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HírAdó Extra
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.

Korlátozott készpénzfizetés
Mint ahogy Ügyfeleinket már korábban
tájékoztattuk, 2013. január 1-től kezdődően a
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
vállalkozások egy naptári hónapban, egy szerződés
alapján - az abban meghatározott szolgáltatás vagy
termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt
ellenértékeként - legfeljebb 1,5 millió forintot
fizethetnek ki készpénzben.
A jogszabály kijátszásának megakadályozása
végett rögzítésre került az is, hogy egy szerződés
alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell
tekinteni az egyes szerződéseket abban az
esetben, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy
a felek azért kötöttek több szerződést, hogy
elkerüljék a korlátot.
Ezen elég alacsony készpénzfizetési korlátot
felállító változás lényegében azt jelenti, hogy
függetlenül attól, milyen jogcímen és hány
részletben kerül sor készpénzkifizetésre, ha az
kétséget kizáróan megállapítható, hogy egy
szerződésből ered, akkor egy naptári hónapban
nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.
A jogszabályváltozás gyakorlatba történő átültetése
során számos kérdés vetődött fel, mint például:


mi minősül szerződésnek, ide sorolható-e
a megrendelés, vagy a mindennapi
pénztári vásárlás,



amennyiben egy szerződés több
különböző megrendelést foglal magában,
akkor a különböző ügyletek külön-külön
kimeríthetik-e a havi készpénzfizetési
korlátot, illetve



egy hónapon belül milyen számban és
milyen időközönként fordulhat elő
ugyanazon vevő által ugyanazon terméket
érintő vásárlás ahhoz, hogy az még ne
minősüljön a törvény értelmében
rendeltetésellenes joggyakorlásnak.

Mivel a jogszabály nélkülöz minden konkrétumot,
keretjellegű, és az adóhatóság ellenőrzési
gyakorlata sem ismert még, a fenti kérdésekre a
megnyugtató választ egy személyre szabott
állásfoglalás jelentheti.
Ezen túlmenően szem előtt kell tartani azt is, hogy a
helytelen jogszabály-értelmezésből adódó
mulasztás rendkívül magas, az 1,5 millión felüli
készpénzszolgáltatás 20 %-ának megfelelő
bírsággal szankcionálható mind a készpénzt
teljesítő, mind az azt elfogadó fél tekintetében. A
helytelen jogalkalmazás kiszűrését pedig
előmozdítja, hogy a készpénzfizetés napjától
számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a
vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének - a
vállalkozási tevékenységet nem folytató
magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie a
kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített
készpénzszolgáltatást.
Mindezek alapján javasoljuk Ügyfeleink számára
készpénzes ügyleteik jogszabályváltozásokra
figyelemmel történő átgondolását.

Munkaügyi ellenőrzések 2013. évi
irányelvei
Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóságának 2013. évi országos hatósági
ellenőrzési tervét, amelyet a hatóság 2013. január
9-én tett közzé a honlapján. Az irányelvek ebben az
évben is lefektetik az ellenőrzések során
vizsgálandó főbb munkaügyi jogintézményeket, az
ellenőrzésekkel érintett időszakokat és azokat a
szakmákat, amelyeknek a hatóság kitüntetett
figyelmet kíván szentelni.
Az ellenőrzéseket a korábbi gyakorlat szerint,
helyszíni ellenőrzéseken folytatják le a munkaügyi
felügyelők, amelyek során iratokba tekinthetnek be,
tájékoztatást kérhetnek mind a munkáltatótól, mind
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a munkavállalóktól. A munkaügyi ellenőrzés
hivatalból vagy közérdekű bejelentés, panasz
alapján indul, előzetes értesítést nem kapnak a
vizsgálat alá vont foglalkoztatók, ezért
felkészülésre, a munkaügyi dokumentumok
utólagos rendezésére nincs lehetőség. A
jogszabályi előírásoknak már az ellenőrzés
megkezdésekor meg kell felelni, a szabálytalanság
jogkövetkezmények nélkül nem korrigálható. Ilyen
jogkövetkezmény, hogy a munkaügyi felügyelők
által feltárt rendellenességek bizonyos esetekben
kötelezően bírsággal büntetendők, amelynek
összege harmincezer forinttól tízmillió forintig
terjedhet.
A tervek szerint 2013. év második negyedében a
szolgáltatást támogató tevékenységet folytató
munkáltatók számíthatnak munkaügyi ellenőrzésre,
kiváltképpen azokban a szektorokban, amelyeket a
korábbi évek célellenőrzései nem érintettek. Így
idén nem csak az építőipar, a vendéglátás és a
kereskedelem, hanem például a gépek
bérbeadásával, az épületüzemeltetéssel, a
takarítással, egyéb irodai szolgáltatások nyújtásával
vagy a raktározással foglalkozók is a munkaügyi
hatóság látókörébe kerülhetnek.
A nyári időszakban minden területen a
munkaszerződés vagy a bejelentés nélküli ún.
feketefoglalkoztatás, valamint a munkabérekre
vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés kerül
előtérbe. Az idényjellegű munkakörökre felvett
munkavállalók alkalmazásánál ezért fokozott
körültekintéssel kell eljárni.
Az ellenőrzési terv szerint 2013. október és
november hónapban a munkaügyi ellenőrzések
középpontjába a kereskedelmi szektor és a
munkaidőre, illetve pihenőidőre vonatkozó előírások
betartása kerül. E körben a munkaidő-nyilvántartás
- ideértve a túlórák, napi, heti pihenőidők és a
szabadságok nyilvántartását is - hiánya vagy nem
megfelelő vezetése a leggyakrabban kifogásolt
szabálytalanság.
A folyamatosan növekvő számú és gyakoriságú
munkaügyi ellenőrzés következtében egyre
hangsúlyosabb szerepet kap a bírságok
elkerüléséhez szükséges intézkedések
feltérképezése, amelyben ügyfeleink számíthatnak
szakértőink segítségére. Ilyen munkaügyi
átvilágítást nem csak az ellenőrzések előtt, hanem
azt követően is érdemes elvégeztetni, a kiemelt
szerepet kapó utóellenőrzésekre való felkészülés
érdekében.

