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Törvényváltozások
2012.07.01., 2013.01.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztatónkban 2012. július 1-től, valamint 2013. január 1-től bevezetésre kerülő már elfogadott és
kihirdetett lényegesebb törvényi változásokról, illetve két Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatról
szeretnénk röviden tájékoztatást nyújtani.
I.

Készpénz-limit

2013. január 1-től hatályos
Az adózás rendjéről szóló törvény módosításával, a jogszabály korlátozza a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
vállalkozások egymás közti készpénzkifizetéseit.
Az említett cégek egy hónapban egy szerződés alapján legfeljebb ötmillió forintot fizethetnek ki készpénzben.
Ha egy szerződést, ezen kötelezettség megkerülése céljából több szerződéssé osztanak fel, és megállapítható,
hogy a felosztás kétséget kizáróan a limit megkerülését célozza, akkor az a szerződés a készpénzfizetési korlát
szempontjából egynek minősül.
A rosszhiszeműen készpénzzel fizetőket az általuk kifizetett összeg 20 százalékáig terjedően bírságolhatja a NAV.
II.

Számla kötelező adattartalmának bővítése

2013. január 1-től hatályos
Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításával a számlákon kötelezően fel kell tüntetni a termék
beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének adószámát, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást
igénybevevő adóalanyra áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője,
szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le.

2012. július 1-i hatállyal bevezetésre kerül a telefonszolgáltatást, valamint az üzenetküldést (SMS, MMS) terhelő
távközlési adó.
Az adó alanya, fizetésre kötelezett: a távközlési szolgáltatatás nyújtója.
Az adó mértéke:
hívások eseten megkezdett percenként 2 Ft,
üzenetküldés eseten üzenetenként 2 Ft,
de legfeljebb magánszemély előfizető eseten hívószámonként havonta 700 Ft, nem magánszemély előfizető
eseten pedig 2.500 Ft.
Mentes az adó alól: a segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása, az üzenetküldés adománygyűjtő számra, a
teszthívás, továbbá magánszemély előfizető 10 megkezdett percet havonta adómentesen telefonálhat.
Adó bevallása, megfizetése
A szolgáltatót terheli az adó megállapítása, bevallása, illetve megfizetése a hívást, az üzenetküldést követő hónap
20. napjáig. Az új adónem bevezetésére történő felkészülés céljából a jogalkotó lehetővé tette, hogy a
szolgáltatók a 2012. július havi távközlési adókötelezettségüket 2012. szeptember 20-ig teljesíthessék.
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IV.

Biztosítási adó

Az Országgyűlés előtt szereplő törvényjavaslat alapján 2013. január 1-től biztosítási adó terheli a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást,
a casco biztosítást,
a vagyon- és balesetbiztosítást, ideértve az életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítő balesetbiztosítást is,
feltéve, ha a biztosítási kockázat felmerülésének helye Magyarországon van (pl. Magyarországon fekvő
ingatlanok esetében).
Az adó alanya: valamennyi adóköteles biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító függetlenül attól, hogy
rendelkezik-e Magyarországon székhellyel.
Az adó alapja: a biztosítási díj.
Az adó mértéke:
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén a biztosítási díj 30%-a,
casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén a biztosítási díj 15%-a,
vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén a biztosítási díj 10%-a.
Adó bevallása, megfizetése
A biztosító kötelezettsége az adó megállapítása, bevallása és megfizetése a biztosítási díjrészlet elszámolását
követő hónap 20- napjáig.
Az új adónem bevezetésével egyidejűleg megszűnik a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadója,
baleseti adó, valamint tűzvédelmi hozzájárulás.

V.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a biztosítási adóra és a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó
törvényjavaslatok nem véglegesek, nem zárható ki további módosításuk, azonban jelentőségükre való tekintettel
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Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat alapján 2013. január 1-től illetékköteles lesz az alábbi pénzügyi
tranzakciós kör:
átutalás, beszedés,
készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról,
készpénzátutalás,
okmányos meghitelezés (akkreditív),
készpénzfizetésre szóló csekk beváltása,
postai készpénzbefizetés,
fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés.
Mentes az illeték alól:
ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatóknál a fizetési számlák közötti technikai átvezetés,
értékpapírszámlával kapcsolatos fizetési műveletek,
az elszámolási rendszerek fizetési műveletei (nettósítás, transzfer megbízás),
bankközi műveletek.
Az illeték alanya: Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató.
Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése: a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a fizetési művelet
teljesítésének napján keletkezik.
Az illeték mértéke: a pénzügyi tranzakció alapját képező összeg 0,1%-a.
Az illeték bevallása, megfizetése: a pénzügyi szolgáltató a pénzügyi tranzakciós illetéket a teljesítési napot követő
hónap 20. napjáig, havonta állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
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fontosnak tartottuk bemutatásukat. Az újonnan bevezetésre kerülőadónemek elsősorban a mobil és pénzügyi
szolgáltatókat, biztosítókat fogják terhelni, ugyanakkor nem kizárt, hogy azok díjaikban érvényesítik majd a
magánszemélyek, vállalkozások felé, amely mindenképpen tehernövekedést jelent majd mind a
magánszemélyek, mind a vállalkozások számára.

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.
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Dávid Éva
E: eva.david@iso-focus.hu
M: +36 30 9719092
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