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Újabb módosító javaslatok az
adótörvényekhez
Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid tájékoztatása a Kormány által november 8-án
benyújtott, és tegnap elfogadott adótörvény-változásokat tartalmazó legújabb, az
egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot módosító javaslatokról.
A parlamenti menetrend szerint a jövő évi adócsomag zárószavazására jövő hét elején
kerül sor.

Személyi jövedelemadó

Szakképzési hozzájárulás

A Törvényjavaslat szerint 2013-tól megszűnik az
egyéni nyugdíjjárulék felső határa és ehhez
kapcsolódóan több jogszabályi rendelkezés is
módosul (pl. megállapodás nyugdíj szolgálati idő és
ellátás szerzésére). A Törvényjavaslat a béren
kívüli juttatásokat terhelő egészségügyi
hozzájárulás mértékét 10%-ról 27% helyett csak
14%-ra emeli.

A Törvényjavaslat szerint gyakorlati képzés
vállalása esetén a saját munkavállalók képzési
költségének egy része újból levonható lesz, abban
az esetben, amennyiben a társaság legalább 45 fő
tanuló gyakorlati képzését végzi.

Az Erzsébet-utalvány, mint béren kívüli juttatás
kerete jövőre havi 8000 forintra változik az idei havi
5000 forintról.
2013-tól a kifizető évente 50 ezer forint értékben
adómentesen juttathat művelődési intézményi
szolgáltatást.
A biztosításokkal kapcsolatos szabályozás az
eredetileg benyújtott törvényjavaslathoz képest
megváltozik, mégpedig oly módon, hogy a teljes
életre szóló, visszavásárlási értékkel bíró
életbiztosításokra továbbra is a 2012. évi
szabályozás lesz alkalmazandó.
Szintén a biztosításokat érintő módosító javaslat
szerint 2013-tól egészségpénztári megtakarítás
terhére is lehet a betegségbiztosítás díját
finanszírozni.
A Törvényjavaslat átmeneti szabályokat tartalmaz a
zárt körben kibocsátott értékpapírok 2013. január 1jét követő értékesítésére, valamint a tartós
befektetési számlán elhelyezett, zárt körben
kibocsátott értékpapírok értékesítéséből származó
jövedelmekre.

Társasági adó
Elhatárolt veszteség
A Törvényjavaslat enyhít az elhatárolt veszteség
felhasználásra vonatkozó 50%-os korláton azoknál
a társaságoknál, akiknek tartozásait csődeljárást
vagy felszámolási eljárást lezáró bírósági végzéssel
jóváhagyott egyezség keretén belül elengedik.

Fejlesztési adókedvezmény
A Törvényjavaslat a fejlesztési adókedvezmény
igénybevételének lehetőségeit kibővíti két új
jogcímmel. Az új fogalomként bevezetett ’szabad
vállalkozási zóna’ területén üzembe helyezett és
üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió forint
értékű beruházások, illetve a külön jogszabály
alapján igazoltan energiahatékonyságot szolgáló,
jelenértéken szintén legalább 100 millió forint értékű
beruházások fejlesztési adókedvezmény
igénybevételére jogosítanak.
A szabad vállalkozási zóna fogalma alá tartozó
térségeket a Kormány fogja kijelölni.

A Törvényjavaslat alapján az Szja törvényt érintő
módosítások többsége 2013. január 1-jétől lép
hatályba.
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K+F

Adó-visszatérítés szabályozása

A benyújtott Törvényjavaslat értelmében a
háromszoros K+F adóalap-kedvezmény az állami
tulajdonban lévő, valamint központi költségvetési
szervként működő kutatóintézetekkel kötött
együttműködési megállapodás alapján is igénybe
vehető lehet.

Az egyik bizottsági módosító javaslat azt is rögzíti,
hogy a belföldön nem letelepedett adóalanyok egy
adó-visszatérítési időszakra több kérelmet is
benyújthatnak, egy naptári évre vonatkozóan
azonban legfeljebb 5 kérelem terjeszthető elő.

Energiaellátók jövedelemadója

Belföldi fordított adózás alá tartozó
ügyletek körének további bővítése

Az energiaellátók jövedelemadójával kapcsolatban
az olyan országokból származó külföldi adóalap is
mentesül a jövedelemadó fizetési kötelezettség alól,
amelyekkel Magyarországnak nincs kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, feltéve,
hogy a külföldön végzett tevékenység külföldön
telephelyet keletkeztet.

