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1 Tervezett adóváltozások 2013-ra – a Parlament előtt. 
 

2012. július 10-én beterjesztésre kerültek a Parlament elé a munkahelyvédelmi akcióterv 
törvényjavaslatai. A tervezett módosítások egy része a munkahelyek megtartását célozza főként 
járulékkedvezményekkel, másik része a kkv-k működési feltételein kíván könnyíteni.  

A törvényjavaslatok parlamenti vitája csak az őszi ülésszakon kezdődik el, hogy legyen idő az 
esetleges módosítások kidolgozására, tehát korántsem tekinthető végleges tartalmúnak. 

 

MUNKAHELYVÉDELMI CÉLT SZOLGÁLÓ MÓDOSÍTÁSOK  

Szakképzési hozzájárulás 

Adókedvezmény vehető igénybe a foglalkoztatás első két évében a tartósan álláskereső személyek, 
vagy a GYED-et követően, a GYES (vagy gyermeknevelési támogatás) folyósítása alatt áll munkába. 
A járulékalap-kedvezmény személyenként havonta 100 ezer Ft-ig terjedhet, részmunkaidő esetén 
arányosan.  
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Szociális hozzájárulási adó (szochó) 

A/ A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után (FEOR-08. 9. főcsoport) 
havonta legfeljebb 100 ezer Ft adóalapig 14,5 % kedvezményt lehet igénybe venni. 

B/A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető 
adókedvezmény havonta legfeljebb 100 ezer Ft adóalapig 14,5 % lehet. 

C/ A tartósan álláskereső személyek esetén 100 ezer Ft adóalapig a foglalkoztatás első két évében 27 
%, a harmadik évében 14,5 % adókedvezmény vehető igénybe. Tartósan álláskeresőnek minősül az a 
személy, aki a foglalkoztatást megelőzően 9 hónapban legalább 6 hónapig álláskeresőként volt 
nyilvántartva. 

D/ A GYES, GYED, GYET folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után a foglalkoztatás 
első két évében legfeljebb 100 ezer Ft-ig 27 %, a harmadik évben 14,5 % adókedvezményt lehet 
igénybe venni. 

A fenti kedvezmények a START-PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ-kártyás kedvezményekkel nem 
vonhatók össze. 

 

A VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MÓDOSÍ TÁSOK (Javaslatok) 

Pénzforgalmi szemléletű adózás 

Az adózás rendjéről szóló tv. tervezett módosítása lehetővé tenné, hogy a mikro-, és kisvállalkozás a 
tevékenység megkezdésekor nyilatkozzon arról, hogy pénzforgalmi elszámolást választ. Az 
elszámolási mód felső határa 500 ezer euro a tárgyévben és az azt megelőző évben is. Az értékhatárba 
nem számít bele a tárgyi eszköz, immateriálsi jószág értékesítés, illetve az adómentes értékesítések 
egy része (pl. új ingatlan, telek). 

Az elszámolás lényege, hogy az ÁFA-összegét annak kézhezvételekor kell megfizetnie, a levonható 
ÁFA-t szintén annak kézhezvételekor veheti figyelembe levonható adóként. Részletfizetés esetén a 
részlet kézhezvétele számít. A pénzforgalmi adózási módot fel kell tüntetni a számlán is, ha ez 
elmarad, nem érvényes rá ez az adómegállapítási mód. 

Egyéb tervezett változások 

Az alanyi ÁFA-mentesség értékhatára 5 millió Ft-ról 6 millióra emelkedik, mely már 2012-re is 
alkalmazható lenne. 

A gazdasági társaságokról szóló tv. szerint a szükséges tulajdonosi döntéseket meg kell hozni és végre 
kell hajtani három hónapon belül, ha a társaság a saját tőkéje jelentős részét elveszítette. sokszor 
előfordul azonban, hogy (pl. árfolyamváltozások miatt) a társaság saját tőkéje rövid időn belül 
helyreáll külön intézkedés nélkül is. Ezt a tényt a számviteli tv. biztosította közbenső mérleg 
elkészítésével lehet majd dokumentálni, így nem szükséges pótbefizetésről vagy tőkeleszállításról 
dönteni. 

