke
külön korlátozás nélkül a pénzügyi tranzakciós
illeték alapjának 0,1 százaléka, ha az
illetékfizetésre az MNB, a Posta Elszámoló
Központot működtető intézmény vagy a kincstár
kötelezett, illetve a pénzügyi tranzakciós illeték
alapjának 0,01 százaléka az illeték mértéke az
egynapos lejáratú jegybanki betét elhelyezésére
irányuló lekötési műveletek esetében.
A pénzforgalmi szolgáltató 2013. január 1-jétől a
pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét
havonta, a teljesítési napot követő hónap 20.
napjáig állapítja majd meg, és az állami adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon vallja majd be
és fizeti meg az illetéket.

Biztosítási adó
2013. január 1-jével bevezetésre kerül a
biztosítások meghatározott fajtáit terhelő biztosítási
adó. Mint ahogy már a törvényjavaslat
benyújtásakor is felhívtuk ügyfeleink szíves
figyelmét, a jövő év elejétől hatályos szabályozás
szerint adóköteles biztosítási formának minősül a
casco-biztosítás, valamint a vagyon- és
balesetbiztosítás. Fontos kiemelni, hogy nem
tartozik az adó hatálya alá az élet- és a
betegségbiztosítás, azonban a törvény hatálya
kiterjed az életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítő
balesetbiztosításra.
A törvény értelmében az adó megfizetésére a
biztosító lesz kötelezett. Természetesen nem csak
a magyarországi székhelyű biztosítók, hanem
bármely EGT államban vagy ezen államokon kívüli
harmadik országban székhellyel rendelkező
biztosítók magyarországi fióktelepei, továbbá a
határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó
biztosítók is az adó alanyai lesznek, feltéve, hogy e
külföldi székhelyű biztosítók Magyarországon
adóköteles biztosítási szolgáltatást nyújtanak.
A kihirdetett törvény értelmében az adó alapja a
számviteli szabályok szerinti bruttó biztosítási díj.

Ezen összeg után a biztosító a casco biztosítás
esetében 15%, míg vagyon- és balesetbiztosítási
szolgáltatás esetében 10% adó megfizetésére lesz
kötelezett. Az adó mértékét havonta a biztosító
állapítja majd meg, vallja be és fizeti meg az állami
adóhatóság felé a biztosítási díj elszámolása
hónapját követő hónap 20. napjáig.

Áfaalanyok új adatszolgáltatási
kötelezettsége
2013. január 1-jével lépnek hatályba az általános
forgalmi adó bevallását érintő azon jogszabályi
változások, amelyek jelentős mértékben kiszélesítik
az adóhatóság felé teljesítendő kötelező
adatszolgáltatás körét.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
2013. január 1-jétől hatályba lépő új rendelkezései
szerint az áfaalanyok az adóbevallásukban
összesítő jelentés tételére lesznek kötelezettek,
azaz nyilatkozniuk kell azon számlák adatairól,
amelyek után az adott elszámolási időszakban
adólevonási jogot gyakoroltak, illetve amelyeket
olyan termékértékesítésekről,
szolgáltatásnyújtásokról állítottak ki, amik után az
adott elszámolási időszakban adófizetési
kötelezettségük keletkezett.
A fent említett új adatszolgáltatási kötelezettség a
korábbi bevallási kötelezettség terjedelmét és
részletezettségét jelentős mértékben kiszélesíti,
ugyanis a fizetendő és levonható adóval
kapcsolatos információkat számlánkénti bontásban,
az ügyletben résztvevő felek adószáma,
számlasorszám, valamint a számlában szereplő
egyéb adatok (pl. adóalap, adóösszeg, teljesítési
időpont) szerinti részletezettséggel kell az
adóhatóság rendelkezésére bocsátani. A levonható
adó tekintetében az említett adatszolgáltatás – a
mezőgazdasági fordított adózás hatálya alá tartozó
termékek kivételével – azokra a számlákra
vonatkozik, amelyekben az áthárított adó összege
eléri, vagy meghaladja a 2.000.000 forint összeget.
(Mindazonáltal, azokban az esetekben, amikor az
adózó olyan számlákkal összefüggésben gyakorol
adólevonási jogot, amelyek egy
eladótól/szolgáltatásnyújtótól származnak és az
áthárított adó összege bár számlánként egyedileg
nem, de összesítetten meghaladja a fenti
értékhatárt, úgy ezekről a számlákról is nyilatkozni
kell az időszaki bevallásban.)

