HÍRLEVÉL
az adó- és járulékszabályok 2007. évi
újabb módosításairól

INFORMATIONSBRIEF
über die neueste Änderungen der
Steuergesetze und Beitragszahlungsverpflichtungen ab 2007

Előző
hírlevelünkben
tájékoztatást
adtunk a 2006. 07. 10-én a Parlament
által elfogadott, az egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló
jogszabályról, valamint a különadóról
szóló új törvényekről, melyek egy része
már 2006-ban, más része 2007. 01.
1-jén léptek hatályba.
A 2006. decemberi törvénymódosítások
hatására számos paragrafus módosult,
kiegészítésre, pontosításra került. Jelen
hírlevelünkben ismertetjük a fontosabb,
ügyfeleink
széles
körét
érintő
kiegészítéseket, módosításokat.

In unserem vorigen Informationsbrief
haben wir Sie über die an 10-en Juli
2006 vom Parlament angenommenen
Modifizierungen
der
einzelnen
finanziellen Gesetze sowie über das
Gesetz über die Sondersteuer orientiert.
Ein
Teil
dieser
Gesetze
und
Modifizierungen sind im Jahre 2006,
anderer Teil erst ab 01. Januar 2007 in
Kraft getreten.
Infolge der Gesetzänderungen im
Dezember 2006 wurden zahlreiche
Paragraphen modifiziert bzw. ergänzt
sowie präzisiert. Hiermit fassen wir die
bedeutenden, den breiten Kundenkreis
beziehenden
Ergänzungen,
Modifizierungen zusammen.

Társasági adó

Körperschaftssteuer

- Elektronikus bevallás adókedvezménye
A mikrovállalkozásnak minősülő adózó,
ha regisztrációra kötelezett és az adóévi
árbevétele (éves szintre számítva) nem
haladta meg a 4 millió forintot, az állandó
képviselőjétől igénybe vett számviteli és
könyvviteli szolgáltatás alapján az
adóévben
az
eredmény
terhére
elszámolt szolgáltatási díj 15 százalékát
a
2007.
adóévi
adóból
adókedvezményként veheti igénybe.
A mikrovállalkozásnak minősülő és az
adóévben (éves szintre számítva)
legfeljebb 25 millió forint árbevételt
kimutató állandó képviselő adózó és a
regisztrációra kötelezett (éves szintre
számítva), legfeljebb 4 millió forint
árbevételt kimutató személynek minősülő
adózó,
ha
adóbevallási
és

-

Steuerbegünstigung
bei
elektronischer Steuererklärung
Wenn ein Steuerzahler, der als
Microunternehmen qualifiziert wird, zur
Registration verpflichtet ist und sein
Jahresumsatz im Steuerjahr (für ein Jahr
gerechnet) 4 M HUF übersteigt, kann15
% des seinem ständigen Vertreter für
Buchhaltungsdienstleistung
im
Berichtsjahr verrechneten Honorars von
seiner
Steuer
2007
als
Steuerbegünstigung abziehen.
Der als Microunternehmen qualifizierte
und im Steuerjahr (für ein Jahr
gerechnet) nicht mehr als 25 M HUF
erwirtschaftende ständige Vertreter und
der zur Registration Verpflichtete (für ein
Jahr gerechnet), höchstens einen
Umsatz von 4 M HUF ausweisende
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adatszolgáltatási
kötelezettségének
teljesítéséhez nem veszi igénybe állandó
képviselő szolgáltatását, a 2006-2007.
adóévben
beszerzett
általános
rendeltetésű számítástechnikai gépekre,
berendezésekre
elszámolt
értékcsökkenés és az igénybe vett
internetszolgáltatás költsége együttes
összegének 10 százalékát a 2007.
adóévben adókedvezményként veheti
igénybe.

Steuerzahler, können
10 % der
gesamten Summe von Abschreibung der
im Jahre 2006-2007 angeschafften
allgemeinen EDV Einrichtungen und der
in
Anspruch
genommenen
Internetdienstleistungen im Jahre 2007
als Steuerbegünstigung in Anspruch
nehmen, wenn sie zur Erfüllung ihrer
Steuererklärungsund
Datenlieferungsverpflichtungen
keine
Leistung vom ständigen Vertreter
beanspruchen.