A rendkívüli mértékű árfolyam-ingadozások hatásának figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé a 
számviteli tv. tervezett módosítása 2014. május 31-ig, figyelmen kívül hagyva e tételek saját tőkére 
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gyakorolt hatását. Így azok a társaságok, melyek 2011. és 2012. években csak az árfolyam-ingadozás 
miatt szenvedtek el jelentős tőkevesztést, nem kell azonnal azt visszapótolniuk. 

A számviteli törvény a 2012. üzleti évre is lehetővé tenné az árfolyamveszteség elhatárolását a a 
forgóeszközhitelekre is. 

A házipénztárban 2012. évtől tartható legmagasabb összeg az összes bevétel 10 %-ra emelkedett, mely 
2013. évtől eltörlésre kerülne, a házipénztárban korlátlan mennyiségű készpénz lenne tartható. 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 

A/ Tételes adó 

Választhatja egyéni vállalkozás, egyéni cég, bt. és kkt. formában működő, kizárólag magánszemély 
taggal működő gazdasági társaság.  

Az adózási módot év közben is lehet választani, nemcsak az év elejétől. Nem választhatja az adózást 
az, akinek az adószámát a NAV a bejelentést megelőző két évben felfüggesztette. 

Ezen adózási mód alól viszonylag könnyű kikerülni, ha a NAV számla vagy nyugtaadás 
elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot állapít meg, illetve, 
ha a naptári negyedév utolsó napján a kisadózónak több, mint 500 ezer Ft adótartozása van az 
adóhivatal felé. A kizárást követően két naptári évig ezen adózási mód nem választható. 

A tételes adó 6 millió Ft árbevételig kedvező adózású, felette azonban az adó mértéke egységesen 40 
%. A nem főállású kisadózó semmiféle társadalombiztosítási jogviszonyt nem szerez. 

A személyesen közreműködő tagokat köteles bejelenteni az adózó, mint kisadózó, a be nem jelentettek 
csak alkalmazottként vehetnek részt a társaság tevékenységében. Az adóalanyiság akkor jöhet létre, ha 
az adózó legalább egy kisadózót bejelent az adóhivatalhoz. 

A főállású kisadózó után a tételes adó mértéke 50 ezer Ft/hó, míg a nem főállású adózó után 25 ezer 
Ft/hó. A kisadó kiváltja az vállalkozói SZJA-t, a vállalkozói osztalékalap utáni SZJA-t, vagy 
átalányadót, a társasági adót, az SZJA-t, az EHO-t, a SZOCHÓ-t és a szakképzési hozzájárulást. 

A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet és a számlákon el kell tüntetni, hogy alanya ezen 
adózási módnak 

B/ Kisvállalati adó 

Bővebb lehet az adózási módot választók köre, mint a tételes adó esetében itt ugyanis már a Kft-k, 
ügyvédi irodák, külföldi vállalkozók is választhatják az adózási módot. a bejelentést a tárgyévet 
megelőző év december 1-20. között lehet megtenni. 

Feltételei, hogy legfeljebb 25 fő lehet a létszám és 500 millió forint az éves árbevétel, a megelőző év 
november végéig, adószámát nem függesztették fel a megelőző két naptári évben és a mérleg 
fordulónap december 31., illetve a mérleg-főösszeg az utolsó lezárt üzleti évben nem haladhatja meg 
az 500 millió Ft-ot, nem lehet 10 millió Ft-ot meghaladó adótartozása. A létszám- és árbevétel esetén a 
kapcsolt vállalkozások adatait együtt kell figyelembe venni. 
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Az adóalap megállapítása komplikált: egyrészt a pénzügyi vagyonváltozás (pénzeszközök záró és 
nyitó egyenlege az év elején és végén), másrészt a személyi jellegű kifizetések korrigált összege. 

Az adóalap korrekciók többek között szerepel a felvett hitel, az adott kölcsön törlesztése, a 
tőkebevonás, míg növeli a felvett hitel törlesztése, tőkekivonás, osztalékfizetés. 

Az adó mértéke 16 %, az adózó az adónem megfizetésével mentesül a társasági adó, a szochó, a 
szakképzési hozzájárulás és az osztalék után százalékos eho megfizetése alól. Az adóelőleg havonta 
esedékes, mely a foglalkoztatottak részére fizetett, tbj alapot képező jövedelem 19 %-a. 