Egy benyújtott bizottsági módosító javaslat
értelmében, 2013. április 1-jétől tovább bővülne a
belföldi fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek
köre. Ennek megfelelően, a javaslat fordított adózás
alá vonná az élősertés, illetve az egész és hasított
félsertés, továbbá egyes takarmányok
értékesítését.

Általános forgalmi adó
Egyéb módosító javaslatok
Számlázásra vonatkozó új javaslatok
Az egyik benyújtott bizottsági módosító javaslat
egyértelműsíti, hogy az elektronikus okiratokra
(számlákra, számlával egy tekintet alá eső
okiratokra) is vonatkozik a megőrzési kötelezettség,
továbbá, hogy szükséges azon adatok elektronikus
úton történő megőrzése is, amelyek a számla
eredetének hitelességét és adattartalmának
megváltoztathatatlanságát szavatolják.

Két egyéni képviselői módosító indítvány alapján
módosulnának az adólevonásra vonatkozó
szabályok is.
Az egyik javaslat alapján levonható a
személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához
szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen
felszámított áfa összegének 50 százaléka.

Pénztárgépek adóhatósági felügyelete
Egy bizottsági módosító javaslat megteremti a
pénztárgépek adóhatóság általi on-line
felügyeletének lehetőségét. A módosító javaslat
értelmében, az adóalanyok külön jogszabály szerint
rendszeresen adatszolgáltatást lennének kötelesek
teljesíteni az állami adóhatóság részére a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő
megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták,
valamint a pénztárgép adatairól. A külön jogszabály
azt is előírhatja, hogy a pénztárgép működését az
állami adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer
útján felügyelje. A részletszabályok kidolgozására,
és rendeleti formában történő szabályozására a
javaslat alapján az adópolitikáért felelős miniszter
kapna felhatalmazást. A Törvényjavaslat
értelmében az adott szabályok 2013. április 1-jével
kerülnének bevezetésre.

Államháztartás egyensúlyát javító
különadó és járadék
Egy benyújtott bizottsági módosító javaslat rögzíti,
hogy a 2013. évben is fennáll a pénzügyi
szervezetek különadó fizetési kötelezettsége, és
ennek érdekében módosítja a törvény időbeli
hatályára vonatkozó releváns rendelkezéseket. A
korábban bejelentett terveknek megfelelően 2013ban sem csökkennének 50%-ra a különadóra
vonatkozó adómértékek. Emellett a javaslat
pontosítja a jogutódlással kapcsolatos szabályokat
is, amennyiben a jogelőd 2011. január 1-jét
követően szűnt meg.
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Helyi adók
Új adónem – közműadó
A Törvényjavaslat szerint az önkormányzatoknak
lehetősége nyílna arra, hogy az építményadó egyik
fajtájaként adóztassák az önkormányzat
illetékességi területén lévő közterületen (illetve
bizonyos esetben magánterületen) futó
közművezetékek tulajdonjogát.
A Törvényjavaslat alapján közművezetéknek
minősülne – többek között – a vízellátási, és
vízelvezetési, gáz-, hő és villamosenergia-ellátási,
valamint hírközlési szolgáltatásokat lehetővé tevő
vezeték közterületen, továbbá több fogyasztót
kiszolgáló belterületi (magán) földrészleten
elhelyezett része. Az adó alanya a módosító
javaslat értelmében a közművezeték tulajdonosa,
vagyis a közszolgáltató lenne.
Az adó alapja a közművezeték hossza, mértéke
pedig 100 forint lenne méterenként.

Helyi iparűzési adó
A Törvényjavaslat a helyi iparűzési adó alapjának
meghatározásakor korlátozná az eladott áruk
beszerzési értékéhez és a közvetített szolgáltatások
értékéhez kapcsolódó együttes adóalap-csökkentő
tétel összegét. 500 millió forint nettó árbevételig az
ezen árbevételhez kapcsolódó együttes csökkentő
tétel teljes összege levonható lenne. Az 500 millió
forint feletti árbevételrészre pedig sávosan, az
egyes sávokba tartozó nettó árbevételre arányosan
jutó együttes csökkentő tétel bizonyos – 70 és 85%
közötti – hányadában maximálná a törvényjavaslat
az adóalap-csökkentő tétel összegét.
Kapcsolt vállalkozások esetén először
csoportszinten kellene megállapítani az adó alapját,
illetve az eladott áruk beszerzési értékéhez és a
közvetített szolgáltatások együttes értékéhez
kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel összegét a
fenti módszer alkalmazásával. Az egyes
vállalkozások adóalapja az így számított adóalap
egészéből a nettó árbevételüknek a csoport
árbevételéhez viszonyított arányában számított
összeg lenne.
A kalkulációs séma bonyolultsága, illetve a kapcsolt
vállalkozások figyelembe vétele miatt a módosítás
számos gyakorlati problémát vet fel, illetve

jelentősen növelheti a cégek adminisztrációs
terheit.
A Törvényjavaslat szerint a korábban benyújtott
javaslatokon túl az alábbi módosítások lépnének
2013. január 1-jén hatályba.

