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2014. évi adócsomag (tervezett változások: tao, áfa, tb, szja adónemekben) 
 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Hírlevelünk aktuális számában a társasági adó, általános forgalmi adó, társadalombiztosítás és személyi 
jövedelemadó szabályozását érintő tervezett változásokról szeretnénk előzetes tájékoztatást nyújtani. 
 
Úgy a vállalkozások, mint a könyvelők, adótanácsadók számíthatnak rá, hogy év végével ismét számos jogszabály 
fog változni. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló "saláta" törvény 
tervezete (Törvényjavaslat) 31 törvényre vonatkozóan tartalmaz több mint 200 változást. 
 
 

i) Társasági adó 
 
Társasági adó szabályozásában a Törvényjavaslat szerint változás, hogy a társasági adókedvezmény mértéke az 
adóévben fizetett kamat 40 százalékáról 60 százalékra nő azon kis- és középvállalkozások esetén, akik tárgyi 
eszköz beruházás céljából 2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján felhasznált kölcsöneikre 
vesznek igénybe adókedvezményt. 
 
Kedvező változás lehet, hogy a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló 
bevallásban kell figyelembe venni, így nem szükséges önellenőrizni az előző évek adóját. 
 
A Törvényjavaslat szerint az adózó a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési 
tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentheti majd az 
adózás előtti eredményét, amennyiben rendelkezik a kapcsolt vállalkozása megfelelő írásos nyilatkozatával. 
 
A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok módosítása értelmében a bejelentésre jogosító 
részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 százalékra csökken, ezzel egyidejűleg a részesedésszerzés 
bejelentésének határideje 75 napra nő. 
 
A Törvényjavaslat tartalmaz pontosításokat a civil szervezetek adókötelezettségét illetően is, amennyiben 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezeteknek minősülnek. 
 
 

ii) Általános forgalmi adó 
 
A számlázás kérdéskörét érintő változás, hogy a Törvényjavaslat alapján elektronikusan is lehet majd nyugtát 
kibocsátani, az egyszerűsített számlán is fel kell majd tüntetni - szükségesség esetén - a teljesítés időpontját és a 
fordított adózás kifejezést és változik az olyan nyugták kötelező adattartalma, amelyek egyúttal a szolgáltatás 
igénybevételére jogosítanak (pl. színházjegy, menetjegy). 
 
Könnyebbséget fog jelenteni, hogy pontosításra kerül, mely tagállam szabályait kell alkalmazni, ha a teljesítésre 
kötelezett és az ügyfél nem azonos tagállamban telepedett le. 
  
A fordított adót kiterjesztenék 2018. december 30-ig, és az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb  
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szerelési munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl vonatkozna a hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is. 
 
Az időszakos elszámolású vagy átalánydíjas ügyletek - ide nem értve a közszolgáltatási szerződés alapján 
teljesített ügyleteket - teljesítési időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége helyett az elszámolási 
időszak utolsó napja lesz. 
 
Ismét szélesedik az a kör, amikor az adóalanynak a fizetendő adó összege vagy az adóalap utólagos csökkenése 
miatt nem kell önellenőrzést végeznie. 
 
 

iii) Társadalombiztosítás  
 
2014. január 1-jétől kiszélesedik a gyermekek után járó családi kedvezmény igénybevételének lehetősége. Családi 
járulékkedvezményre válik jogosulttá az Szja tv. szerint családi kedvezmény érvényesítésére jogosult 
biztosított és biztosított házastársa, élettársa. A családi járulékkedvezményt a természetbeni és pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegéből lehet igénybe venni és az összege a családi 
kedvezmény összegéből a biztosított és házastársa, élettársa által ténylegesen érvényesített családi 
kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka. 
 
A járulékfizetési kötelezettséget érintő tervezett változásnak köszönhetően nem lesz majd egészségügyi 
szolgáltatási járulékfizetési kötelezett az a munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas egyéni vállalkozó és társas 
vállalkozó, akinek munkaideje legalább heti 36 óra. 
 
A Törvényjavaslat a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alóli mentességet kiterjeszti azon hallgatókra, 
akik felsőoktatási intézményben, az általa alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen hallgatói 
munkaszerződés alapján végeznek munkát. 
 
A Törvényjavaslat szerint a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékának mértéke 2014. január 1-
jétől 6.810 Ft/hó összegre emelkedik. 

 
 

iv) Személyi jövedelemadó 
 
A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások szabályozásában a Törvényjavaslat a meglévő 
feltételek mellett plusz feltételként előírja, hogy amennyiben a juttatás utalvány vagy készpénz-helyettesítő 
eszköz, az csak akkor minősül béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásnak, ha az utalvány nem 
visszaváltható, másra át nem ruházható. 
 
 

*** 
 
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 
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