 

2 Külföldi vállalkozások áfa regisztrációja, ellenőrzésük főbb elemei 
 
Megjelent a NAV új, részletes útmutatója arról, hogy milyen dokumentációnak kell rendelkezésre 
állnia az ellenőrzés céljára a Magyarországon áfa regisztrált külföldi cégeknél. A gyakorlatban arra 
lehet számítani, hogy szigorúbban fogják ellenőrizni ezeket az adóalanyokat és az útmutató szerinti 
követelmények teljesítését. 
 
A Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett (székhellyel, telephellyel nem rendelkező) 
külföldi vállalkozók számára kötelező az áfa regisztráció, ha az áfa törvény hatálya alá tartozó, 
belföldön adóköteles üzleti tevékenységet folytatnak. Az áfa köteles tevékenység végzéséhez adószám 
szükséges, ezért be kell jelentkezniük az állami adóhatóságnál. A bejelentkezést a T201 számú 
nyomtatványon kell teljesíteni. 
 

� A bejelentés tartalmazza többek között: a külföldi vállalkozás nevét, címét, székhelyét, az 
illetősége szerinti állam adóhatósága által megállapított adószámát, létesítő okiratának 
keltét, gazdálkodási formáját, tevékenységeinek felsorolását, törvényes képviselőjének 
adatait (név, állampolgárság, magyar adóazonosító jel, lakóhely, jogviszony kezdete). 
 

� A bejelentkezéshez csatolni kell az adatokat alátámasztó eredeti dokumentumokat (pl. 
külföldi adóhatóság igazolása, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a törvényes képviselő 
hitelesített aláírási címpéldánya) valamint egy aktuális társasági szerződést. 
 

� Ha a törvényes képviselő nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor azt a T34 számú 
nyomtatványon a bejelentkezéssel egyidejűleg kell igényelni. 
 

� Az adókötelezettség teljesítésére a külföldi vállalkozó pénzügyi képviselőt bízhat meg. A 
harmadik országban letelepedett vállalkozások esetében kötelező a pénzügyi képviselő.  

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnökének 2012. február 20-i útmutatója, amely a „Magyarországon 
nem letelepedett, de az áfa törvény hatálya alá tartozó adóalanyoknál a kiutalás előtti áfa ellenőrzések 
elvégzéséről” címet viseli, új ellenőrzési követelményeket tartalmaz, amelyek közül a legfontosabbak 
ismertetjük. 
 
Az áfa regisztráltaknak a következő nyilvántartásokat kell vezetniük, illetve a következő bizonylatokat 
kell megőrizni és ellenőrzésnél az adóhatóság rendelkezésére bocsátani: 
 

� bevételi- és készletnyilvántartás, 
� áfa analitika,  
� kibocsátott számlák és a kiállításuk alapjául szolgáló szerződés, 
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� Közösségen belüli adómentes értékesítésnél a termék Közösség területére kerülését igazoló 
okiratok (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv, CMR), 

� Közösség területén kívülre történő értékesítésnél a kiléptetést igazoló vámokmányok, 
� az áfa levonási jogot megalapozó számlák, valamint az ilyen számlák kiállításának alapjául 

szolgáló szerződések, 
� a beszerzésekre vonatkozó átadás-átvételi bizonylatok, 
� termékimportnál a vámhatározat, továbbá az import áfa megfizetését igazoló bizonylat. 

 
Ellenőrzésnél a felsorolt dokumentumokat 3 munkanapon belül kell az adóhatóság rendelkezésére 
bocsátani. A határidőt akkor is be kell tartani, ha a dokumentumokat külföldön tárolják. Az 
adóhatóság felhívására gondoskodni kell az idegen (kivéve angol, német és francia) nyelven készült 
bizonylatok, szerződések és más dokumentumok szakfordításáról. Ha a bizonylatok, nyilvántartások 
nem felelnek meg az előírásoknak, az adóhatóság mulasztási bírságot vethet ki. 
 
Az áfa regisztráltaknak Magyarországon beszámoló-készítési kötelezettsége nincs. A nyilvántartásokat 
a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokra előírt számviteli szabályok megfelelő alkalmazásával kell 
vezetniük. A könyvvezetést, mint kötelezettséget az áfa regisztrált a számviteli alapelvek (számviteli 
standardok) figyelembevételével a kettős könyvvitel rendszerében, a magyarországi adóköteles 
tevékenységére a magyar adószámához kapcsolódóan elkülönítetten köteles végezni. 
 
