HÍRLEVÉL

INFORMATIONSBRIEF

A gazdálkodókat érintő év végi fontosabb
törvényváltozásokról

über die wichtigsten Gesetzmodifizierungen, die
die Unternehmen betreffen

Általános forgalmi adó

Mehrwertsteuer

A fordított áfa alkalmazását kiterjesztették a
hatósági tudomásulvételi eljárással megvalósuló
ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb
építési szerelési munkákra is.

Die Verwendung der umgekehrten Mehrwertsteuer
hat man auch für die Baumontagen und sonstige
Montagearbeiten, die mit einer - mit Kenntnisnahme
der Behörden zustande kommenden - Immobile
verbunden sind, erweitert.
Die umgekehrte Mehrwertsteuer für die Getreide
und Ölsaaten wurde bis zum 31.12.2018 verlängert.

A gabonára és az olajos magvakra bevezetett
fordított
adózást
2018.
december
31-ig
meghosszabbítják.
Változik az időszakos elszámolású ügyletek
teljesítési időpontja. 2014. június 30-át követően az
ilyen ügyletek esetén a teljesítés napja az
elszámolási időszak utolsó napja. Kivételt képez ez
alól
a
közszolgáltatási
szerződés
alapján
végbemenő ügylet. Ezekben az esetekben a korábbi
szabályozás van érvényben.

Leistungszeitpunkt
der
Geschäfte
mit
Der
periodischer Verrechnung wird sich ändern. Nach
30.06.2014 wird bei diesen Geschäften der letzte
Tage der Verrechnungsperiode der Tag der
Leistung. Als Ausnahme gelten die Geschäfte
aufgrund öffentlichen Dienstleistungsabkommen. In
diesen Fällen bleibt die frühere Regelung geltend.

2014. július 1-től nyugta elektronikus formában is
kibocsátható lesz.

Ab 01.07.2014 kann eine Quittung
elektronischer Form ausgestellt werden.

Társasági adó

Körperschaftssteuer

Az adóévben feltárt nem jelentős összegű hibát,
amennyiben az adózó javára mutatkozik és az
összege nem haladja meg a hibával érintett adóév
adóalapját a feltárás évéről szóló adóbevallásban is
figyelembe vehető. Nem szükséges önellenőrzést
végrehajtani.

Den im Steuerjahr entdeckten Fehler von nicht
bedeutender Summe, wenn es zugunsten des
Steuerzahlers ist und seine Summe die
Steuergrundlage des mit dem Fehler betroffenen
Steuerjahres nicht überschreitet, kann man in der
Steuererklärung des Jahres der Entdeckung
Dazu
braucht
man
keine
berücksichtigen.
Selbstrevision.

A kis- és középvállalkozások által eddig is igénybe
vehetett
beruházási
kamatkedvezmény
a
2013.december 31. után megkötött szerződésekre
40%-ról 60%-ra nő.

Die von den Klein- und Mittelunternehmen bisher
auch in Anspruch genommene Steuerbegünstigung
nach den Zinsen der Investitionen wird sich bei den
nach dem 31.12.2013 abgeschlossenen Verträgen
von 40% auf 60% erhöhen.

Reprezentáció céljából igénybe vett éttermi
szolgáltatás abban az esetben is elismert költségnek
számít, ha az adózó csak nyugtával rendelkezik róla
és az összeget céges bankkártyával egyenlítette ki.

Restaurantdienstleistungen zwecks Repräsentation
sind auch in dem Fall als anerkannte Kosten zu
betrachten, wenn der Steuerzahler darüber nur eine
Quittung hat und die Summe mit der Bankkarte der
Firma bezahlt hat.