- Elvárt jövedelem pontosítása
Az elvárt jövedelem pontosítása azért
vált szükségessé, mert átalakulás,
eszközátruházás, részvénycsere esetén
a jogelőd tagjánál, eszközátruházás
esetén
az
átruházónál,
illetve
részesedéscsere esetén a megszerzett
társaság tagjánál megjelenik olyan
bevétel, amely nem jelenne meg, ha a
jogügylet nem történik meg. A módosítás
az
elvárt
jövedelem
számítása
szempontjából meghatározza az összes
bevétel fogalmát. Eszerint összes
bevétel alatt az adóévre vonatkozó
beszámolóban
kimutatott
(ennek
hiányában az adóév utolsó napjára
vonatkozó könyvviteli zárlat alapján
megállapított)
értékesítés
nettó
árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi
műveletek bevételei és rendkívüli
bevételek együttes összege értendő.
Az
elvárt
jövedelem
adóalapját
csökkentő és növelő tételeket is
pontosan meghatározza a törvény.

-

Genauere
Bestimmung
des
erwarteten Ertrages
Die
deutlichere
Bestimmung
des
erwarteten Ertrages war deswegen
notwendig,
da
bei
Umwandlung,
Übergabe von Vermögensgegenständen,
Aktientausch bei dem Abtreter bzw. bei
einem
Aktientausch
bei
dem
Gesellschafter
der
erworbenen
Gesellschaft
so
ein
Einkommen
entstand, das nicht entstehen würde
wenn
das
Rechtsgeschäft
nicht
durchgeführt
worden
wäre.
Die
Modifizierung bestimmt bezüglich der
Berechnung des erwarteten Ertrages den
Begriff
gesamter
Einnahme.
Dementsprechend ist die gesamte
Einnahme die gesamte Summe des
Nettoumsatzes, der sonstigen Erträge,
Finanzerträge und ausserordentlichen
Erträge, ausgewiesen im Abschluss des
Steuerjahres (wenn er nicht zur
Verfügung steht, dann die Einnahme die
aufgrund eines Buchhaltungsschlusses
am letzten Tag des Steuerjahres
festgestellt wurden).
Das
Gesetz
bestimmt
die
die
Steuergrundlage
des
erwarteten
Einkommens
erhöhenden
und
vermindernden Posten auch ganz genau.

- Elemi kár
A törvény módosítás meghatározza az
elemi kár fogalmát. Eszerint elemi kár az
elemi csapás okozta olyan kár, amely
eléri az adózó előző évi árbevételének
15 %-át. Az elemi kárt okmánnyal, vagy

- Elementarschaden
Die Gesetzmodifizierung definiert den
Begriff
vom
Elementarschaden.
Dementsprechend
ist
ein
Elementarschaden solcher Schaden, der
durch einen Elementarschlag verursacht
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jegyzőkönyvvel kell igazolni, amit a kár wurde und 15% des Umsatzes vom
keletkezését követő 15 napon belül meg Vorjahr erreicht. Ein Elementarschaden
ist durch Dokument oder durch Protokoll
kell küldeni az Adóhatóságnak.
zu belegen, der nach 15 Tagen nach
dem Anfallen des Schadens der
Steuerbehörde zuzuschicken ist.
- Kedvezményezett eszközátruházás
Eszközátruházás
esetén
a
tárgyi
eszközök és immateriális javak könyv
szerinti és számított nyilvántartási
értékének
különbözete
adókötelezettséget vonhat maga után.
Erre tekintettel minden kedvezményezett
eszközátruházásra lehetővé teszi a
módosítás, hogy ezektől az adózás előtti
eredményt
módosító
tételektől
kedvezményezett
eszközátruházás
esetén el lehessen tekinteni.

- Fejlesztési adókedvezmény
A törvény fejlesztési adókedvezményre
vonatkozó jelenlegi rendelkezései a
2007. évtől életbe lépő új közösségi
támogatási szabályok alapján 2007.
január 1-jétől hatályukat vesztik és a
közösség
új
regionális
csoportmentességi
rendelete
(1628/2006/EK
bizottsági
rendelet)
alapján a törvény új 22/B §-t beiktató
rendelkezés 2007. január 1-jén lép
hatályba. A fejlesztési adókedvezmény
megállapítása iránt 2006. december 31ig benyújtott kérelem – ha ezen időpontig
a határozat kiadása nem történik meg –
elbírálása már a 2007. évtől hatályos
szabályok szerint történik, de a
döntéshez a szükséges módosításokat
az
adózó
hiánypótlás
keretében
megadhatja.

