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Évközi adótörvény-változások
Hírlevelünk célja Ügyfeleink rövid tájékoztatása a Kormány által 2013. március 1-jén
benyújtott és a napokban elfogadott adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos
nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslatról.

Adózás rendje
Az elfogadott javaslat az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos európai uniós
együttműködésnek az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény V. fejezetében rendezett,
adómegállapítási és -behajtási szabályait önálló
törvényben helyezi el. Ugyanezen törvényben kap
helyet az Európai Unió tagállamai közötti, kapcsolt
vállalkozások kettős adóztatásának elkerüléséről
szóló multilaterális egyezményhez kapcsolódó
Magatartási Kódex, valamint a kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazásával
kapcsolatban megfogalmazott követelményeknek
megfelelő szabályok.

üzembentartó). Ezt a problémát kívánja 2013. július
1-jétől orvosolni tartós bérletbe adott (ideértve az
operatív lízinget is) személygépkocsik esetén az
elfogadott törvényjavaslat azzal, hogy a cégautóadó
alanyává a személygépkocsi tartós bérletbe
vevőjét, azaz az egy évnél hosszabb időre történő
bérbe vevőt, illetve az operatív lízingbe vevőt teszi
annak tulajdonosa helyett, feltéve, hogy a bérbe
vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba
bejegyezték. Ezen változtatással összefüggésben
korrigálásra került az adóköteles gépjárművek köre,
továbbá az adókötelezettség keletkezésére és
megszűnésére vonatkozó szabályok is.

Általános forgalmi adó
Illeték
A lakás-előtakarékossági szerződések preferálása
érdekében, mind az öröklési, mind az ajándékozási
illetékkötelezettség alól mentesíti a jogalkotó a
lakás-előtakarékossági szerződések alapján történő
vagyonszerzéseket.

Cégautóadó
A jelenlegi – kétszeres adóztatás kizárására
irányuló – jogszabályi rendelkezés szerint bizonyos
feltételekkel a cégautóadóból levonható a
megfizetett gépjárműadó összege. Az adólevonásra
azonban nincs lehetőség, ha a cégautóadó tárgyát
képező személygépkocsi bejegyezett
üzembentartója a tulajdonostól eltérő személy
(kivéve pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi
esetén), figyelemmel arra, hogy ekkor a cégautóadó
és a gépjárműadó alanya különböző személy
(főszabály szerint, a törvény alapján a cégauatóadó
alanya a tulajdonos, a gépjárműadó alanya az

Az általános forgalmi adóról szóló törvényt érintően
pontosításra kerül az újnak minősülő beépített
ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó
földrészlet fogalma. Az elfogadott törvényjavaslat
emellett részletesen definiálja az építési telek
fogalmát is, melynek meghatározása a
gyakorlatban korábban gyakran okozott
bizonytalanságot.
Egy további módosítás ezen túlmenően kiküszöböli
az esetlegesen felmerülő adóhalmozódás
lehetőségét a nem továbbértékesítési vagy
bérbeadási célból beszerzett személygépkocsik
többszöri értékesítése esetén. Az általános forgalmi
adóról szóló törvény ugyanis úgy módosul, hogy az
adómentesség nemcsak arra az értékesítésre
alkalmazható, amikor a személygépkocsi
beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott,
hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott
ugyan előzetesen felszámított adó a beszerzéshez,
de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem
helyezhette volna levonásba.
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Személyi jövedelemadó
Az elfogadott törvényjavaslat új jogcímmel a
szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe történő
bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást
elősegítő „Út a szakmaválasztáshoz” program
keretében, európai uniós forrás terhére
adományozott tanulói ösztöndíjjal egészíti ki az
egyes tevékenységekhez kapcsolódóan
adómentesnek minősülő bevételeket.
A törvényváltozáshoz fűzött indokolás szerint az „Út
a szakmaválasztáshoz” című projekt keretében az
NGM olyan ösztöndíj programot tervez, amely a
diákok számára mentori tevékenység biztosításával
egészül ki. A program célja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő
bekapcsolódásra történő ösztönzése. A program
célcsoportját az általános iskola 7. és 8. évfolyamát
a 2013/2014-es tanévben megkezdő tanulók
képezik és a tervezetek szerint a program 2 éven
keresztül nyújt támogatást. A program várhatóan
május elején indul. A diákok számára az ösztöndíj
2013. szeptember 1-től kerül biztosításra.

