Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában
Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában
International Tax Review European Tax Awards 2013

HírAdó
Extra

2013. július 3.

Tartalomjegyzék

Egyes törvények módosításáról szóló 2013. június 22-i adócsomag………...….….............3
:

Módosultak a távolléti díjjal kapcsolatos szabályok ………………………………..……………..3
Év végi transzferár-kiigazításhoz kapcsolódó számviteli változások………….….…………….. 3
::

E-útdíj levonhatósága a helyi iparűzési adóból……………………………………...……………. 3
.....

A szabad vállalkozási zónában működő munkáltatók szociális hozzájárulási
adókedvezménye……………………………………………………………………………………...4
.

Új földtörvény ………………………………………………………….……………………......... 4
.......

Újabb adóamnesztia …………………….……………………………………………………... 4
......

Változások a SZÉP kártya felhasználhatóságával kapcsolatban ………………………….....5
Magyar-indiai szociális biztonságról szóló egyezmény ……………………………………......5
Horvátország EU-s csatlakozásának kihatásai …………………………………………….…...6
A határon átnyúló ügyletek áfakezelésére vonatkozó állásfoglalás..………………………….6
.

Változik az online pénztárgépek bevezetésének határideje……………………………………7
Kamatjövedelmet terhelő EHO fizetési kötelezettség…………………………………………...7
Tranzakciós illeték elmaradását pótló befizetés…………………………………………….……7
Elérhetőségek………………………………………………………………………………………..8

HírAdó Extra
Évközi adótörvény-változások
Egyes törvények módosításáról
szóló 2013. június 22-i adócsomag
A 2013. június 22-én kihirdetésre került távolléti díj
számítással és közpénzek szabályozásával
kapcsolatos törvény több adózási jogszabályt is
módosít. A legfontosabb változásokat az
alábbiakban mutatjuk be.

Módosultak a távolléti díjjal kapcsolatos
szabályok
Ahogy arról korábbi hírlevelünkben tájékoztattuk
Ügyfeleinket, a távolléti díj számításának
módosításáról szóló törvény (a továbbiakban:
Módtv.) gyakorlati szempontból talán legjelentősebb
rendelkezése a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (Mt.) távolléti díjra vonatkozó
szabályainak módosítása. Eszerint 2013. augusztus
1-jétől a távolléti díj időbér-részének
megállapításához szükséges egy órára járó alapbér
összegét nem a havibér 174-el, hanem az érintett
hónapban irányadó általános munkarend szerinti
munkaórák összegével történő osztással kell
meghatározni. A módosítással elkerülhető, hogy
távollét esetén a havibéres munkavállaló havonta
eltérő összegű munkabért kapjon, amely
esetenként akár a munkaszerződésben
megállapított alapbért sem éri el.
A Módtv. értelmében 2014. január 1-jétől a kötetlen
munkarend alkalmazásának feltétele, hogy a
munkaidő-beosztás jogát a munkáltató teljes
egészében átengedje a munkavállalónak.
Szintén jövő évtől változik a szabadság
esedékesség évén túli kiadásának
szabályrendszere is, miszerint a jövőben a felek
megállapodása alapján csak az életkor alapján járó
pótszabadság vihető át az esedékesség évét
követő év végéig.
A távolléti díj számításával, illetve a Módtv. által
érintett egyéb jogintézményekkel kapcsolatos
kérdések megválaszolásában munkaügyi
szakértőink szívesen állnak Ügyfeleink
rendelkezésére.