Megjegyezzük, hogy a mezőgazdasági fordított
adózás hatálya alá tartozó termékek esetében a
fentieket is meghaladó részletezettséggel kell majd
adatot szolgáltatni, tekintette arra, hogy ezekben az
esetekben az értékesítés tárgyát képező termékek
vámtarifaszámának és mennyiségének
megjelölésével is ki kell egészíteni a nyilatkozatot.
Számlahelyesbítések, valamint a
számlaérvénytelenítések esetén irányadó
változásokról érdemes külön említést tenni, ugyanis
ezen bizonylatok is az új adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartoznak. A számlahelyesbítések
esetén a módosító okirat mellett az eredeti bizonylat
adatait is szerepeltetni kell majd az adott
bevallásban.
A fentiekkel egyidejűleg – és azzal összhangban –
a számla tartalmára vonatkozó rendelkezések is
változni fognak 2013. január 1-jétől. Az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
módosítása értelmében a 2013. január 1-jén, vagy
azt követően teljesített ügyletekről kibocsátott
számlák kötelező tartalmi elemei közé fog tartozni a
vevő adószáma a belföldi beszerzések esetén is,
feltéve, hogy a számlában az áthárított adó
összege eléri, vagy meghaladja az 2.000.000
forintos értékhatárt.
Figyelembe véve a bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség fentiek szerint várható változását,
javasoljuk az adózók nyilvántartási rendszereinek
felülvizsgálatát, valamint a vállalatirányítási
rendszereinek esetleges átállítását az új
követelményeknek megfelelő bevallások
automatizált elkészítése érdekében, amely
folyamatban a Deloitte szívesen áll ügyfelei
rendelkezésére.

Törvényjavaslatok
Kisadózó vállalkozások tételes adója és a
kisvállalati adó
A kisvállalati adózói kör adózásának egyszerűsítése
érdekében az Országgyűlés elé beterjesztésre
került törvényjavaslat két gyökeresen új, az
érintettek számára választható adónem, a kisadózó
vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó
bevezetésének szabályait fogalmazza meg.
Hangsúlyozni szükséges, hogy nem csak azon
vállalkozások számára lehet releváns a benyújtott
javaslat, akik élhetnek a választás jogával, hanem
azon cégek számára is, akik ezeknek a

paramétereknek nem felelnek meg. A
törvényjavaslat módosító rendelkezései szerint
ugyanis a társasági adó alanyai számára nem
minősül vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségnek, ráfordításnak az a kiadás,
amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának
alanyai által nyújtott termékértékesítéshez,
szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, így ezen
összegek a jövőben növelik a társasági adó alapját.

Az egészségügy többletforráshoz juttatása
érdekében szükséges
törvénymódosításokról
A törvényjavaslat az egészségügy
forráshelyzetének javítása érdekében a jövedéki
adóban és népegészségügyi termékadóban egyes
termékek adómértékének emelését fogalmazza
meg. Az adómérték-emelés olyan termékekhez (pl.
energiaitalokhoz, alkoholtartalmú italokhoz) kötődik,
melyek fogyasztása fokozott egészségkockázatot
jelent.
A törvényjavaslat mindemellett az általános forgalmi
adóban csökkenti a 98%-os és a 90%-os
társadalombiztosítási támogatást élvező
gyógyászati segédeszközök áfáját 5 %-os mértékre,
és az adózás rendjét érintően a készpénzforgalom
korlátozását rendeli el (szerződésenként havi 1,5
millió forintos felső korláttal), 20% mulasztási bírság
terhe mellett.

A munkahelyvédelmi akciótervben
foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról

ellenérték megtérítésének időpontjában
gyakorolhatná, míg ugyanezen időpontban kellene
fizetendő adóját is megállapítania.
A módosítás kihatásaként a pénzforgalmi
elszámolás választása esetén a javaslat a számla
kötelező tartalmi eleméve tenné az ügylet
pénzforgalmi elszámolás alá tartozására történő
egyértelmű utalást is.
Mindemellett a törvényjavaslat az alanyi
adómentesség választására jogosító értékhatárt 5
millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelné.
Foglalkoztatást elősegítő törvénymódosítási
javaslatok
A munkahelyvédelmi akciótervben foglalkoztatást
elősegítő adókedvezmények is találhatók.
Szakképzési hozzájárulás