-

Begünstigte
Vermögensübertragung
Bei einer Vermögensübertragung kann
die Differenz zwischen den Buchwerten
und den berechneten Buchwerten von
Sachanlagen
und
immateriellen
Vermögensgegenständen
eine
Steuerzahlungsverpflichtung nach sich
ziehen. In diesem Hinblick ermöglicht die
Gesetzmodifizierung
bei
allen
Vermögensübertragungen von diesen
das Ergebnis vor Steuer modifizierenden
Posten im Falle einer begünstigten
Vermögensübertragung abzusehen.
-

Steuervergünstigung
für
Entwicklungen
Die
zurzeit
gültigen
Regelungen
bezüglich der Steuervergünstigungen für
Entwicklungen werden aufgrund den ab
2007 in Kraft tretenden neuen EU
Regelungen bezüglich Förderungen ab
01. Januar 2007 abgeschafft und
aufgrund
der
neuen
Verordnung
bezüglich
der
regionalen
Gruppenfreiheit (Verordnung der EU
Kommission 1628/2006) wird der neue §
22/B am 1-en Januar 2007 in Kraft
treten. Die Auswertung des bis zum 31en Dezember 2006 eingereichten
Antrags
zur
Feststellung
der
Steuervergünstigung für Entwicklungen –
wenn die Ausgabe des Beschlusses bis
zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt – wird
aufgrund
der
ab
2007
gültigen
Regelungen entsprechend erfolgen, aber
die
zur
Entscheidung
nötigen
Modifizierungen
können
vom
Steuerzahler
im
Rahmen
eines
Mangelersatzes abgegeben werden.
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- Veszteségelhatárolás
Ha a társasági adóalap negatív, de az
úgynevezett elvárt adó számításának
alapja
pozitív,
akkor
a
veszteségelhatárolás
szempontjából
elhatárolt
veszteség
továbbvihető
összegként a társasági adóalapot kell
figyelembe venni.

- Verlustvortrag
Wenn
die
Steuergrundlage
für
Körperschaftssteuer negativ ist, aber die
Grundlage der erwarteten Steuer positiv
ist, soll in Hinsicht des Verlustvortrags
die
Steuergrundlage
der
Körperschaftssteuer als abzugrenzender
Verlust berücksichtigt werden.

Személyi jövedelemadó

Einkommensteuer

- Rente
- Nyugdíj
2007. január 1-jétől a nyugdíj a teljes Ab 1. Januar 2007 wird die Rente nicht
adómentesség helyett adóterhet nem mehr als völlig steuerfreier Bezug
sondern als von Steuer nicht belasteter
viselő járandóságnak minősül.
Bezug qualifiziert.
- Adómentes bevételek kiegészítése
Az adómentes bevételek köre kiegészül
a gázár támogatással, a közüzemi
szolgáltató által a közüzemi fogyasztói
kör egészét vagy széles körét érintően,
közvetlenül vagy közvetve juttatott
támogatással (visszatérítéssel), ideértve
a közüzemi díjtartozás elengedését is.
Az
említett
adómentességek
visszamenőlegesen alkalmazhatók.
- Elszámolásra kiadott előleg adózása
A 2006. decemberi módosító törvény
kihirdetésétől számított 45. napot
követően adott, 30 napot meghaladóan
fennálló előleget kamatkedvezmény
miatt adó terheli. A kamatkedvezmény
miatti adó mértéke továbbra is 44 %.
Munkavállaló
esetében
a
magánszemélynek,
egyébként
a
kifizetőnek kell megfizetni az adót.

- Házipénztár
A
nyári
törvénycsomagban
meghatározott
kedvezményes
osztalékrész után fizetendő 10 %-os,
kedvezményes adózási lehetőség a
2006. decemberi módosító törvény
kihirdetésétől
számított
45.
napig

-

Ergänzung
von
steuerfreien
Einnahmen
Der Kreis der steuerfreien Einnahmen
wird durch die Gaspreisstützung, direkte
und
indirekte
Unterstützung
(Rückerstattung) der Stadtwerke für alle
oder für die breite Spektrum von
Verbrauchern, darunter auch der Erlass
der Gebühren für öffentliche Werke
ergänzt. Die erwähnten Steuerfreiheiten
können rückgängig angesetzt werden.
-