Adózás rendje

Steuerordnung

A megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető lesz

Ab dem nächsten Jahr kann der Mandatsbrief auch
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auch

in

a következő évtől.
Az
adóhatósági
ellenőrzést
kiterjesztik
feldolgozáshoz felhasznált szoftverek és
informatikai rendszerek vizsgálatára is.

a
az

Az adóhatósághoz bekért iratanyagok az ellenőrzés
befejezéséig a hatóságnál tarthatók.
Év végi feltöltési kötelezettségének nem megfelelő
teljesítése miatt az adózónak bírságot kell fizetnie. A
mulasztási bírság kiszámításánál az adóalapnapja
és
a
kiegészítés
bevallásának
a
mérlegfordulónap közötti árfolyamváltozás hatását
figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a törvény az adózó számára választási
lehetőséget biztosít, az adózó kezdeményezheti a
korábbi választásának a módosítását, amennyiben
az adót, adóalapot, költségvetési támogatás
összegét nem érinti.
Önellenőrizhetővé vált az eljárási illetékkel
kapcsolatos bevallásban szereplő kötelezettség is.
Adózó
önellenőrzését
az
eredeti
esedékessége előtt is benyújthatná.

bevallás

2013. július 1-től az egységes befizetési számlára
teljesített összeget az adózó rendelkezései alapján
osztja fel az adóhatóság.

elektronisch zugestellt werden.
Die Steuerrevision wird man auch auf die Prüfung
der zur Bearbeitung angewandten Softwares und
Informatiksysteme erweitern.
Die vom Steueramt eingeholten Dokumente können
bis Ende der Revision beim Steueramt behalten
werden.
Wegen
der
mangelnden
Erfüllung
der
Auffüllungspflicht am Jahresende muss der
Steuerzahler eine Strafe bezahlen. Bei der
Ausrechnung der Säumnisstrafe soll man die
Wirkung der Kursveränderung zwischen dem Tag
Ergänzung
der
der
Erklärung
über
der
Besteuerungsgrundlage und dem Bilanzstichtag
außer Acht lassen.
Wenn das Gesetz für den Steuerzahler eine
Wahlmöglichkeit bietet, kann der Steuerzahler die
Veränderung seiner früheren Wahl veranlassen,
wenn es keine Steuer, Steuergrundlage, Summe der
Förderung vom Budget betrifft.
Man kann auch eine Selbstrevision für die
Verbindlichkeiten
in
der
Erklärung
über
Verfahrensgebühr durchführen.
Der
Steuerzahler
kann
seine
Selbstrevisionserklärung auch vor der Fälligkeit der
Originalerklärung einreichen.
Ab dem 01.07.2013 wird das Steueramt die auf das
einheitliche Einzahlungskonto bezahlte Summe laut
den Anweisungen des Steuerzahlers aufteilen.

Üzletbezárással büntethető az adózó, ha megszegte
a
pénztárgép
üzemeltetéséhez
kapcsolódó
kötelezettségét.

Mit Geschäftseinsperren wird der Steuerzahler
bestraft, wenn er seine mit dem Betreiben der
Kassenmaschine verbundenen Pflichten gebrochen
hat.

Számvitel

Rechnungslegung

Könyvvizsgálati kötelezettséget ír elő a törvény az
adózónak a következő évre, amennyiben az
mérlegfordulónapon 60 napnál régebbi és 10 millió
forintot meghaladó köztartozása van.
2013-as és 2014-es üzleti évben visszafizetett
külföldi pénzértékre szóló tartozás egyösszegű
visszafizetése esetén, a korábban elhatárolt
árfolyamveszteséget három év alatt fokozatosan is
fel lehet oldani.

Wirtschaftsprüfungspflicht wird vom Gesetz für das
nächste
Jahr
vorgeschrieben,
wenn
der
Steuerzahler am Bilanzstichtag über 60 Tagen
abgelaufene Gemeinschulden in Höhe von mehr als
10 Mio. HUF hat.
Falls
vollständiger
Zurückzahlung
der
im
Geschäftsjahr 2013, 2014 zurückgezahlten, auf
ausländischen Geldwert bezogenen Schulden kann
man den früher abgegrenzten Kursverlust auch
während drei Jahren stufenweise auflösen.

