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Rendkívüli HírAdó
December 15-i
adótörvény-módosítások
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési szabályait érintő változások
Változnak a 2015. január 1-jén hatályba lépő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (а
továbbiakban: EKAER) kapcsolódó adókötelezettségek egyes részletszabályai is.
А módosítással új, аz EKAER rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek alóli mentességi szabályok kerülnek
bevezetésre.






Ennek megfelelően, a módosítás egyrészt megteremti annak а lehetőségét, hogy ne essen bejelentési
kötelezettség alá az a fuvar, amikor az adózó által feladott vagy részére egy fuvarozás keretében
szállítandó nem kockázatos termék tömege nem több mint 2500 kg, vagy az adó nélküli ellenértéke
nem haladja meg а 2.000.000,- Ft-ot abban az esetben is, ha útdíjköteles gépjárművel kerül sor а
szállításra.
Emellett, a kockázatos termékek útdíjköteles járművel történő szállítása is mentes lesz a bejelentési és
kockázati biztosíték adási kötelezettség aló, ha az adózó által feladott vagy részére egy fuvarozás
keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke а
250.000,- Ft-ot, egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1
millió Ft-ot nem haladja meg.
A mentesség kiterjed továbbá a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket,
dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy
ezek közül többet szállító gépjárműre is.

A törvénymódosítás nyomán az adóhatóság 2015. február 1-jétől nemcsak a termékek közúti fuvarozásával
kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítését szankcionálhatja, hanem ha a Társaság a bejelentési
kőtelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. Ezen esetekben a termék vagy
annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek fog minősülni, és az adóhatóság az adózó terhére az
igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
További jelentős módosítás, hogy amennyiben az adóhatóság a fenti mulasztási bírság kiszabásáról hozott
határozatát a jelen lévő adózóval vagy annak képviselőjével, meghatalmazottjával, alkalmazottjával közli,
úgy a határozat (amely а mulasztási bírság mellett а foglalásról is rendelkezhet) a közlés időpontjától
kezdve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
А mobiltelefonos, illetve e-mailes elérhetőségekre vonatkozó bejelentési kötelezettség törlésével csökken а
bejelentendő adatok köre.
A jogértelmezési problémák elkerülése végett meghatározásra kerül mind a címzett, mind pedig az átvevő
fogalma. Míg a címzett (termékbeszerző) kizárólag áfa alany adózó lehet, addig а terméknek az Európai
Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzése vagy belföldi értékesítése esetén, vagy
az egyéb célú Közösségen belüli behozatal esetén a terméket а kirakodási helyen átvevő személy nem áfa
alany is lehet.

А módosítás alapján, az EKAER szám megállapításához nem szükséges а rendszám bejelentése, az
EKAER számot az adóhatóság е nélkül is megállapítja, és az EKAER számról а feladó/címzett
tájékoztathatja а fuvarozót (fuvarszervezőt). Legkésőbb azonban a más tagállamba irányuló fuvarozás
esetében a felrakodásig, belföldre irányuló fuvarozás esetén a fuvarozás megkezdéséig szükséges megadni
a rendszámot is.
А módosítás lehetővé teszi továbbá, hogy a belföldre irányuló, valamint belföldi feladási címről belföldi
rakodási címre történő fuvarozás esetén a gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezése időpontjának
bejelentését а megérkezést követő munkanapon lehessen megtenni.
А rendszám, súly és érték adatok а módosítás alapján valamennyi belföldre irányuló fuvarozás esetén а
megérkezés bejelentéséig módosíthatók, azonban egy esetleges ellenőrzéskor a valós adatoknak kell
szerepelniük az adott EKAER számhoz tartozó bejelentésben. Az Európai Unió más tagállamába történő
szállítás esetén а rendszám, súly és érték adatok az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatók
lesznek.
А módosítás egyértelművé teszi, hogy а kockázati biztosíték mértékét kizárólag kockázatos termékek érték
adatai – tehát nem valamennyi, korábban rögzített termék érték adatai – alapján kell számítani. Rögzítésre
kerül továbbá, hogyan kell számítani a biztosítékot, ha az adózó először kíván kockázatos termékekkel
közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni. Emellett, a módosítás egyes esetekben а biztosíték
mértékének csökkentését is lehetővé teszi, illetve a legalább 2 éve működő és köztartozásmentes adózók
mentesülnek a kockázati biztosíték nyújtása alól.
Emellett felhívnánk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az EKAER rendszer elérhetővé vált, melyet itt
megtekinthetnek.
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Megszüntetésre kerül a pénztár, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában
legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám 70 százaléka alá csökken. (2015. szeptember 30-át
követően lehet megvizsgálni a megelőző hat havi tagdíjbefizetéseket.)
A tagoknak lehetőségük nyílik a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre vagy más
magánnyugdíjpénztárba történő átlépésre.
A pénztárak a tagdíj 2,5 százalékát fordíthatják működésre, a befektetések eredményessége
érdekében a vagyonkezelési költséget pedig 0,4 százalékban maximálják.
A pénztáraknak lehetősége lenne járadékfizetésre.