 

3 Adóraktározás szabályai 
 
Az ÁFA törvényben szabályozott adóraktár előnyeit az EU-ban szabad forgalomba helyezett, 
közösségi áruk kereskedelme esetén lehet kihasználni. Az adólevonási jog mellett mentesülnek az áfa 
alól azok a termékértékesítések és közösségi beszerzések, amelyek adóraktározási eljárás hatálya alatt 
vannak. Az adómentesség az ilyen termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra is kiterjed 
(pl. fuvarozás, rakodás, terméken végzett munka). Az adómentesség által a belföldi ügyleteknél is áfa 
finanszírozási előnyhöz juthatnak, illetve elhalaszthatják áfa fizetési kötelezettségüket az ilyen 
termékekkel kereskedő vállalkozások, illetve a feldolgozást, fuvarozást, rakodást végző vagy ilyen 
szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások. 
 
Az adóraktározási eljárást, amely a termék adóraktárba történő beraktározását, tárolását, valamint 
kiraktározását foglalja magában, szigorú előírások szabályozzák. Az adóraktár a vámhatóság 
felügyelete alatt áll. Az adóraktár üzemeltetője kizárólag olyan belföldön nyilvántartásba vett áfa alany 
lehet, akinek nincs olyan jogállása (pl. alanyi mentesség), amely természeténél fogva nem teszi 
lehetővé, hogy adófizetésre kötelezett legyen. 
 
Nem vonható adóraktározási eljárás hatálya alá az a termék, amely a vámjogszabályok értelmében 
nem minősül közösségi árunak, továbbá a közvetlenül kiskereskedelmi forgalomba helyezésre szánt 
termék. Adóraktárba terméket beraktározni értékesítés vagy Közösségen belüli beszerzés kapcsán 
lehet. A beraktározást a beraktározó, vagy a nevében, képviseletében eljáró meghatalmazott 
indítványozhatja, aki lehet a termék vevője is. 
 
2012. január 1-jétől fontos változás, hogy a kiraktározó fogalma bővült. A korábbi szabályok szerint 
kiraktározó kizárólag olyan beraktározó lehetett, aki Közösségen belüli beszerzés folytán raktározta be 
a terméket az adóraktárba, vagy a termék igazolt utolsó értékesítője, aki a terméket úgy értékesítette, 
hogy az még az adóraktározási eljárás hatálya alatt állt. Ez évtől kiraktározó lehet a termék utolsó 
beszerzője is, aki részére a terméket az adóraktárban igazoltan utolsóként értékesítő személy adta el. 
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Áfa fizetési kötelezettség 
 
A kiraktározásnál, vagyis amikor a termék kikerül az adóraktározási eljárás alól, az adómentesség 
jogcíme megszűnik. Az adókötelezettség, amelyre a kiraktározó kötelezett, attól függ, hogy milyen 
ügylet keretében történik a kiraktározás, belföldön értékesítik a terméket vagy külföldre, vagy pl. saját 
célra raktározzák azt ki. Belföldi értékesítésnél a kiraktározónak áfát kell fizetnie. 
 
A kiraktározónak vagy pénzügyi képviselőjének főszabályként adóbiztosítékot kell nyújtania, amelyet 
90 napon belül a termék adójogi helyzetének rendezését igazoló okmány (az ügyletet tartalmazó 
adóbevallás, kiviteli okmány stb.) benyújtásával lehet felszabadítani. Nem kell adóbiztosítékot 
nyújtania a minősített adózónak minősülő kiraktározónak illetve pénzügyi képviselőnek, ezért ha ilyen 
ügyleteket tervezünk, célszerű az adóhatóságnál kérelmezni a minősített adózói státusz bejegyzését. 
 
Nincs szüksége magyar adószámra annak a külföldi személynek, aki a termék utolsó beszerzője és a 
terméket saját nevére szóló rendeltetéssel harmadik országba szállítja. Továbbra is adószámot kell 
kérnie azonban a külföldi személynek, ha az adóraktárban megvett terméket saját magának belföldre 
vagy más tagállamba szállítja, illetve ha a terméket értékesíti. 
 