Pénzügyi tranzakciós illeték
A Törvényjavaslat kiterjesztené az illetékköteles
személyek és ügyletek körét már 2013. január 1jétől (vagyis a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló
törvény hatálybalépésétől).
Az illetékkötelezettség az eddigieken túl kiterjedne
a pénzváltási tevékenységet végzőkre és az azt
közvetítőkre, a kölcsöntörlesztésre, valamint
jutalék- és díjbevételek felszámítására, továbbá a
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő
készpénzfizetésre akkor is, ha az nem fizetési
számla terhére történik.
A pénzügyi tranzakciós illeték általános mértéke 0,1
százalékról 0,2 százalékra emelkedne, míg
készpénzkifizetés esetén 0,3 százalék lenne,
mindkét esetben fizetési műveletenként legfeljebb 6
ezer forint.
A saját számlák közötti ügyletek mellett a legalább
részben közös (pl. házastársi) számlák közötti
tranzakciók is illetékmentesek lennének.
A tranzakciós illeték tárgyi hatálya 2014. január 1jétől kiegészülne az értékpapír-ügyletekkel, ideértve
a származékos (derivatív) ügyleteket is. Az illeték
mértéke derivatív ügyletek esetén az ún. fiktív érték
0,01 százaléka, egyéb értékpapír-ügyletek esetén
az értékpapírügylet ellenértékének 0,1 százaléka
lenne.

Adózás rendje
Azonos minősítés eltörlése
A Törvényjavaslat hatályon kívül kívánja helyezni
azon adóhatósági kötelezettséget, miszerint
ellenőrzése során ugyanazon jogviszonyt az
adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően,
azaz a továbbiakban a jogviszony egyik alanyánál
tett megállapításait az adóhatóság nem lesz köteles
figyelembe venni a jogviszony másik alanyának
ellenőrzése során (Art. 130. §).

4

Adó feltételes megállapítása
A Törvényjavaslat a feltételes adómegállapítás
rendelkezéseinek hatályát kiterjeszti a jövőbeni
ügyletnek nem minősülő ügyletekre is. Ezen
ügyletek vonatkozásában feltételes
adómegállapítás csak a társasági adóval, a
személyi jövedelemadóval, a kisvállalati adóval és a
helyi iparűzési adóval összefüggésben kérhető
majd, ha az adózót a kérelemmel érintett adónem
és adómegállapítási időszak tekintetében bevallási
kötelezettség a kérelem benyújtásakor még nem
terhelte.
A Törvényjavaslat szerint a feltételes
adómegállapításért fizetendő díj mértéke 2013-tól
nem az októberben benyújtott törvényjavaslat
szerinti sávos rendszerben, hanem a jelenleg
hatályos szabályokhoz hasonlóan kerülne
meghatározásra. Az egyértelműség kedvéért
azonban a Törvényjavaslat definiálja a
szerződéstípus és szerződéscsomag fogalmát,
melyek után a 10 millió forintos díj fizetendő. A
jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügylet esetén
fizetendő díj a kérelemre irányadó díj
kétszeresében, de legfeljebb 15 millió forintban
kerülne meghatározásra.

Az eljárás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az
eljárás megszüntetése, vagy a kérelem elutasítása
esetén a Törvényjavaslat értelmében a befizetett díj
85%-a kerülne visszatérítésre a jelenlegi 75%-al
szemben. További kedvező változás, hogy
sürgősségi eljárás határidejének túllépése esetében
a befizetett díj és a kérelemre a sürgősségi eljárás
hiányában fizetendő díj különbözete visszatérítésre
kerül.

Innovációs járulék
Az innovációs járulék feltöltési kötelezettséghez
kapcsolódóan a Törvényjavaslat rögzíti, hogy a IV.
negyedévre vonatkozó járulékelőleg-fizetési
kötelezettséget az adóév utolsó hónapjának 20.
napjáig teljesítendő járulék-kiegészítési
kötelezettség megfizetésével egyidejűleg, és nem a
negyedévet követő hónap 20. napjáig kell
teljesíteni.
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