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Rendkívüli HírAdó
Növekvő adóterhek
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Jelen hírlevelünkkel a tegnapi nap folyamán benyújtott azon törvényjavaslat relevánsabb pontjaira szeretnénk felhívni
Ügyfeleink szíves figyelmét, amely a költségvetési hiánycél tartása érdekében 2013. augusztus 1-jétől a pénzügyi
tranzakciós illeték és a távközlési adó mértékének növelését írja elő. Emellett, a javaslat a magánszemélyek
kamatjövedelem utáni 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségéről is rendelkezik.
A javaslat szerint a pénzügyi tranzakciós illeték 0,2 százalékos mértéke 0,3 százalékra emelkedik. A fizetési számláról
történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a
pénzügyi tranzakciós illeték mértéke kétszeresére, 0,6 százalékra nő, egyúttal megszűnik az eddigi 6000 Ft-os felső
korlát.
A törvényjavaslat a távközlési adó mértékének 3 Ft/megkezdett percre, illetve a küldött üzenet hatályos mértékének 3
Ft/db-ra történő emelését írja elő abban az esetben, ha nem magánszemély előfizető hívószámáról vagy a szolgáltató
hívószámáról indítanak hívást vagy küldenek üzenetet. A törvényjavaslat a nem magánszemély előfizető
előfizetéséhez tartozó, hívószámonként és havonta megállapított adóplafon összegét 2500 Ft-ról 5000 Ft-ra emeli.
Magánszemélyek kamatjövedelme esetén a törvényjavaslat átmeneti szabályok révén biztosítja, hogy ha a
kamatperiódus a törvénymódosítás hatályba lépése előtt kezdődik, de azt követően ér véget, akkor csak a
hatálybalépést követő időszakra jutó kamatot terhelje 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség.

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