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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.

Újabb változások várhatók a jövedéki
biztosítékkal kapcsolatban
Az országgyűléshez 2015. január 19-én benyújtott
újabb módosító indítvány megszüntetné a Kormány
korábbi - Magyarország 2015. évi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX. törvényben meghatározott sávos jövedéki
biztosíték rendszerét és a korábbi emelési tervekkel
ellentétben annak mérséklését tervezi.
Az indítvány értelmében az alkoholtermék, a sör,
az egyéb bor, a pezsgő és a köztes
alkoholtermékek jövedéki engedélyes
forgalmazásával kapcsolatban nyújtandó jövedéki
biztosíték összege a 2014-ben hatályos 22 millió
forintról 20 millió forintra mérséklődne.
A módosító javaslattal kapcsolatban fontos
kiemelni, hogy kihirdetését követően
visszamenőlegesen, 2015. január 1. napjával lép
hatályba és 2016. január 2-án hatályát veszti, így a
jövedéki biztosíték fenti termékkörben történő
csökkentése egyelőre csak 2015-re vonatkozna.
A visszamenőleges hatálynak köszönhetően a
jelenleg hatályos törvényi rendelkezések alapján a
hatóságnál bevezetett és folyamatban lévő, a
változtatással érintett eljárásokat (engedélyek
visszavonása, bírság kiszabása) meg kell szüntetni
és a visszajáró jövedéki biztosíték különbözet
összegét a vámhatóságnak a gazdálkodók részére
haladéktalanul vissza kell fizetnie.
A jövedéki biztosíték összegének
visszaigénylésével, az esetlegesen kiszabott és
megfizetett mulasztási bírság összegének
visszafizetésével, a hatósági eljárás
megszüntetésével, illetve a fenti témakör kapcsán
felmerülő bármilyen kérdéssel kapcsolatosan,
készségesen állnak rendelkezésére a Deloitte Zrt.
szakemberei.

Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
mentesülés az európai uniós
társfinanszírozott pályázatok esetében
A 2007-2013-as és a 2014-2020-as programozási
időszakra vonatkozó, az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
a rendjéről szóló kormányrendeletek módosítása
értelmében az európai uniós társfinanszírozott
pályázatok tekintetében 2015. január 1-jétől nem
köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett,
amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12
naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 178.
§ 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szereplő kedvezményezett a
köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebben
kiállított együttes adóigazolással is igazolhatja.
A biztosítéknyújtási kötelezettség alól való
mentesülés feltétele az említett feltételeknek való
megfelelés mellett a mentességre irányuló kérelem
benyújtása is. A kérelem benyújtására a támogatási
szerződéssel vagy okirattal már rendelkező
kedvezményezettek is jogosultak, akár nyújtottak
már biztosítékot, akár még nem. A kérelem
elfogadása esetén a biztosítéknyújtási kötelezettség
alóli a kedvezményezettek mentesülnek, illetve a
már nyújtott biztosíték(ok) feloldásra kerülnek.

A 2015. január 1-től hatályos KFItv. alapján
a vállalatcsoportokhoz tartozó kisméretű
vállalkozások is mentesülhetnek az
innovációs járulékfizetés alól
A január 1-jén hatályba lépett tudományos
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.
évi LXXVI. törvény az innovációs járulék alóli
mentesülés egy korábban már ismert lehetőségét
vezeti vissza a jogrendszerbe.
A korábbi szabályozás 2011 végéig lehetőséget
adott arra, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (Kkv. tv.) specifikus rendelkezéseire
hivatkozva a mikro- és kisvállalkozások kizárólag
létszámuk és nettó árbevételük, illetve
mérlegfőösszegük alapján részesüljenek
mentességben, anélkül, hogy a vállalkozás kapcsolt
státuszát figyelembe kellett volna venni. Ezt a
megoldást lépteti ismét hatályba a KFI tv. A
szabályozás régi-új struktúrája ezáltal újra
megnyitja az utat, hogy a fenti mutatók alapján
megfelelő társaságok mentesüljenek az innovációs
járulék megfizetése alól, függetlenül attól, hogy egy
nagyobb vállalatcsoporthoz tartoznak-e.

Új magyar-amerikai Szociális Biztonsági
Megállapodás
A Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok
Szociális Biztonsági Megállapodást (Megállapodás)
írt alá 2015. február 3-án. A megállapodás szövege
egyelőre nem áll rendelkezésünkre és az
alkalmazáshoz ratifikálni szükséges mindkét ország
szabályainak megfelelően, a Kongresszus által az
Amerikai Egyesült Államokban és az Országgyűlés
által Magyarországon.
A törvénybeiktatási folyamat időzítése bizonytalan
(az eljárás hónapokig vagy akár évekig tarthat). A
ratifikációs folyamatra egy példa, hogy az Amerikai
Egyesült Államok által a legutóbb Szlovákiával
kötött szociális biztonsági megállapodást a
szerződő felek 2012 decemberében írták alá és a
megállapodás 2014 májusától lett alkalmazható.
Amint a Megállapodás szövege rendelkezésünkre
áll - amely a törvényjavaslat Országgyűlésnek
benyújtása időpontjában várható -, további
tájékoztatást nyújtunk.
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