Besteuerung
von
Verrechnungsvorschüssen
Die Vorschüsse, die nach 45 Tagen nach
der Verkündung der Gesetzmodifizierung
vom Dezember 2006 gegeben werden,
und über 30 Tagen bestehen werden
wegen Zinsvergünstigung von Steuer
belastet. Der Steuersatz wegen der
Zinsvergünstigung ist weiterhin 44%. Im
Falle vom Arbeitnehmer sollen die
Privatpersonen, sonst die Auszahler die
Steuer bezahlen.
-

Hauskasse
Die
10%-ige
ermässigte
Steuerzahlungsmöglichkeit nach dem
begünstigten Dividendenteil, bestimmt in
Gesetzänderungen im Sommer, bezieht
sich auf die bis zum 45. Tag nach der
Verkündung der Gesetzmodifizierung
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jóváhagyott osztalékra vonatkozik.

vom Dezember 2006
Dividenden.

genehmigten

- Üdülési csekk
2007. január 1-jétől a Nemzeti Üdülési
Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk
szélesebb körben felhasználható. Az
üdülési
csekk
üdülés,
pihenés,
kikapcsolódás,
egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
szabadidősport
céljából igénybe vett szolgáltatásra
váltható be, benzinvásárlásra azonban
már nem használható fel. A 2006.
december 31-ig kibocsátott üdülési
csekkek a jelenlegi szabályok alapján
adómentesen felhasználhatók.

- Erholungsscheck
Ab 01. Januar 2007 können die von der
Ungarischen
Nationalen
Erholungsstiftung
ausgegebenen
Erholungsschecks in einem breiteren
Spektrum verwendet werden.
Das
Erholungsscheck kann für Zwecke von
Erholung,
Ausruhen,
Entspannung,
Gesundheitsbewahrung,
Krankenvorsorge, Freizeitsport, aber
nicht mehr für Benzinkauf verwendet
werden. Die bis zum 31-en Dezember
2006 ausgegebenen Erholungsschecks
können den zurzeit gültigen Regelungen
entsprechend
steuerfrei
verwendet
werden.

- Étkezési utalvány
A 2006. decemberi törvénymódosítás
szerint
a
munkáltató
által
a
munkavállalónak
juttatott
melegétel
vásárlására
jogosító
utalvány,
munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés
nyújtása
révén
juttatott
bevétel
adómentes határa havi 9 E Ft-ról 10 E
Ft-ra, a kizárólag készétel vásárlására
jogosító utalvány esetében az értékhatár
havi 4,5 E Ft-ról 5 E Ft-ra nőtt.

- Essengutschein
Der Gesetzmodifizierung vom Dezember
2006 entsprechend hat sich die
Wertgrenze des vom Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer
steuerfrei
gewährten
Gutscheines für Warmspeisen monatlich
von 9 Tsd HUF auf 10 Tsd HUF, die des
für ausschliesslich für Fertigspeisen
benutzbaren Gutscheines von 4,5 Tsd
HUF auf 5 Tsd HUF erhöht.

- Unterstützung am Schulanfang
- Iskolakezdési támogatás
A munkáltató által adható adómentes Die Höhe der vom Arbeitgeber leistbaren
Unterstützung
am
iskolakezdési támogatás összege 19 E steuerfreien
Schulanfang hat sich von 19 Tsd HUF
Ft-ról 20 E Ft-ra emelkedik.
auf 20 Tsd HUF erhöht.

Általános forgalmi adó
- A Közösség területének újradefiniálása
2007.
január
1-jétől
a
Bolgár
Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz
történő
csatlakozása
következtében bővül
a
Közösség
területe, ezért szükségessé válik annak
újradefiniálása.

Mehrwertsteuer
-

Neudefinition des Gebietes der
Europäischen Union
Ab 1-en Januar 2007 erweitert sich das
Gebiet der Europäischen Union durch
den
Anschluss
der
Bulgarischen
Republik und Rumänien, deswegen war
es nötig seine Neudefinition.

6
- Faktorálással egybekötött engedményezés
A törvény módosítás alapján az
engedményezés nem tárgyi adómentes
tevékenység, ha az adóalany a
követelését
követelésvásárlási
(faktorálási) szerződés keretében faktor
cégre engedményezi, vagyis ilyenkor az
engedményezési költségek áfa tartalma
levonható.