Év végi transzferár-kiigazításhoz
kapcsolódó számviteli változások
A kapcsolt vállalkozások közötti árak
dokumentálására vonatkozó szabályok legutóbbi
hírlevelünkben ügyfeleink szíves figyelmébe ajánlott
módosulása mellett kiemelnénk, hogy a 2013.
június 22-én kihirdetett törvénycsomag is tartalmaz
transzferár-vonatkozású változásokat.
A törvénymódosítás által a kapcsolt
vállalkozásoknak 2013. június 30-tól lehetőségük
nyílik arra, hogy az egymás közötti
szerződéseikben lehetővé tett, egy meghatározott
időszak alatt, a normál üzleti tevékenység
keretében értékesített, beszerzett eszközökre,
szolgáltatásokra vonatkozó utólagos ellenértékkorrekciót könyvviteli elszámolásaikban az eredeti
ügyleti ellenérték módosításaként szerepeltessék,
elkerülve ezzel a társasági adóalap-módosítást.
Az ellenérték-korrekciókat eszközbeszerzés
esetében az eszköz bekerülési értékének
részeként, szolgáltatás igénybevétel esetében az
elszámolt költség, ráfordítás módosításaként,
értékesítés esetén az értékesítés nettó
árbevételeként kell elszámolni, az utólagos
módosításról kiállított számviteli bizonylat alapján.
A kifejtettek mellett megjegyezzük, hogy a
törvénymódosítás ezen ügyletek számviteli
elszámolását csak részben rendezi, illetve továbbra
is nyitva hagyja a korrekciók áfakezelését.

E-útdíj levonhatósága a helyi iparűzési
adóból
A 2013. június 22-én kihirdetett adócsomag
részeként 2013. július 1-jétől bővül a helyi iparűzési
adó meghatározása során figyelembe vehető,
fizetendő adót csökkentő tételek köre.
A törvénymódosítás alapján levonható lesz a
székhely, illetőleg a telephely szerinti
önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból a
ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt,
az autópályák, autóutak és főutak használatáért
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fizetendő, megtett úttal arányos díj (teherfuvarozók
által fizetett elektronikus útdíj) 7,5%-a is.

•

Az új földtörvény kifejezetten a mezőgazdasági
vagy erdészeti szakirányú végzettséggel
rendelkező, illetve ilyen tevékenységet végző
magánszemélyeknek, azaz a „földműveseknek”
kíván kedvezni a termőföld tulajdonjogának
megszerzése és a föld hasznosítása során.
Ennek megfelelően belföldi magánszemély és
tagállami állampolgár, amennyiben nem minősül
földművesnek, néhány kivételtől eltekintve
legfeljebb 1 hektár nagyságú termőföldet
szerezhet. Továbbá földhasználati jogosultságot
is főszabály szerint csak földművesek vagy
mezőgazdasági termelőszövetkezetek
szerezhetnek. A jogi személyekre vonatkozó
termőföld-tulajdonszerzési tilalom az új törvény
hatályba lépését követően is fennmarad.

•

Termőföld tulajdonjogának átruházásához
hatósági jóváhagyásra lesz szükség a jövőben.
A jóváhagyás elbírálására vonatkozóan a
törvény szövege szubjektív szempontokat is
tartalmaz, ami bizonytalanságot okozhat az
eljárásban. Így például megtagadható a
jóváhagyás megadása arra hivatkozással, hogy
a földszerző indokolható gazdasági szükséglet
nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld
tulajdonjogát. Álláspontunk szerint a földtörvény
fenti rendelkezése igen széleskörű mérlegelési
jogot biztosít az elbíráló szerv számára.
Mindemellett a hatóság döntésével szemben
fellebbezésnek nem lesz helye, az csupán
bíróság előtt támadható meg.

•

A termőföldtulajdon megszerzésének feltétele
lesz, hogy a szerző fél vállalja, a föld
használatát másnak nem engedi át, azt maga
használja, és ennek során eleget tesz
földhasznosítási kötelezettségének. Ezen
általános szabály alól lesznek kivételek, így a
földszerző átengedheti a használatot többek
között a saját vagy közeli hozzátartozója
legalább 25%-os tulajdonában álló
mezőgazdasági termelőszövetkezet részére.

Több önkormányzat esetén az e-útdíj 7,5%-a
arányosítva, az adott önkormányzatra jutó adóalap
és a teljes adóalap arányában vonható le a
fizetendő adóból, legfeljebb annak összegéig
terjedően.