Az adóraktározási eljárással kapcsolatban nemrégiben jelent meg egy Európai Bírósági ítélet (C-
499/10, Vlaamse Oliemaatschappij NV). Az ítélet szerint az adóraktár üzemeltetője nem tehető feltétel 
nélkül egyetemlegesen felelőssé, ha termékhiány keletkezik az adóraktárban. A jelenlegi magyar 
szabályozás nem felel meg ennek a döntésnek. 
 
 

4 A K+F tevékenységre vonatkozó 2012. évi adószabályok 
 
A korábbi szabályok szerint a vállalkozások a K+F tevékenység bérköltsége és a szoftverfejlesztők 
bérköltsége alapján társasági adókedvezményt vehettek igénybe. Az adókedvezmény a kutatási, 
kísérleti fejlesztési tevékenység közvetlen költsége részeként elszámolt bérköltség, valamint a 
munkaviszonyban álló szoftverfejlesztők béreként elszámolt költség 10%-a volt, amelyet 4 adóév 
adójából lehetett egyenlő arányban visszatartani, a társasági adó 70%-áig. 2012. január elsejétől ilyen 
címen adókedvezményt nem lehet elkezdeni érvényesíteni, azt utoljára a 2011. évi bevallásban kell 
megkezdeni. Átmeneti intézkedés szerint a 2011. december 31-éig elszámolt bérköltség alapján 
adókedvezmény utoljára a 2014. évi adóból vehető igénybe. 
 
A saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen 
költségeivel ugyanakkor továbbra is csökkenthető az adózás előtti eredmény. A társasági adótörvény 
2012-től meghatározza a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés fogalmát. Ide értendő: 
 

� a vállalkozás saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára 
végzett, valamint más személy megrendelésére végzett K+F tevékenység,  
 

� a kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös K+F tevékenység keretében, egymás 
között megosztva végzett K+F tevékenység közvetlen költsége. Kutatás-fejlesztési 
megállapodás alatt a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi 
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Innovációs törvény) szerinti megállapodás értendő, amely 
két vagy több vállalkozás, illetve vállalkozás és kutatóhely között jön létre. Új, hogy a 
társasági adóalap akkor is csökkenthető, ha az egyik fél maga nem végez K+F tevékenységet, 
csak a részére kiszámlázott költségeket fizeti meg. 
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2012-től az egységes K+F fogalmi meghatározások az Innovációs törvényben találhatók. Ezzel 
összefüggésben megszűnt a Frascati kézikönyvre való hivatkozás. 
 
Az eddigiekkel ellentétben ezentúl nem lehet feltételes adómegállapítást kérni a K+F-et érintő 
kérdésekben, hanem külön szervezet foglalkozik a K+F tevékenységek minősítésével. 
2012. február 1-jétől az adózó a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataltól kérheti annak minősítését, hogy 
tevékenysége megfelel-e az alapkutatás, kísérleti fejlesztés vagy alkalmazott kutatás fogalmi 
kritériumainak. A minősítés iránti kérelem eljárási szabályait a 9/2012. (II.1.) Kormányrendelet 
tartalmazza. A kérelem benyújtásakor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A minősítési eljárás 
díja 83 ezer forint. Ezen felül 20 ezer forint különdíjat kell fizetni, ha a projekt alapkutatási, 
alkalmazott kutatási, vagy kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását is kérik. Ha a minősítési 
eljárásban a társasági adótörvény szerinti saját tevékenység megállapítását is kérelmezik, a különdíj 30 
ezer forint. 
 
 

5 Távközlési adó 
 
2012. július elsején lép hatályba a köztudatban telefonadó néven elhíresült távközlési adó, amely a 
távközlési szolgáltatás nyújtását terheli. Az adó alanya a szolgáltató. 
 
Az adó alapja az indított hívások időtartama és a küldött üzenetek száma. Az adó mértéke hívásoknál 2 
forint / megkezdett perc, üzeneteknél pedig (SMS, MMS) 2 forint / darab. Az adó maximális összege 
magánszemély előfizető esetében 700 forint / hó (2012-ben 400 forint / hó), nem magánszemély 
esetében 2.500 forint / hó (2012-ben 1.400 forint / hó). A szolgáltatónak az adót havonta, a hívást, 
üzenetküldést követő második hónap 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.  
 