A Kormány a munkahelyek megőrzése és új
munkahelyek teremtése céljából az adó- és
járulékrendszer átalakítását tűzte ki célul.
Általános forgalmi adó
A célok elérése érdekében benyújtott
törvényjavaslat az általános forgalmi adót érintően
2013. január 1. napjától bevezetné a pénzforgalmi
elszámolás választásának a lehetőségét az – egyéb
feltételeknek is megfelelő – kisvállalkozások
számára. A javaslat az alanyi adómentesség
előírásaival azonosan rendeli megállapítani a
pénzforgalmi elszámolás szerinti adózási mód
választására jogosító értékhatárt. A pénzforgalmi
elszámolást választó adóalany levonási joga a
pénzforgalom szerint alakulna, azt leghamarabb az

A javaslat értelmében a szakképzési
hozzájárulás alapja csökkenne azon
munkavállalókra tekintettel, akikre
vonatkozóan a foglalkoztatás első két
évében igénybe vehető szociális
hozzájárulási adókedvezményt érvényesít
a munkáltató.
A szakképzési hozzájárulási kedvezmény
tartósan álláskereső, valamint GYED-et,
GYES-t vagy GYET-et igénybevevő
munkavállalók esetében lenne
alkalmazható.
A szakképzési hozzájárulás alapja az
említett munkavállalók bruttó bérének
összegéig csökkenne, de legfeljebb havi
100 ezer forinttal. Részmunkaidős
foglalkoztatott esetében a 100 ezer forint
arányosan csökkentett része vehető
figyelembe a kedvezmény
meghatározásakor.

Szociális hozzájárulási adó




A foglalkoztató egyes munkaviszonyban
foglalkoztatottak után a szociális
hozzájárulási adóból is érvényesíthet
adókedvezményt.
A kedvezmény alapja minden esetben a
foglalkoztatott bruttó munkabére, de a
kedvezmény legfeljebb 100 ezer forint
adott százaléka, a foglalkoztatott
munkakörétől függően:

o 14,5% - szakképzettséget nem
igénylő munkakörben foglalkoztatott
természetes személy (FEOR-08 9.
főcsoport) esetében,
o 14,5% - 25 év alatti és 55 év feletti
munkavállaló esetében,
o 27% a foglalkoztatás első két
évében, 14,5% a harmadik évben GYED, GYES, GYET támogatás
folyósítását követően foglalkoztatott
munkavállaló esetében,
o 27% a foglalkoztatás első két
évében, 14,5% a harmadik évben tartósan állást kereső személy
esetében.
A fenti kedvezmények nem vonhatóak össze a Start
kártyák (Start Bónusz, Start Extra és Start Plusz)
által igénybe vehető adókedvezményekkel.
Felhívjuk továbbá Ügyfeleink szíves figyelmét az
említetteken kívüli egyéb, 2012-ben
foglalkoztatással kapcsolatban igénybe vehető
egyes támogatásokra, kedvezményekre:










munkahelymegőrző támogatás (a bruttó
minimálbér 120%-a, maximum 6 hónapon
át)
munkabérek nettó értékének megőrzéséhez
hozzájáruló támogatás (külön igényelhető),
szakképzett pályakezdők munkatapasztalat
szerzésének támogatása (külön
igényelhető),
bérgarancia támogatás (külön igényelhető),
munkahelymegőrzés támogatása (külön
igényelhető),
csoportos személyszállítás támogatása
(külön igényelhető),
helyközi utazás támogatása (külön
igényelhető).

Nemzetközi társadalombiztosítás ―
Párhuzamos munkaviszonyok az EU
több tagállamában
Kitekintés
2012. április 18-án az Európai Parlament elfogadta
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletek (a
"Rendeletek") javasolt módosításait, melyek a több
uniós tagállam területén kettő vagy több
munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók

társadalombiztosítási helyzetét szabályozzák. A
módosítások 2012. június 28-án léptek életbe.