A szabad vállalkozási zónában működő
munkáltatók szociális hozzájárulási
adókedvezménye
Az elfogadott törvénymódosítás szerint a szabad
vállalkozási zónában működő munkáltatók szociális
hozzájárulási adókedvezménye kedvezőbbé válik.
Az új szabályozás szerint 2013. július 1-jétől már
nem feltétele a kedvezménynek, hogy a vállalkozás
a társasági adóról szóló törvény szerinti fejlesztési
adókedvezményre legyen jogosult, vagyis nem
szükséges, hogy nagy értékű beruházást hajtson
végre a szabad vállalkozási zónában.
Ez alapvetően a jogosultak körének kiszélesítését
jelenti, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az
adókedvezmény igénybevételéhez több feltételt is
támaszt a jogalkotó. Ilyen feltétel többek között,
hogy a foglalkoztatottak létszáma a
kedvezményezett időszakban nem csökkenhet,
illetve hogy a kedvezményezett új munkavállaló ne
kapcsolt vállalkozástól kerüljön átvételre, és
legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel
rendelkezzen a szabad vállalkozási zónában. A
támogatások halmozódásának elkerülése
érdekében nem érvényesíthető adókedvezmény az
olyan munkavállaló után, akire tekintettel a kifizető a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást
kapott.

Új földtörvény
2013. június 21-én fogadta el az Országgyűlés a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
törvényt, azaz az új földtörvényt. A törvény számos
újdonságot tartalmaz a termőföldek átruházására és
hasznosítására vonatkozóan, amelyek közül az
alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:
•

Magyarország Európai Uniós kötelezettségének
eleget téve jövő év május 1-jétől kezdődően az
Európai Gazdasági Térség tagállamainak
állampolgárai számára is megnyitja a
lehetőséget termőföld megszerzésére, a belföldi
magánszemélyre vonatkozó korlátozásokkal
azonos módon.

Az új földtörvény várhatóan több ütemben lép
hatályba, egyes rendelkezései már idén december
15-től alkalmazandók, teljes mértékben pedig 2014.
május 1-jén váltja fel a jelenleg hatályos
földtörvényt.

Újabb adóamnesztia
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés
Magyarország fennálló adósságának csökkentése
érdekében 2013. június 24-én újabb
törvényjavaslatot fogadott el, amely többek között a
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Stabilitás Megtakarítási Számla (továbbiakban:
Stabilitási számla) bevezetéséről is rendelkezik.
A törvénymódosítás kihirdetésétől a jogalkotó olyan
befektetési tevékenységet végző hitelintézet által
vezetett számla megnyitására ad lehetőséget a
magánszemélyek számára legalább 5 millió forint
befizetése ellenében, amely stabilitás megtakarítási
értékpapírszámlából és stabilitás megtakarítási
pénzszámlából áll és melyre bármilyen, akár
adózatlan jövedelem is elhelyezhető anonim
módon.
Ugyanarra a megtakarítási számlára befizetést
azonban egyetlen alkalommal, a számla
megnyitásakor lehet teljesíteni, de a magánszemély
által nyitható Stabilitási számlák száma és a
befizetés összege nincs korlátozva. A számla
egyenlege után kamatot a számlavezető nem
nyújthat és a számlatulajdonos kizárólag a magyar
állam, illetve az Európai Gazdasági Térség más
tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett
állampapírra vonatkozó ügyletre adhat megbízást.
A számla előnye, hogy egy esetleges adóhatósági
vizsgálat során a befizetett összeg a felállított és
megdönthetetlen törvényi vélelem okán a befizetés
időpontjában megszerzett jövedelemnek minősül,
valamint hogy a befizetésről, valamint a kifizetésről
és a kifizetéskor esetlegesen levont adóról a
hitelintézet csak a számlatulajdonos személyéhez
nem köthető (anonim) módon szolgáltat adatot az
állami adóhatóságnak.
A Stabilitási Számlán jóváírt jövedelem, az
értékpapírok hozama és ezen értékpapírokkal
végzett ügyletek nyeresége a számláról történő
kifizetéskor, az adott év első napján hatályos
kamatjövedelemre vonatkozó adómértékkel
(jelenleg 16%) válik adókötelessé. Azonban ha az
adófizetési kötelezettség keletkezése és a
Stabilitási Számlára történő befizetés között eltelt
idő
a) kevesebb mint 3 év, az adó alapja a kifizetett
összeg 200%-a ;
b) legalább 3 év, de kevesebb mint 4 év, az adó
alapja a kifizetett összeg 100%-a ;
c) legalább 4 év, de kevesebb mint 5 év, az adó
alapja a kifizetett összeg 50%-a ;
d) legalább 5 év, akkor a kifizetés után adófizetési
kötelezettség nem keletkezik, azaz a befizetés után
5 évvel a magányszemély adómentesen juthat
jövedelemhez.

