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Legújabb adóváltozások, módosító javaslatok 
 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában szeretnénk felhívni figyelmüket az adótörvényeket érintő 
módosításokra, illetve módosító javaslatokra. 
 
 

1. Intrastat jelentések 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 2013. február elsejét követően  200.000   forinttól 2.000.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult adatszolgáltatásonként a benyújtás késedelme vagy 
annak valótlan adattartalma esetén. A bírság kiterjed az Európai Unióval folytatott termék 
kereskedelem kapcsán készítendő Intrastat jelentésre és az egyre bővülő körben készítendő OSAP 
jelentésekre (gazdaságstatisztikai jelentések, kutatási, fejlesztési adatokról szóló jelentés, a nemzetközi 
üzleti és szállítási szolgáltatásokat összegző jelentés), így ezek kitöltése a jövőben fokozott figyelmet 
igényel. 
 

2. Stabilitás Megtakarítás Számla 
 
Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslathoz a 
Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslat alapján a kormány egy új 
Stabilitás Megtakarítási Számlát szándékozik bevezetni, mely konstrukció a tartós befektetési 
számlához hasonlóan 5 év várakozási idő elteltével a befizetett pénz illetve értékpapír hozamát 
illetően adómentességet biztosít. A várakozási idő előtt kifizetett összegeket személyi jövedelemadó 
terhelné; méghozzá a 3 év előtt megbontott befektetések esetében a kivett összeg, mint adóalap 
duplájára, 3 és 4 év között egyszeres összegére, 4 év után pedig annak felére számítva. 
 
Amellett, hogy a Stabilitás Megtakarítási Számla a várakozási idő teljesítésétől függetlenül anonimitást 
biztosítana a befektetőknek, az itt elhelyezett összegek illetékmentesen örökölhetőek lennének. 
 
 

3. Transzferár – módosult a 22/2009 PM rendelet 
 
Megjelent a Magyar Közlönyben az NGM 20/2013 (VI.18.) sz. rendelete a szokásos piaci ár 
meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendelet 
módosításáról. A rendelet a kihirdetést követő 3. napon, azaz június 21-én lépett hatályba és - az 
adózó választása szerint - a 2012. adóévi nyilvántartás elkészítése során is alkalmazható. 
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A módosítás a transzferár dokumentációs kötelezettségek több részlet szabályán változtatott, melyek 
közül az általunk legfontosabbnak ítélteket emeljük ki: 
 

i) Nem kell nyilvántartást készíteni független féltől beszerzett áru vagy szolgáltatás 
kapcsolt fél részére változatlan értékben történő átterhelése esetén, függetlenül attól, 
hogy főtevékenységről van-e szó vagy sem. 

ii) A pontosítások és további finomításoknak köszönhetően rugalmasabbá és szélesebb 
körűvé vált az ún. alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásokkal 
kapcsolatos mentesség. 

iii) A jövőben a hatósági (APA) határozatban megállapított piaci ár csak abban az esetben 
mentesít a nyilvántartási kötelezettség alól, amennyiben a tényállás ezen időszakban nem 
változik. Ezt célszerű lesz éves szinten feljegyzésben dokumentálni. 

 
 

4. Módosulnak a látvány-csapatsport támogatásának szabályai 
 
2013. május 19-étől változtak a látvány-csapatsport támogatása után járó Tao kedvezmény 
igénybevételének szabályai, miszerint ezen adókedvezmény a jövőben csak akkor érvényesíthető,  ha 
az adózó az alaptámogatás  mellett  egy további kiegészítő  sportfejlesztési  támogatást  is  nyújt.  A  
kiegészítő  sportfejlesztési  támogatás  a  támogatásra szánt adó 75%-a, melyet szponzori vagy 
támogatási szerződés keretében kell nyújtani az országos szakszövetség vagy a sport köztestület 
számára, attól függően, hogy ki az alaptámogatás kedvezményezettje. Ez egyben azt is jelenti,  hogy az 
alaptámogatással ellentétben, a kiegészítő támogatás esetén a támogató ellenszolgáltatásra jogosult, 
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a támogató akár reklám felületet is kaphat a támogatásért 
cserébe. 
 
Az adókedvezmény további feltétele, hogy a támogatást nyújtó adózó köztartozásmentes legyen, és 
mindkét támogatást átutalja valamint az adóhatóságnak 8 napon belül jogvesztő hatállyal 
bejelentse. További érdekesség, hogy a fent említett új rendelkezések csak a 2013/14-es támogatási 
időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok esetén alkalmazandók, így a már folyamatban 
lévő, illetve a már jóváhagyott programokhoz nyújtott támogatások még a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás nélkül juttat- hatóak. 
 
 

5. Az előadó-művészeti támogatások szabályainak változása 
 
2013. május 19-én szintén módosultak a Tao törvény rendelkezései az előadó-művészeti 
szervezeteknek nyújtható adókedvezményes támogatásokat illetően. A támogatás után járó 
adókedvezmény alapjára vonatkozóan átmeneti rendelkezésként az előadó- művészeti szervezetek 
2013-ban választhatnak, hogy az adókedvezményhez az eddigiek szerint a támogatás nyújtásának 
évét megelőző évi jegybevételt (tehát 2012-es jegybevételt), vagy pedig átmeneti jelleggel a 2013-
ban szerzett (illetve megszerzendő) jegybevételüket kívánják-e alapként érvényesíteni. Amennyiben a 
tárgyévi jegybevételt kívánja a szervezet érvényesíteni, erre vonatkozó kérelmét 2013. június 30-ig 
nyújthatja be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához. A maximálisan nyújtható támogatás a 
választott jegybevétel 80%. 
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Május 22-én tették közzé a 14/2012 (III.6.) NEFMI rendelet módosítását, mely az adókedvezmény 
igénybevételének részletes szabályait tartalmazza. Ennek értelmében a támogató a támogatás 
átutalásától számított 90 napon belül köteles benyújtani a kijelölt szervnek az adókedvezményre 
jogosító támogatás kiállítására vonatkozó kérelmét, melyhez csatolnia kell a támogatási szerződést és a 
támogatott által kiállított teljesítési igazolást is. 
 