Mentes az adó alól 

• a segélyhívás, 
• az adománygyűjtő szám hívása, 
• üzenetküldés adománygyűjtő számra, 
• a teszthívás, teszt-SMS (a szolgáltató által indított hívás, küldött üzenet, mely a működés 

ellenőrzését szolgálja) 
• a magánszemély által indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.  

 
 

6 Fordított áfa a mezőgazdaságban 
 
2012. július 1-jétől az áfa csalások visszaszorítása érdekében – két éves átmeneti időszakra – 
kiterjesztik a fordított adózást egyes mezőgazdasági termékek belföldi értékesítésére. A fordított 
adózás lényege, hogy az eladó áfa nélkül számláz és mind a fizetendő, mind a levonható áfát a 
beszerző számolja el. A módosítás a következő termékekre vonatkozik:  
 

• kukorica (vtsz. 1005) 
• búza és kétszeres (vtsz. 1001) 
• árpa (vtsz. 1003) 
• rozs (vtsz. 1002) 
• zab (vtsz. 1004) 
• triticale (vtsz. 1008 90 10) 
• napraforgó-mag, törve is (vtsz. 1206 00) 
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• repce-vagy olajrepcemag, törve is (vtsz. 1205) 
• szójabab, törve is (vtsz. 1201) 

 
A fordított adózás feltétele, hogy mindkét fél belföldön nyilvántartásba vett áfa alany vagy eva alany 
legyen és egyikük sem lehet alanyi adómentes. Nem alkalmazhatják a fordított adózást a speciális 
jogállású, kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok.  
 
A fordított adózást azokra az értékesítésekre kell alkalmazni, amikor a teljesítés időpontja 2012. július 
elseje vagy azt követi. A vevőnek azonban a fizetendő adót nem a teljesítéskor kell megállapítani, 
hanem a számla kézhezvételekor vagy az ellenérték megtérítésekor vagy a teljesítést követő hónap 15. 
napján. A három időpont közül a legkorábbi a mérvadó. Ez azt jelenti, hogy nem lehetséges a fordított 
adózás, ha a teljesítés 2012. június 30-a utáni időpont, de az adót július elseje előtt kell megállapítani 
(például azért, mert az ellenértéket korábban fizették meg).  
 
Speciális szabály vonatkozik arra az esetre, ha a 2012. június 30-át követően teljesített értékesítésre 
július előtt előleget fizettek. Az előleget ilyenkor úgy kell tekinteni, hogy az a fizetendő áfa összegét is 
magában foglalja, és ezt az áfát az eladó egyenes adózással fizeti meg. A végszámlában a fordított 
adózást a teljes ellenérték és az előleg (áfa nélküli) különbözetére kell alkalmazni, azaz erre a részre 
már a vevő fizet áfát. 
 
Az új előírás új adminisztrációs terhet is jelent. Egyrészt folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a fordított 
vagy az egyenes adózás feltételei állnak-e fenn, másrészt mind az értékesítőnek mind a beszerzőnek 
nyilatkoznia kell az áfa bevallásában a másik fél adószámáról, a teljesítés napjáról, a termék 
mennyiségéről (kg-ban és vámtarifaszám szerinti bontásban) és ezer forintra kerekített adóalapjáról.  
 
 

7 Közvetített szolgáltatások a helyi iparűzési adóban és az áfában 
 
Helyi iparűzési adó 
 
A helyi iparűzési adó mértéke településenként változó, jelenleg maximum 2% lehet. Szektortól 
függően mégis jelentős terhelést jelenthet a vállalkozásoknak ez az adónem, mivel az adó alapja a 
nettó árbevételből indul ki, amely csak az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével és az 
igénybe vett szolgáltatások egy korlátozott körével csökkenthető. 
 
A helyi iparűzési adó alapjának számításánál főszabályként nem vonhatóak le a nettó árbevételből a 
vállalkozás által igénybe vett szolgáltatások. Kivételt képzenek a közvetített szolgáltatások és az 
alvállalkozói teljesítések költségei, valamint egyes K+F és jogdíj költségek. 
 