Változások a SZÉP kártya
felhasználhatóságával kapcsolatban
A vonatkozó kormányrendelet változásai alapján
2013. július 1-jétől bővül a SZÉP kártyák
felhasználhatósági köre. A változtatások
eredményeképpen a SZÉP kártya egyes alszámlái
közötti átjárhatóság a jövőben megnő.
A továbbiakban mindhárom alszámla használható
lesz strand- és gyógyfürdőbelépő vásárlására is,
azonban uszodabelépőt ezek után is kizárólag a
szabadidő alszámláról lehet majd vásárolni. A
szálláshelyen igénybe vehető szolgáltatások díjai
(pl. masszázs, félpanziós ellátás, kozmetikai
kezelések), amennyiben a szálláshellyel együttesen
kerülnek kifizetésre, szintén kiegyenlíthetőek a
SZÉP kártya szálláshely alszámlájáról.
A szabadidős rendezvények (pl. futóverseny)
nevezési, regisztrációs díja is kifizethető a SZÉP
kártya szabadidő alszámlájáról egyéb
sporttevékenységek mellett (pl. lovaglás,
sporthorgászat).

Magyar-indiai szociális biztonságról
szóló egyezmény
Jelen hírlevelünkben ügyfeleink szíves figyelmébe
ajánljuk az India és Magyarország között folytatott
tárgyalások eredményeképpen a 2010. évi XXIX.
törvénnyel kihirdetésre került magyar-indiai
szociális biztonságról szóló egyezmény (a
továbbiakban: Egyezmény) 2013. április 1-jétől
hatályban lévő legfontosabb rendelkezéseit.
Az Egyezményt Magyarország tekintetében a
biztosítási kötelezettségre, a társadalombiztosítási
ellátások és a munkanélküliség esetén járó
ellátások fedezetére fizetendő járulékokra, valamint
a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó
jogszabályok tekintetében kell alkalmazni.
Az Egyezmény mindazon személyekre
alkalmazandó, akik korábban vagy jelenleg is
valamelyik Szerződő Állam joghatósága alá
tartoztak vagy tartoznak, valamint e személyek
azon hozzátartozóira és hátramaradottjaira, akik az
adott Szerződő Állam alkalmazandó jogszabályai
szerint annak minősülnek.
Az Egyezmény általános jelleggel tartalmazza, hogy
az a személy, aki az egyik állam területén
munkavállalóként dolgozik, vagy munkaviszony
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létesítése nélkül más keresőtevékenységet folytat –
e munka vagy tevékenység vonatkozásában –,
kizárólag e Szerződő Állam joghatósága alá
tartozik. Az Egyezmény az általános szabály alóli
kivételként nevesíti azonban a kiküldöttekre
vonatkozó rendelkezéseket.
Az Egyezmény a kiküldetésre vonatkozó szabályok
között rögzíti, hogy ha a személy olyan
munkáltatóval áll munkaviszonyban, amelynek
bejegyzett irodája az egyik Szerződő Állam
területén van, és a munkáltatója e személyt a másik
Szerződő Állam területére küldi, hogy a munkáltató
javára munkát végezzen, az ilyen munkaviszonyra
továbbra is az előbbi Szerződő Állam jogszabályait
kell alkalmazni, feltéve, hogy a kiküldetés
előrelátható időtartama nem haladja meg az öt évet.
Az Egyezmény szerint a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelmére a Szerződő Államok
illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt
teherviselők kivételeket fogalmazhatnak meg a
joghatóság megállapítása kapcsán irányadó
rendelkezések alól az egyes személyek, illetve
személyek csoportjai tekintetében, feltéve, ha az
érintett személy valamely Szerződő Állam
jogszabályai alá fog tartozni. Az ilyen kivételek a
foglalkoztatás jellegén és körülményein alapulnak.