Társasági adó
Az elfogadott javaslat jogtechnikai pontosításokat
tartalmaz az előadó-művészeti szervezetek, a
filmalkotás és a látvány-csapatsport támogatásával
összefüggésben kiadott támogatási igazolásokra
vonatkozó rendelkezések tekintetében.

vissza kell forgatnia a sport támogatására. A
kiegészítő támogatás a támogatási igazolásban
rögzített összeg társasági adókulccsal számított
érétének 75%-a, amelynek elszámolása már nem
minősül a vállalkozás érdekében felmerülő
költségnek, így a társasági adó alapját meg kell
növelni vele. Ennek következtében a támogató
társaságok, amelyek eddig 100 egység
támogatásra vetítve 10-19 egység további
megtérülést realizáltak az általuk alkalmazott
társasági adókulcs függvényében, a következő
támogatási időszaktól kezdve már csak 2,5–4,75
egységet tudnak majd érvényesíteni. Mindez a
látvány-csapatsport támogatás kedvezményeinek
szűkítését jelenti, így érdemesebb lehet
elgondolkodni a film, illetve az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról, ahol hasonló
korlátokkal nem kell számolni.
A látvány-csapatsport támogatás
adókedvezményének további feltétele, hogy a
támogató a támogatás és a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás átutalásának
megtörténtét az adóhatósághoz bejelentse. A
bejelentésre - a korábbi szabályozással
megegyezően - a pénzügyi teljesítéstől számítva 8
nap áll majd a támogató rendelkezésére, szigorodik
azonban a szabályozás a tekintetben, hogy ezen
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek
nincs helye. A módosítás emellett úgy rendelkezik,
hogy a hivatkozott szabályokat első alkalommal a
2013–2014-es támogatási időszakban benyújtott új
sportfejlesztési programok támogatásával
összefüggésben kell alkalmazni.

Egyéb adók
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának
társasági adókedvezménye kapcsán továbbá a
törvényjavaslat elfogadott szövege előírja, hogy az
adózó a támogatás juttatásáért a támogatott
előadó-művészeti szervezet részéről
ellenszolgáltatásra nem jogosult.
A társasági adóról szóló törvény további
módosításaként a látvány-csapatsport támogatási
rendszer oly módon kerül átalakításra, hogy a
támogató az adókedvezmény igénybevétele
érdekében kiegészítő sportfejlesztési támogatást
lesz köteles fizetni; azaz a támogatott sportág
szakszövetségén keresztül a támogatáson felül
realizált 10-19%-os adómegtakarítás egy részét

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy további
adónemeket is érint kisebb módosítással az
elfogadott törvényjavaslat, úgymint a tranzakciós
illetéket, játékadót, és az energiaellátók
jövedelemadóját („Robin Hood” adót), illetve kis
mértékben módosulnak a jövedéki törvény, valamint
a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai is.
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Elérhetőség

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Kövesdy Attila

Szakál László

Veszprémi István

Vezető Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6728
E-mail: akovesdy@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6853
E-mail: lszakal@deloitteCE.com

Partner
Deloitte Zrt.
Tel: +36-1-428-6907
E-mail: iveszpremi@deloitteCE.com

Dr. Falcsik István

Gémesi Péter

Dr. Gyuricsku Eszter

Szenior menedzser
Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda
Vám, jövedéki és termékdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások
Tel: +36-1-428-6696
E-mail: ifalcsik@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
Transzferárak
Tel: +36-1-428-6722
E-mail: pgemesi@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
Munkavállalói juttatások adótervezése
Tel: +36-1-428-6756
Email: egyuricsku@deloitteCE.com

Dr. Kóka Gábor

Korponai Babett

Dr. Márkus Csaba

Igazgató
Deloitte Zrt.
Nemzetközi adótervezés
Tel: + 36-1-428-6972
E-mail: gkoka@deloitteCE.com

Szenior menedzser
Deloitte Zrt.
Fúziók és felvásárlások
Tel: +36-1-428-6766
E-mail: bkorponai@deloitteCE.com

Igazgató
Deloitte Zrt.
K+F és állami támogatások
Tel: +36-1-428-6793
E-mail: csmarkus@deloitteCE.com

Sándor Zsolt
Igazgató
Deloitte CRS Kft.
Üzleti folyamatok kiszervezése
Tel: +36-1-428-6800
E-mail: zsandor@deloitteCE.com

Dr. Szarvas Júlia

Dr. Papp Anna Katalin

Ügyvéd
Partner Associate
Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6465
E-mail: jszarvas@deloitteCE.com

Ügyvéd
Senior Associate
Szarvas, Falcsik és Társai Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6736
E-mail: apapp@deloitteCE.com
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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
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