Alvállalkozói szolgáltatásként csak olyan szolgáltatás költsége érvényesíthető az adóalapnál, 
amelynél a vállalkozás a megrendelővel és alvállalkozójával is a Polgári Törvénykönyv szerinti – 
írásos – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ez olyan szolgáltatást jelent, amely valamely 
eredmény létrehozására irányul (pl. tervezés, gyártás, átalakítás, szerelés, üzembe helyezés, javítás). 
Ilyen jogcímen ezért nem vonhatóak le az adóalapból a tipikusan megbízásos ügyletek költségei (pl. 
tanácsadás, üzletkötési-ügynöki szolgáltatások, raktározás, adminisztrációs költségek). Csökkenthető 
az adóalap az új lakás előállításához igénybe vett alvállalkozói szolgáltatással is (ahol tehát a 
megrendelővel nem vállalkozási szerződés, hanem pl. adásvételi szerződés áll fenn). 
 
Az egyéb igénybe vett szolgáltatások – amelyek nem esnek a K+F és jogdíj kategóriái alá – csak akkor 
csökkenthetik a helyi iparűzési adó alapját, ha közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatásnak 
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minősíthetőek. Ide tartozik az adóalany által saját nevében vásárolt, és a megrendelővel kötött 
szerződés alapján részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített 
(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. A szolgáltatás azonos vagy eltérő áron is továbbszámlázható. A 
közvetítés lehetőségének a szerződésből ki kell derülnie, a számlán pedig fel kell tüntetni a közvetítés 
tényét. Egyes szakmai és adóhatósági értelmezések szerint ez azt is jelenti, hogy a saját és a közvetített 
szolgáltatás ellenértékét megbontva kell feltüntetni a számlán, ezt azonban a törvény konkrétan nem 
írja elő. Számviteli szempontból azonban mindenképpen indokolt az analitikus nyilvántartásokban a 
bejövő és kimenő számlák egymáshoz rendelését, valamint a hozzájuk tartozó szerződés 
beazonosítását biztosítani. 
 
A gyakorlatban sokszor gondot okoz annak elhatárolása, hogy mely szolgáltatások azok, amelyek 
ilyen átfutó tételnek tekinthetőek, tehát ahol változatlan formában kerül sor a továbbértékesítésre. Nem 
vonható le ugyanis ilyen címen azon szolgáltatások költsége, amelyek beépülnek a vállalkozó saját 
szolgáltatásába, vagy termékértékesítésének előfeltételét képezik, azaz járulékos tételként kerülnek 
továbbszámlázásra. Ez akkor is így van, ha a szolgáltatást a számlán külön tételként, közvetített 
szolgáltatásként tüntetik fel, vagy pedig külön számlában terhelik át a vevőre. 
 
A konkrét esetekben egyedileg kell értékelni, hogy közvetített vagy járulékos szolgáltatásról van-e 
szó, a körülményektől és a felek szerződéses akaratától függően. Ha a megrendelő egy egységes 
szolgáltatás igénybe vételében érdekelt, akkor nem lehet mesterségesen „leválasztani” arról egyes 
szolgáltatás-elemeket, és azokat közvetített szolgáltatásnak tekinteni. Másrészről a valóban változatlan 
formában közvetített szolgáltatások levonhatósága függ a szerződéstől és a számlázástól is. Ezért e 
szempontokat érdemes már a szerződéskötéskor átgondolni. 
 
Általános forgalmi adó 
 
Az áfában közvetített szolgáltatásról akkor beszélünk, ha az adóalany a saját nevében, de más javára 
veszi igénybe a szolgáltatást. Tehát a közvetítő köti meg a szerződést a szolgáltatóval és az ő nevére 
érkezik a számla is, azonban az igénybe vett szolgáltatást változatlan formában továbbszámlázza a 
megrendelőnek. Ez esetben úgy kell tekinteni a közvetítőt, mint aki ennek a szolgáltatásnak az igénybe 
vevője és nyújtója is egyben.  
 
Ebből az következik, hogy az igénybe vett szolgáltatást változatlan formában, ugyanazon 
megnevezéssel (besorolással) és áfa kulccsal kell továbbszámlázni. A kimenő számla teljesítési 
időpontja is főszabályként meg kell, hogy egyezzen a bejövő számla teljesítési időpontjával (kivéve pl. 
ha időszakos elszámolásban állapodtak meg a felek és ezért az esedékességhez igazodik a teljesítési 
időpont). 
 