Az euróhoz hasonlóan az USA dollárban való
könyvvezetést és beszámolókészítést a törvény
feltétel nélkül megengedi.

Das Gesetz erlaubt die Buchführung und die
Erstellung des Jahresberichtes auch in USD ohne
Voraussetzung wie beim Euro.

A devizában fennálló tételek forintosításánál az
MNB és a választott hitelintézeti árfolyam mellett az
Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyam is alkalmazató.

Bei der Bestimmung der Forint-Summen der
Devisenposten kann man neben dem Kurs der
Ungarischen Nationalbank und des gewählten
Kreditinstitutes auch den veröffentlichten, offiziellen
Kurs der Europäischen Zentralbank verwenden.
Das Gesetz wird mit einem neuen Abschnitt

A törvény egy új fejezettel bővül. Az új rész az

Országos Számviteli Bizottság
működését határozza meg.

és

erweitert. Der neue Teil bestimmt die Aufgaben und
die Funktion des Landesrechnungslegungskomitees.

A konszolidálási kötelezettség határértéke módosult.
Továbbra is abban az esetben nem kell
konszolidálni, ha a mutatóértékek közül kettő nem
haladja meg a meghatározott mértéket vagy az
adózó nem tartozik bele a nevesített kategóriákba. A
mutatóértékek a következők szerint változtak:
mérlegfőösszeg 5.400 millió forint, árbevétel 8.000
millió forint, foglalkoztatottak létszáma 250 fő.

Der Grenzwert der Konsolidierungspflicht hat sich
geändert. Auch in der Zukunft soll man in dem Fall
keine Konsolidation machen, wenn zwei von den
Kennziffern
die
bestimmten
Werte
nicht
überschreitet oder der Steuerzahler nicht zu den
bestimmten Kategorien gehört.
Die Kennzahlen haben sich wie folgt geändert:
Bilanzsumme 5.400 Mio HUF, Umsatz 8.000 Mio
HUF, Anzahl der Mitarbeiter: 250 Personen.

Személyi jövedelemadó

Personaleinkommensteuer

Kiterjesztik a családi kedvezményt. Azok a családok,
akik a teljes kedvezmény összegét az adójukból
nem tudták igénybe venni, a jövőben az
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékukból
járulékkedvezmény formájában érvényesíthetik a
fennmaradó összeget.

Familienbegünstigung wird erweitert. Die Familien,
die die Summe der ganzen Begünstigung bei ihrer
Steuer nicht in Anspruch nehmen konnten, können
die übrig gebliebene Summe in Form von
Beitragsbegünstigung
bei
ihren
Gesundheitsversicherungs- und Rentenbeiträgen
erheben.
Dementsprechend ändern sich auch die Regeln der
Sozialversicherung.

Ezzel
összhangban
szabályai is változtak.

a

feladatait

társadalombiztosítás

A törvényváltozással egyértelművé teszik,
juttatott utalvány és készpénz helyettesítő
csak akkor számít béren kívüli vagy
juttatásnak, ha az vissza nem váltható és
ruházható.

hogy a
eszköz
egyéb
át nem

Mit der Gesetzmodifizierung wird es eindeutig
gemacht, dass die gegebenen Gutscheine und die
Bargeld ersetzende Mittel nur dann als Leistung
außer Lohn oder sonstige Leistung gelten, wenn sie
nicht zurücklösbar und nicht übertragbar sind.

A lakáscélú felhasználásra nyújtott adómentes
támogatás kiegészül a hitelintézettől vagy korábbi
munkáltatótól felvett hitel visszafizetésére vagy
törlesztésére nyújtott támogatással is.
Önkéntes kölcsönös pénztárba befizetett összeg
után igénybe vehető kedvezmény összege
egységesen 150 ezer forintra nőtt.