-

Zession
verbunden
mit
Faktorieren
Aufgrund der Gesetzmodifizierung ist
das Zedieren keine sachlich steuerfreie
Tätigkeit, wenn das Steuersubjekt seine
Forderung im Rahmen eines Vertrages
über Forderungskauf (Faktorieren) an
eine Faktorgesellschaft zediert, das
heisst in solchen Fällen ist der
Mehrwertsteuerinhalt der Zedierenkosten
abziehbar.

- A számla adattartalma
A közösségi szabályozásnak való
megfelelés érdekében a számla kötelező
adattartalma szűkül, így nem lesz
kötelező a számlán szerepeltetni a
fizetés módját és határidejét.
A teljesítés dátumát is csak akkor kell
feltüntetni, ha az eltér a számla
kibocsátásának dátumától.

- Inhalt der Rechnung
Im Interesse des Entsprechens der
Regelungen der Union vermindert sich
der Angabeninhalt der Rechnung, so
wird es keine Pflicht in der Rechnung die
Art und Frist der Zahlung anzugeben.
Das Leistungsdatum ist auch nur dann
anzugeben, wenn es vom Datum der
Rechnungsstellung abweicht.

Adózás rendje

Ordnung der Steuerzahlung

Adóbevallás
munkáltatói
közreműködéssel
A
munkáltató
adó
megállapítási
kötelezettsége 2006. január 1-jével
megszűnt,
a
2006.
decemberi
törvénymódosítás előírja számára, hogy
közreműködjön
a
magánszemély
adójának
megállapításában.
A
közreműködés formáját a munkáltató
megválaszthatja: vagy megállapítja a
magánszemély adóját, vagy segít neki
kitölteni és továbbítani az adóhatósági
adómegállapítás
választásához
szükséges nyilatkozatot.

-

Steuererklärung unter Mitwirkung
vom Arbeitgeber
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur
Steuerfeststellung wurde ab 01. Januar
2006
abgeschafft,
die
Gesetzmodifizierung vom Dezember
2006 schreibt für ihn vor, dass er bei der
Feststellung der Steuer von Privatperson
mitwirken soll. Die Form der Mitwirkung
kann der Arbeitgeber wählen: entweder
stellt er die Steuer der Privatperson fest,
oder hilft die Erklärung auszufüllen und
weiterzuleiten, die zur Wahl der
steuerbehördlichen
Steuerfeststellung
nötig ist.

- Képviseletre jogosultak köre
A törvény képviseleti szabályainak
módosításával bővül a képviseletre
jogosultak köre a számviteli, könyvviteli
szolgáltatásra vagy adótanácsadásra
jogosult
egyéb
szervezet
alkalmazottjának, tagjának adóhatóság
előtti
képviseleti
jogosultságának
kimondásával.

- Kreis der Vertreterberechtigten
Durch
die
Modifizierung
der
Gesetzregelungen
bezüglich
der
Vertretung erweitert sich der Kreis der
zur Vertretung Berechtigten dadurch,
dass die
Mitarbeiter, Mitglieder der
sonstigen Organisationen berechtigt für
Rechnungswesen, Buchhaltung oder
Steuerberatung auch berechtigt werden

7
bei der Steuerbehörde die Vertretung zu
leisten.
Foglalkoztatók
bejelentési
kötelezettsége
Az
egycsatornás
adatszolgáltatási
rendszer kialakítása érdekében a
foglalkoztató (munkáltató, kifizető) a
jövőben a biztosítottak bejelentését –
elektronikus úton vagy papíralapú
adathordozón – az egészségbiztosítási
szerv helyett, az illetékes elsőfokú állami
adóhatósághoz teljesíti. Az állami
adóhatóság a beérkezett elektronikus
adatszolgáltatást
haladéktalanul
továbbítja
az
egészségbiztosítási
szervhez. Annak érdekében, hogy az
átadott adatokat az adatfelhasználók
kezelni tudják, 2007-ben az állami
adóhatóság az adatokat nemcsak
adóazonosító
jelen,
hanem
a
társadalombiztosítási azonosító jelet is
feltüntetve továbbítja.

- Magánnyugdíj-pénztári tagdíj
A
törvény
általános
elszámolási
szabályai kiegészülnek a magánnyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó késedelmi
és önellenőrzési pótlék elkülönített
kezelése érdekében szükséges külön
számlákra utalással, továbbá, miután e
befizetések jogosultja nem a központi
költségvetés vagy valamelyik állami
pénzalap, kizárja a túlfizetések más
adókötelezettségekre
történő
átvezetésének lehetőségét biztosító
rendelkezések alkalmazását is. A
módosítás a magánnyugdíj-pénztári
tagdíjhoz
kapcsolódó
befizetések
vonatkozásában
kizárja
a
nettó
pótlékszámítás alkalmazását.