Indulnak a szabad vállalkozási
zónák
Ahogy arról már korábban tájékoztattuk
Ügyfeleinket, az év elejétől a társasági adóról szóló
törvényben új fejlesztési adókedvezmény jogcímen
megjelent a szabad vállalkozási zóna területén
üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken
legalább 100 millió forint értékű beruházáshoz
kapcsolódó adókedvezmény. A fejlesztési
adókedvezmény igénybevétele esetén a beruházás
befejezését követő 10 évben a beruházó
mentesülhet az adott évben esedékes társasági
adója legfeljebb 80%-ának megfizetése alól.
Várhatóan napokon belül megjelenik a szabad
vállalkozási zónák létrehozásának, működésének,
valamint a kedvezmények igénybevételének
szabályairól szóló kormányrendelet, amely alapján
nyár közepéig fel fognak állni az ország 47
leghátrányosabb helyzetben lévő térségeiben a
szabad vállalkozási zónák.
A Kormány által a napokban nyilvánosságra hozott
tervek szerint a fejlesztési adókedvezmény mellett a
szabad vállalkozási zónákba települő vállalkozások
munkahely-teremtési támogatást is igényelhetnek,
illetve 2 évig mentesülnek a szociális hozzájárulási
adó teljes összegének, a harmadik évben pedig a
szociális hozzájárulási adó 50%-ának megfizetése
alól.

Bejelentési kötelezettség az
adókedvezménnyel érintett
beruházások befejezéséről
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette, hogy
a társasági adóról szóló törvény 22/B. § (3)
bekezdésének 2013. január 1-jétől hatályos
módosítása, melynek értelmében a fejlesztési
adókedvezménnyel érintett beruházás
befejezésének napját az adózó a beruházás
üzembe helyezését követő 90 napon belül köteles
bejelenteni az adópolitikáért felelős miniszternek,
kizárólag a 2013. január 1-jét követően befejezett
beruházások tekintetében érvényes, és kizárólag a
beruházás befejezésének dátumáról kell
nyilatkozni, egyéb adatokról (pl. beruházás értéke,
teremtett munkahelyek száma stb.) nem.
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Már beadhatók a „K+F
Versenyképességi és Kiválósági
Szerződések” című felhívásra a
pályázatok
Az ország egész területén elérhető pályázati kiírás
keretében akár 6 milliárd forint összegű támogatást
is el lehet nyerni integrált K+F projektek
megvalósítására. A kiírás célja, hogy stratégiai
jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő
projekteket támogasson, így akár 4 év futamidejű
projektekkel is lehet pályázni. Fontos kiemelni, hogy
a pályázat keretében több „alprojekt” is alkothat egy
integrált projektet.

A pályázatokat konzorciumban lehet benyújtani,
akár minden „alprojekt” esetében külön-külön
konzorciummal. A legfontosabb támogatható
tevékenységek az alapkutatás, az ipari kutatás és a
kísérleti fejlesztés, melyek esetében személyi
jellegű költségek, igénybevett szolgáltatások,
anyagköltség, rezsiköltség (!), eszközbeszerzés és
immateriális javak beszerzése számolható el.
A pályázatokat 2013. január 15-től a keret
kimerüléséig, de legkésőbb 2013. december 31-ig,
lehet beadni. Az első pályázatértékelési nap 2013.
április 15-én lesz, az eddig beérkezett pályázatok
nagyobb eséllyel részesülhetnek támogatásban,
mivel a későbbiekben valószínű a pályázati keret
kimerülése.
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A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy
bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében.
A jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb
szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket
arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő
lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
A jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek és társaságaink aktuális helyzetét tükrözik, de nem
szolgálnak a Deloitte Magyarország cégei által tett jognyilatkozatként és társaságaink nem vállalnak felelősséget sem a jelen
dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel
kapcsolatban. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való
alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben
felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges
veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt
információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és
alkalmazandó.
A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó-, vezetési, pénzügyi tanácsadási és jogi szolgáltatásokat
(ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási
szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte
világszínvonalú szakértelemével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti
kihívásoknak. A Deloitte mintegy 200 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.
A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited
társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche
Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja:
www.deloitte.hu/magunkrol.
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