Die steuerfreie Förderung für Wohnbauverwendung
wird mit der Förderung erweitert, die für die
Zurückzahlung oder Tilgung eines Kredits von einem
Kreditinstitut oder von dem früheren Arbeitgeber
geleistet wurde.
Die Summe der Begünstigung nach der in die
freiwillige gegenseitige Kasse eingezahlten Summe
hat sich einheitlich auf 150 Tsd HUF erhöht.

Távszerencsejátékból származó jövedelem a
személyi jövedelemadó törvény alapján nem számít
jövedelemnek, így a magánszemélynek nem
származik adókötelezettsége 2013 július 19. óta.

Das Einkommen aus Fernglückspiel gilt laut dem
Einkommenssteuergesetz nicht als Einkommen, so
entsteht der Privatperson seit dem 19.07.2013 keine
Steuerpflicht daraus.

Szociális hozzájárulási adó

Soziale Zuschuss-Steuer

A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás
kedvezményezett munkavállalója számára előírt
lakóhely feltétel akkor is teljesül, ha a munkavállaló
a munkáltató székhelyétől számított legfeljebb 20
km-re található szabad vállalkozási zónában lakik
vagy azonos kistérségben.

Die für den begünstigten Arbeitnehmer des in freier
Unternehmenszone
tätigen
Unternehmens
vorgeschriebene Wohnortvoraussetzung wird auch
in dem Fall erfüllt, wenn der Arbeitnehmer in einer
freien Unternehmenszone maximal 20 km entfernt
vom Sitz des Arbeitgebers oder in ähnlicher
Kleinregion wohnt.

Helyi adó

Örtliche Steuer

Módosították a telek és az építmény fogalmát.

Der Begriff des Grundstücks und des Bauobjekts
wurde modifiziert.

Adózó bejelentkezési, bevallási kötelezettségének
egy központi mintanyomtatványon is eleget tehet.
Nem kell az önkormányzat egyedi bevallását
alkalmaznia,
amennyiben
mentességre,
kedvezményre nem jogosult.

Der Steuerzahler kann seine Meldepflicht, seine
Erklärungspflicht auch auf einem zentralen
Musterformular erfüllen. Er braucht die originelle
Erklärung der Gemeinde nicht zu verwenden, wenn
er zu keiner Befreiung oder Begünstigung berechtigt
ist.

Illeték

Gebühren

Minden első lakásvásárló kérhet 12 hónapos
pótlékmentes részletfizetést az illetékkötelezettség
teljesítésére.

Jeder Erstwohnungskäufer kann für die Leistung der
Gebührenverpflichtung eine zusatzfreie Teilzahlung
von 12 Monaten verlangen.

Cégeknek
nem
keletkezik
illetékfizetési
kötelezettsége az elengedett osztalék után.

Für die Firmen wird keine Gebührenverpflichtung
nach der erlassenen Dividende entstehen.

Cégbírósági felügyeleti illeték mértékét 50 ezer
forintról 100 ezer forintra emelték.

Das Maß der Aufsichtsgebühr des Firmengerichts
hat man von 50 Tsd HUF auf 100 Tsd HUF erhöht.

Zártkörűen működő részvénytársaságnak 500 ezer
forintos változásbejegyzési illetéket kell fizetnie nyílt
részvénytársasággá történő átalakulásakor.

Eine geschlossene Aktiengesellschaft muss eine
Gebühr von 500.000 HUF für die Eintragung der
Änderung bezahlen falls sie sich zu einer offenen
Aktiengesellschaft umwandelt.

Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz.

Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben
Erwähnten weitere Informationen möchten,
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.

E-mail: info@itag-audit.hu
Weblapunk: www.itag-audit.hu

E-mail: info@itag-audit.hu
Web: www.itag-audit.hu

Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét.

Unser Informationsbrief dient als Orientierung,
beinhaltet die Gesetzänderungen nicht vollständig
und ersetzt die gründlichen Kenntnisse der Gesetze
und deren Modifizierungen nicht.