-

Anmeldungspflicht
der
Arbeitgeber
Im Interesse der Gestaltung des
einkanaligen
Datenlieferungssystems
erfüllt der Arbeitgeber bzw. Auszahler die
Anmeldung der Versicherten – auf
elektronischen oder Datenträger von
Papier in der Zukunft nicht mehr an das
Gesundheitsversicherungsorgan sondern
an
die
zuständige
staatliche
Steuerbehörde erster Instanz. Die
staatliche Steuerbehörde leitet die
eingereichten
elektronischen
Datenlieferungen
sofort
dem
Gesundheitsversicherungsorgan weiter.
Damit
die
Datenbenutzer
die
übergebenen Daten verarbeiten können,
leitet die staatliche Steuerbehörde im
Jahre 2007 die Daten mit der Angabe
von
nicht
nur
der
Steueridentifizierungsnummer sondern
auch der Identifizierungsnummer der
Sozialversicherung weiter.
-

Mitgliedsgebühr
Privatpensionskasse

der

Die
allgemeinen
Verrechnungsregelungen des Gesetzes
werden durch Überweisungen von den
zur
Mitgliedsgebühr
der
Privatpensionskassen
gehörenden
Verzugszinsen
und
Selbstrevisionszuschlägen auf getrennte
Konten
ergänzt, weiterhin da der
Berechtigte der Einzahlungen nicht das
zentrale Budget oder eine von den
staatlichen Geldfonds ist, wird auch die
Möglichkeit
der
Übertragung
von
Überzahlungen
auf
anderen
Steuerverbindlichkeiten ausgeschlossen.
Die
Modifizierung
schliesst
die
Nettorechnung
des
Zuschlags
im
Zusammenhang
mit
den
Mitgliedsgebühren
von
Privatpensionskassen aus.
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- Szokásos piaci ár
A
kapcsolt
vállalkozások
közötti
tranzakciók szokásos piaci árának
meghatározását érintő, az adózó és az
adóhatóság között kialakuló jövőbeni
jogviták elkerülése érdekében lehetőség
lesz kérelemre, kötőerővel rendelkező
szokásos piaci ár megállapítására.
Ennek alapján az állami adóhatóság
kérelemre határozatban állapítja meg a
kapcsolt vállalkozási viszonyban álló
társaságok
által
egymás
között
megkötendő,
jövőbeli
jogügyletben
érvényesíthető
szokásos
piaci
ár
meghatározásakor
alkalmazandó
módszert, a megállapítás alapjául
szolgáló tényeket, körülményeket és –
ha lehetséges – a szokásos piaci árat,
ártartományt (szokásos piaci ár).

- Üblicher Marktpreis
Um
die
eventuellen
zukünftigen
Rechtsstreiten zwischen Steuerzahler
und
Steuerbehörde
wegen
der
Bestimmung
der
Transferpreisen
zwischen verbundenen Unternehmen
vorzubeugen wird möglich sein die
Feststellung des üblichen Marktpreises
zu beantragen, die bedingt ist. Aufgrund
dieser legt die staatliche Steuerbehörde
aufgrund einer Beantragung in einem
Beschluss die Methode, die bei der
Feststellung der Transferpreise, die
zwischen
den
verbundenen
Gesellschaften in den zukünftigen
Rechtsgeschäften
geltend
gemacht
werden können, zu verwenden ist, die
Sachverhalte und Umstände, die als
Grundlage der Feststellung dienen, und
– wenn es möglich ist – den üblichen
Marktpreis, Preisbereich (Transferpreis)
fest.

Házipénztár adó

Hauskassensteuer

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a
házipénztár adóról szóló törvényt. Az új
előírások
szerint
azonban
a
készpénzkezelési szabályok be nem
tartásáért 500 E Ft bírságot vethet ki az
adóhatóság.

Das Verfassungsgericht hat das Gesetz
über Hauskassensteuer annulliert. Laut
den neuen Regelungen kann aber die
Steuerbehörde eine Strafe von 500 Tsd
HUF wegen der Verletzung der
Regelungen
der
Bargeldverwaltung
auferlegen.

Weblapunk: www.itag-audit.hu

Unsere Webseite: www.itag-audit.hu