A változásokról röviden
A korábbi szabályozás értelmében a több tagállam
területén foglalkoztatott és több külön
munkaviszonnyal rendelkező magánszemélyek
társadalombiztosítása lakóhelyük
társadalombiztosítási rendszere szerint történt, még
akkor is, ha az adott tagállamban nem jelentős
mértékű munkát végeztek, vagy nem végeztek
munkát.
A módosított szabályok szerint a magánszemély
kizárólag akkor marad a lakóhely szerinti tagállam
társadalombiztosítási rendszerében, amennyiben:
 ott jelentős tevékenységet folytat; vagy
 a lakóhely szerinti tagállamban végzett
munka mértékétől függetlenül:
- az érintett munkáltatók mindegyikének
székhelye a magánszemély lakóhelye
szerinti tagállamban található; vagy
- a magánszemély kettő vagy több
munkáltatóval áll munkaviszonyban, és a
munkáltatók közül legalább kettő
székhelye a magánszemély lakóhelyétől
eltérő tagállamban található.
Egyéb esetben, amennyiben a lakóhely szerinti
tagállamban nincs jelentős munkavégzés:
 a biztosítási kötelezettség abban a
tagállamban merül föl, amelyben a
munkáltató székhelye található, amennyiben
csak egy munkaviszony áll fenn (azonos a
korábbi szabályokkal); vagy
 a biztosítási kötelezettség kettő vagy több
munkaviszony esetén abban a tagállamban
merül föl, amelyben a munkáltatók
székhelye található, amennyiben ezek a
székhelyek ugyanabban a tagállamban
találhatók; vagy
 amennyiben a magánszemélyek legalább
egyik munkáltatója a lakóhelyük szerinti
államban található és legalább egy másik
munkáltatója egy másik tagállamban
működik, azaz amennyiben a munkáltató
vállalkozások tekintetében csak két tagállam
érintett, a biztosítási kötelezettség abban a
tagállamban merül föl, amelyben a
"másik"munkáltató(k) találhatók.

A változások hatása
A módosított szabályok hatályba lépésével a
különböző országokban párhuzamosan kettő vagy
több munkaviszony keretében munkát végző
magánszemélyek nagyobb valószínűséggel
kerülnek ki a szokásos lakó helyük szerinti tagállam
társadalombiztosítási rendszeréből, mint a korábbi
rendelkezések szerint.
A jogszabályváltozások különösen
 az egyidejűleg több munkaviszonyban és a
lakóhely szerinti tagállamban nem jelentős
mértékű munkát végző munkavállalókat,
illetve
 az EU területén több vezető tisztségviselői
pozícióval rendelkező és egyébként
munkavállalónak minősülő
magánszemélyeket érintik.
A módosítások kihatásaként javasoljuk áttekinteni a
több tagállamban párhuzamos munkaviszonyban
munkát végző munkavállalók foglalkoztatási
körülményeit, mivel a módosított rendelkezések
érinthetik az alkalmazandó tagállami
társadalombiztosítási szabályokat, ami mind a
cégek foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeit,
mind pedig a különböző ellátásoknak a
munkavállalók számára elérhetőségét, mértékét,
stb. is érinthetik.

Közösségi szabályjavaslat - új uniós
mechanizmus az áfacsalás ellen
Az Európai Bizottság július 31-én egy új, az
áfacsalás elleni gyorsabb és hatékonyabb fellépést
lehetővé tevő szabályjavaslatot terjesztett elő. A
javaslat értelmében egy új eljárás, az ún. gyors
reagálási mechanizmus (QRM – quick reaction
mechanism) kerülne bevezetésre, melynek
keretében azok a tagállamok, amelyek váratlan és
súlyos áfacsalást, visszaélést tapasztalnak,
gyorsított eljárás keretében vezethetnek be olyan
intézkedéseket, amelyek alkalmasak lehetnek az
adott negatív hatások kivédésére, csökkentésére.
Az alkalmazható intézkedések közül a javaslat
nevesítetten egyelőre a fordított adózás szélesebb
körű alkalmazásának lehetőségét biztosítja,
azonban arra is lehetőséget ad, hogy a Tanács által
egyhangúan elfogadott más intézkedéseket is
alkalmazzanak a tagállamok.
Az érvényben lévő közösségi szabályozás
értelmében amennyiben egy tagállam olyan
intézkedéseket kíván bevezetni az áfa csalás ellen,
amelyek ellentétesek a Közösségi szabályozással,
derogációs eljárást kell indítania, mely folyamat
többnyire lassú és nehézkes, és késlelteti a
tagállamokat abban, hogy időben megtehessék a
csalás ellen szükséges lépéseket.
Az Európai Bizottság javaslata értelmében erre
nyújthatna megoldást az új eljárás, melynek
keretében egy lényegesen gyorsabb (mindössze
legfeljebb 1 hónapos) eljárást követően
kaphatnának a tagállamok átmeneti felmentést az
egyes közösségi szabályok alkalmazása alól, illetve
lehetőséget a megfelelő intézkedések
bevezetésére. Az átmeneti időszak legfeljebb egy
év időtartamú lehet. Mindez lehetővé teszi a
tagállamok számára, hogy azonnal felléphessenek
a súlyos áfacsalások ellen, amíg hosszú távú
megoldás nem születik a problémára, illetve
szükség esetén, amíg az általános derogációs
eljárás véget nem ér.
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