A társadalombiztosítási nyugellátással és egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos változások
A módosítás több apró változást tartalmaz a társadalombiztosítási nyugellátások szabályozásával
kapcsolatban. Így például, amennyiben a magánszemély egyidejűleg több hozzátartozói nyugellátásra is
jogosult, választania kell, hogy melyik ellátást kívánja igénybe venni. Pontosításra kerül az öregségi nyugdíj
alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál figyelmen kívül hagyható jövedelmek, keresetek
felsorolása, szövegezése. Ezen kívül, amennyiben a magánszemély saját jogú nyugellátásban részesül és
emellett kereső tevékenységet folytat, az ilyen módon szerzett jövedelem nem vehető figyelembe az
öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámításakor.
Az egészségügyi ellátásokat érintő módosítások alapján a terhességi-gyermekágyi segély átalakul, a
továbbiakban az elnevezés csecsemőgondozási díj lesz. Az elnevezésen kívül további fontos módosítás,

hogy változik a jogosultság megnyílásának időpontja és a juttatás összegének számítási módja. További
változás, hogy a táppénz kiszámításának szabályai is módosulnak.
Fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos kötelezettség megszűnése
A jogalkotó törvénybe emeli és ezáltal megerősíti azt a szabályozási szándékot amely szerint adómentes
juttatásnak minősül a magánszemély fogyasztói kölcsönszerződése devizanemének módosulásához
kapcsolódó kötelezettsége megszűnése kapcsán szerzett bevétel, amennyiben erre a vonatkozó törvény
rendelkezései végrehajtása következtében kerül sor.
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)
Megváltoznak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) választásának lehetőségéhez
kapcsolódó, a magánszemély éves bevételére vonatkozó összeghatárok. A korábbi általános 25 millió
forintos éves értékhatár 60 millió forintra módosul, a sportolókra irányadó korábbi 50 vagy 100 millió forintos
értékhatár pedig 125 millió forintra emelkedik.

Energiaadót érintő változások
Az energiaadó kötelezettség megállapítása során az adómérték változásának esetére a törvény korábbi
szövegezése nem tartalmazott átmeneti rendelkezéseket. Az elfogadott törvény módosítás az ilyen
esetekben felmerülő esetleges bizonytalanságok kiküszöbölését célozza. A módosítás értelmében a
fizetendő energiaadó megállapítása során főszabályként az adófizetési kötelezettség keletkezésekor
érvényes adómértéket kell alkalmazni, kivéve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti határozott
időre szóló elszámolású ügyletek esetén, amelyeknél az időszak első napján hatályos adómérték
alkalmazandó.

Helyi adókat érintő változás
A módosítás felhatalmazást ad az önkormányzati adóhatóságoknak úgynevezett adóhatósági
adómegállapításra. Az általuk bevezetett települési adók, vagyoni típusú adók és a kommunális adó
esetében az építésügyi hatóság kötelező adatszolgáltatása (például az általa kiadott használatbavételi
engedélyekről történő adatszolgáltatás) alapján kijavíthatják vagy kiegészíthetik az adózó bevallását. Az
önkormányzati adóhatóságok az építésügyi hatóság adatszolgáltatása alapján az adózó bevallásának
hiányában is kivethetik ezeket az adókat január 1-jétől.
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