Horvátország EU-s csatlakozásának
kihatásai
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2013. július 1-jén
Horvátország 28. tagállamként csatlakozott az
Európai Unióhoz. A csatlakozást követően
megnyílnak a határok és a horvát állampolgárok
szabadon mozoghatnak és vállalhatnak munkát a
térség legtöbb országában. A magyar-horvát
határon megszűnik a vámellenőrzés, azonban az
utasforgalmi ellenőrzés továbbra is folytatódik,
mivel Horvátország az uniós csatlakozással nem
lesz automatikusan tagja a schengeni övezetnek.
Néhány tagország az átmeneti időszakban
ideiglenesen korlátozza a horvát állampolgárok
szabad munkavállalását (pl. Németország 2 évig). A
külügyminisztérium uniós ügyekért felelős
államtitkára tájékoztatása szerint Magyarország
megnyitja munkaerőpiacát és a közösségi jogot
alkalmazza a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tekintetében. Hazánk
esetében tömeges bevándorlása nem kell
számítani, mivel a május végi munkaügyi adatok
alapján csupán 229 horvát állampolgár rendelkezett
munkavállalási engedéllyel.

Ennek megfelelően 2013. július 1-jétől horvát
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásához
nincs szükség munkavállalási engedélyre. A
foglalkoztatót csupán bejelentési kötelezettség
terheli az illetékes Munkaügyi Központ felé, míg a
horvát állampolgároknak 90 napot meghaladó
folyamatos magyarországi tartózkodás esetén
regisztrációs kötelezettsége van a Bevándorlás és
Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságán.

A határon átnyúló ügyletek
áfakezelésére vonatkozó
állásfoglalás
Az EU-s áfafórum keretében 13 tagország – köztük
Magyarország – is részt vesz abban az új
kezdeményezésben, amely alapján a 2013. év
végéig tartó tesztidőszakban határon átnyúló
ügyletek áfakezelésére vonatkozó állásfoglalás
kérhető.
Az új jogintézmény célja, hogy azon adóalanyok,
akik olyan határon átnyúló tranzakcióban vesznek
részt, amelyben egy vagy több résztvevő tagország
érintett, olyan állásfoglalást kérhessenek abban a
tagállamban ahol őket adóalanyként nyilvántartásba
vették, amely az egész tranzakció áfakezelését
lefedi.
Az állásfoglalással kapcsolatban fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy:
•

Az állásfoglalás iránti kérelmet olyan nyelven is
szükséges benyújtani, amelyet a másik érintett
tagállam is elfogad (az összes résztvevő
tagország elfogadja az angol nyelvet).

•

Amennyiben több adóalany érintett az
állásfoglalás-kéréssel kapcsolatban, azt csupán
az egyik adóalanynak szükséges benyújtani,
amely ekkor a másik képviseletében is eljár.

•

A kérelemmel érintett tagállamok kizárólag
abban az esetben egyeztetnek egymással,
amennyiben azt az adózó kifejezetten kéri.

•

Az érintett tagállamok közötti egyeztetés nem
eredményezi szükségszerűen, hogy az általuk
kiadott állásfoglalás egyező szakmai álláspontot
fog tartalmazni.

•

A tagállamnak az állásfoglalást a lehető
leghamarabb kell kiadnia, arra a nemzeti
szabályok alapján meghatározott határidők nem
alkalmazhatók.
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A határon átnyúló ügyletek áfakezelésére
vonatkozó állásfoglalás előnye, hogy egy
kérelemmel lehet az ügyletek áfakezelésére
vonatkozó olyan megerősítést kérni, amely
tartalmazza több résztvevő ország jogértelmezését
is. Emellett az új jogintézmény előnye lehet az is,
hogy kifejezett kérelem esetén a résztvevő
tagállamok rá vannak kényszerítve, hogy legalább
megpróbálják közelíteni szakmai álláspontjukat.
Tekintettel arra, hogy a kérelmet magyar és angol
nyelven is szükséges benyújtani, illetve arra, hogy
abban olyan tagállam jogrendszere is érintett lehet,
amely a magyartól eltérő joggyakorlatot,
jogértelmezést alkalmaz, ezért mindenképpen
érdemes lehet a kérelem elkészítésében olyan
adószakértők segítségét kérni, akik nagy
tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi ügyletek
áfakezelésének vonatkozásában.

