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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.

A SZÉP Kártyán fel nem használt és ezért a
munkáltatóhoz visszautalt juttatások
elszámolása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelmúltban tette
közzé tájékoztatóját a SZÉP Kártyákon fel nem
használt egyenlegekkel kapcsolatban. A
munkavállalók számára, adott adóévben a
Széchenyi Pihenő Kártya három alszámlájának
valamelyikére utalt elektronikus utalványok a
juttatást követő második naptári év május 31. napját
követően lejártnak minősülnek. Ezen fel nem
használt elektronikus utalványok értékét, az
elektronikus utalványt üzemeltető intézmény június
30-ig visszautalja a munkáltatók
(vagy a jogutód) számára.
Az adóhatóság tájékoztatója alapján, habár az
ellenérték visszautalásra kerül, a munkáltató által a
juttatás időpontjában megfizetett személyi
jövedelemadó és százalékos egészségügyi
hozzájárulás nem igényelhető vissza, nincs
lehetőség önellenőrzésre sem a béren kívüli
juttatások, sem a béren kívüli juttatások
meghatározott értékhatárát meghaladó egyes
meghatározott juttatások esetében. Az adóhatóság
azzal indokolja álláspontját, hogy az
adókötelezettség szempontjából nem bír
jelentőséggel az a körülmény, hogy a juttatás
ténylegesen felhasználásra került-e. Ugyanakkor
számviteli elszámolás szempontjából a
visszatérített összegek a pénzügyi rendezés
évében egyéb bevételként számolandóak
el a munkáltatónál.

Egyéves orosz importtilalom
Egyéves orosz importtilalmat hirdettek ki
2014. augusztus 8-ától kezdődően az Európai
Unióból, az Amerikai Egyesült Államokból,
Kanadából, Ausztráliából és Norvégiából származó
egyes mezőgazdasági termékek, nyersanyagok és
élelmiszerek vonatkozásában. Az Önök cége
érintett az exporttilalommal, amennyiben az Európai
Unió valamely tagállamából származó terméket
exportál Oroszországba, illetve az exportálandó
termék vámtarifaszáma megtalálható a tiltó
rendelkezésben felsorolt vámtarifaszámok között.
Ebben az esetben célszerűnek tartjuk felülvizsgálni
az érintett termék vámtarifa-besorolását, valamint
azok származását. A lehetőségek, valamint az
érintett termékkör meghatározásában, illetve a
tarifális és származási felülvizsgálat elvégzésében
szakembereink készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.
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Lépjen velünk kapcsolatba!
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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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
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Dr. Márkus Csaba

Sándor Zsolt

Igazgató
Deloitte Zrt.
Munkavállalói juttatások adótervezése
Tel: +36-1-428- 6707
Email: bhorvathne@deloitteCE.com

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

Igazgató
Deloitte CRS Kft.
Üzleti folyamatok kiszervezése
Tel: +36-1-428-6692
E-mail: zsandor@deloitteCE.com

Dr. Erdős Gábor
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Dr. Göndöcz Péter
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Partner Associate
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6813
E-mail: gerdos@deloitteCE.com
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Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6465
E-mail: jszarvas@deloitteCE.com

Ügyvéd
Partner Associate
Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda
Tel: +36-1-428-6974
E-mail: pgondocz@deloitteCE.com

Winkler László
Igazgató
Deloitte Zrt.
Nemzetközi adótervezés
Tel: +36-1-428-6683
E-mail: lwinkler@deloitteCE.com
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A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”)
társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi
személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes
bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
(Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe
Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati
tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 400 hazai és külföldi szakértője
segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási
szolgáltatásokat.)
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 döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink
véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország
sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az
előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét,
továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a
szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága
vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot 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 közvetlen, közvetett,
járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály
szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
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