 

6. Munka törvénykönyve: távolléti díj változása 
 
Megoldódni látszik a távolléti díj kérdése. A Munkatörvénykönyve 2012. július 1-jei hatályba lépése 
után az érintettek  azzal  szembesültek, hogy havi járandóságuk 2013. január 1-jétől kevesebb lesz, ha 
rövidebb hónapban mennek szabadságra. Módosulhat a Munkatörvénykönyve távolléti díj számítására 
vonatkozó szakasza is. Így ezen túl a havi béres munkavállalót bére az általános munkarend szerinti 
munkanapok számától függetlenül, mindig azonos összegben illeti meg. 
 
 

7. Erzsébet-utalvány 
 
Június 3-án terjesztették a parlament elé azt a törvényjavaslatot, mely az Erzsébet utalvány definícióját 
kívánja módosítani oly módon, hogy az eddigi Szja törvényre történő utalás helyett a törvény pontosan 
megfogalmazza azon termékek és szolgáltatások körét, melyre az utalvány feljogosít. A fogyasztásra 
készétel vásárlása és melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevétele mellett ezentúl az 
Erzsébet utalvány gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges, szociális célú, illetve egyéb a 
törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére is feljogosít.  
 
Az Erzsébet utalvány havi 8.000 forintig 35,7%-os, azt meghaladóan 51,17%-os, a kifizetőt terhelő 
adó- és járulék mellett adható. 
 
 

8. E-útdíj: megjelent a törvény és a rendelet 
 
2013. május 31-én megjelent az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díjról szóló LXVII sz. törvény valamint az útdíj mértékéről és az útdíj köteles utakról szóló 
25/2013 (V.31) sz. NFM rendelet, melynek a díjkivetésre szóló paragrafusai 2013. július 1-én lépnek 
hatályba. A törvény értelmében az autópályák, autóutak és főutak használatáért kell díjat fizetni a 
3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépkocsik, vontatók után a környezetvédelmi 
besorolás függvényében. Június 18-án tette közzé a Kormány a 209/2013 (VI. 18.) sz. rendeletét, 
melyben az e- útdíjjal kapcsolatos teendők végrehajtásáról rendelkezik. 
 
A használatarányos útdíj bevezetésével egyidejűleg a kormány egy kompenzációs csomag segítségével 
kívánja enyhíteni a fuvarozók terheit, melyet a parlament még a nyári időszak előtt elfogadhat. Az 
NGM honlapján közzétett közlemény szerint a csomag csökkentené a légrugós járművek adóját, illetve 
a vagyonszerzési illetéket. A tervek szerint leírható lenne az iparűzési adóból az e-útdíj egy része 
(7,5%), ezen felül pedig egy államilag támogatott hitelkonstrukcióval is segítenék a fuvarozókat.  
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9. Szakképzési hozzájárulás 
 
Megjelent a 21/2013 (VI.18.) NGM rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját 
munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő 
elszámolásáról. A rendeletből megtudhatjuk, hogy mely feltételek mellett (többek között szakmaiság, 
minimális időtartam 20 óra, nem távoktatás keretein belül), milyen mértékben lehet a költségeket 
érvényesíteni, illetve a kötelező adatszolgáltatás tartalmát az egyes képzésfajtákra vetítve (belső,  
külső illetve vegyes képzések). A rendelet 2013. június 19-én lépett hatályba. 
 
 

10. EU áfa fórum 
 
Magyarország is vállalta, hogy részt vesz az Európai Bizottság tesztprogramjában, melynek célja a 
határokon átnyúló áfa ügyletek közös adóhatósági megítélésének vizsgálata. Az ilyen áfa ügyletekkel 
kapcsolatban az egyes tagországokban lehetőség nyílik az adóhatóságtól olyan állásfoglalást kérni, 
melyet az érintett országok adóhatóságai egymással együttműködve bírálnak el. A teszt 2013. június 1-
jén kezdődik, és előreláthatólag az év végéig tart, bár korábban megszakítható illetve meg is 
hosszabbítható. 
A programban 13 állam vesz részt: Magyarországon kívül Belgium, Észtország, Spanyolország, 
Franciaország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta,  Hollandia,  Portugália,  Szlovénia és az Egyesült 
Királyság.  
 

11. Újabb adócsomag 
 
2013. június 17-én a Kormány benyújtotta a parlamentnek a T/11563. számú törvényjavaslati 
tervezetet, melyben több adózási vonatkozású törvény módosítására tesz javaslatot augusztus 1-jei 
hatállyal. A módosítások várhatóan adóemelést hoznak a távközlési adó, a pénzügyi tranzakciós 
illeték, a bányajáradék tekintetében, valamint a kamatjövedelmekre egészségügyi hozzájárulást vet 
ki. Noha az adócsomagban nem szerepelt a reklámadó tervezete és eddig még külön indítványként 
sem nyújtották be a parlamentnek, az NGM honlapján véleményezésre közzé tették a médiában 
„reklámadó” címen ismertté vált új adónem tervezetét is. 
 
 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találtak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve 
egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük merülne fel, készséggel állunk 
rendelkezésükre. 
 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 
E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