Változik az online pénztárgépek
bevezetésének határideje
Az online pénztárgépek bevezetését szabályozó
NGM rendelet 2013. június 29-én életbe lépett
módosítása értelmében a 2013. március 20-át
megelőzően engedélyezett, de az új előírásoknak
meg nem felelő pénztárgépek a kitűzött 2013.
június 30-i dátum helyett 2013. augusztus 31-ig
üzemeltethetők.
Azon pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok
pedig, akinél 2013. május 1-jétől 2013. június 30-ig
terjedő időszakban új tevékenység kezdése miatt
vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése vált
szükségessé, a korábban megjelölt 2013. június
30-i végső határidő helyett 2013. augusztus 31-ig
tehetnek eleget nyugta- és számlakibocsátási
kötelezettségüknek kézi kibocsátású nyugtával,
számlával.

Kamatjövedelmet terhelő EHO
fizetési kötelezettség
Ügyfeleink figyelmét Rendkívüli HírAdónkban már
felhívtuk a magánszemélyek kamatjövedelem utáni
6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásfizetési kötelezettségre. Jelen hírlevelünk keretében
rá kívánunk mutatni a - hírül adott - törvényjavaslat
és a 2013. június 30-án kihirdetett
törvénymódosítás eltéréseire.

Egyértelműsítésre került, hogy a kamatjövedelem
utáni személyi jövedelemadó és a 6 százalékos
egészségügyi hozzájárulás megfizetésére a kifizető
a köteles. Emellett a módosítás kiterjeszti az
egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettséget
a tartós befektetési számlán elhelyezett összegek
hozamára is abban az esetben, ha a tartós
befektetési szerződés szerinti lekötés
megszakítására a hároméves lekötési időszak
utolsó napját megelőzően kerül sor.
A törvénymódosítás mentességet biztosít - többek
között - az Szja tv. szerinti EGT-állam által
kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír (állampapír) után fizetett
kamatra.
Ezen túlmenően szövegpontosítás biztosítja, hogy
az adómentes kamatot nem terheli egészségügyi
hozzájárulás-fizetési kötelezettség; illetve rögzítésre
került, hogy a Tbj. szerinti külföldi vagy más
tagállami biztosított személytől levont egészségügyi
hozzájárulást a magánszemély a külföldi illetőségű
magánszemélyekre irányadó adó-visszatérítési
eljárásban kérheti vissza.

Tranzakciós illeték elmaradását
pótló befizetés

Rendkívüli HírAdónk keretében a törvényalkotási
szakaszban már tájékoztattuk ügyfeleinket a
távközlési adó mértékén túl a pénzügyi tranzakciós
illeték mértékének növekedéséről. Emellett fel
kívánjuk hívni a figyelmüket arra, hogy a 2013.
június 30-án kihirdetett törvénymódosítás a hírül
adott javaslathoz képest kimondja, hogy a
pénzforgalmi szolgáltatók (a kincstár kivételével) –
annak okán, hogy az eredeti elvárások nem
teljesültek – tranzakciós illeték elmaradását pótló
egyszeri befizetésre kötelezettek a 2013-as évben.
A tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri
befizetés összege a 2013. január-április hónapokra
teljesített tranzakciós illetékbefizetések együttes
összegének 208 százaléka. A pénzforgalmi
szolgáltató a tranzakciós illeték elmaradását pótló
egyszeri befizetést 2013. szeptember 20-ig köteles
megállapítani, a tranzakciós illeték nyomtatvány
részeként bevallani, valamint négy egyenlő
részletben, havonta – 2013. szeptember-december
hónapok 20. napjáig – megfizetni.
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