Az áfa szempontjából is meg kell tehát különböztetni a változatlan formában továbbértékesített, azaz 
közvetített szolgáltatásokat és a saját tevékenységbe beépülő, annak részeként továbbszámlázott, ún. 
járulékos szolgáltatásokat. Itt is irányadó a felek szerződéses akarata és a körülmények egyedi 
értékelése. Fontos szempont, hogy a vevő egy adott szolgáltatást akar-e igénybe venni, amelynek a 
teljesítéséhez szokásosan kapcsolódik az adott járulékos szolgáltatás, vagy külön-külön is igénybe 
venné azokat. Mérlegelendő, de nem feltétlen döntő az egyes szolgáltatások ára, azok aránya. 
 
A saját szolgáltatásba beépülő járulékos elemek és a változatlan formában közvetített szolgáltatások 
pontos elhatárolása különösen fontos akkor, ha alacsonyabb áfa kulcs vonatkozik a közvetített 
szolgáltatásra, mint a közvetítő saját szolgáltatására vagy termékértékesítésére (pl. távhő, kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatás, könyv, napilap, gyógyszer), vagy ha valamely szolgáltatás adómentes 
levonási jog nélkül (pl. biztosítás, pénzügyi tevékenység, postai szolgáltatás, ingatlan bérbeadás). 
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Ezekben az esetekben adóhiányhoz vagy hibás számlázáshoz és ezáltal a levonási jog korlátozásához 
is vezethet az, ha tévesen ítéljük meg a szolgáltatás jellegét. A teljesítés időpontja miatt is fontos, hogy 
pontosan határozzuk meg a közvetített szolgáltatások körét, hiszen ezeknél a szokásosnál korábban 
keletkezhet az adófizetési kötelezettség, a kézhez vett bejövő számlán feltüntetett teljesítési 
időpontban. 
 
 

8 Családi adókedvezmény 
 
2012. január 1-jétől módosultak a családi adókedvezménnyel kapcsolatos egyes szabályok. Az 
adókedvezmény összege nem változott. Kedvezményezett eltartottanként és jogosultági hónaponként 
egy és két eltartott esetében 62.500 forinttal, három és minden további eltartottnál 206.250 forinttal 
csökkenthető az összevont személyi jövedelemadó alapja.  
A legfontosabb változások a következők: 
 

� Kedvezményezett eltartottnak az számít, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. 
évi LXXXIV. törvény szerint a magánszemély családi pótlékra jogosult.  Az adókedvezmény 
tehát akkor is igénybe vehető, ha a jogosult részére családi pótlékot nem folyósítanak, miután 
valamilyen okból nem kérelmezte azt. 
 

� A gyermeket saját háztartásában nevelő gyám, nevelőszülő is érvényesítheti az 
adókedvezményt. 
 

� A családi pótlékra saját jogán jogosult, rokkantsági járadékban részesülő személy helyett, 
bármely vele közös háztartásban élő magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt, 
hanem csak az, aki hozzátartozó. 
 

� Eltartottnak számít az a személy, aki a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe 
vehető. Ez azt jelenti, hogy az adókedvezménynél az eltartottak létszámába beszámítható a 
nappali tagozatos, önálló jövedelemmel nem rendelkező egyetemi, főiskolai hallgató akkor is, 
ha a szülők nem kérték figyelembe vételét a családi pótlék összegének megállapításánál. 
 

� Miután az adókedvezménynek nem feltétele a családi pótlék folyósítása, az a hónap számít 
jogosultsági hónapnak, amelyre tekintettel fennáll a családi pótlékra való jogosultság. 

 
Családi pótlékra az EGT államok állampolgárai is jogosultak, akik a 2007. I. törvény alapján három 
hónapot meghaladó tartózkodás jogát gyakorolhatják Magyarországon (például kereső tevékenységet 
folytatnak). Ebből következően a családi adókedvezményt is igénybe vehetik. A harmadik államok 
állampolgárai esetében ez a lehetőség nem áll fenn. 
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9 INGYENES JUTTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓBAN  

Az új civil törvény életbe lépésével megváltoztak a gazdálkodó szervezetek által nyújtott 
ingyenes juttatásokhoz kapcsolódó társasági adó szabályai is, melynek lényeges szempontjait 
az alábbiakban foglaljuk össze. 

Ingyenes juttatás kétféle formában történhet: 

I. Adomány nyújtásával  
II.  Adománynak nem minősülő támogatással 

I. Adományra vonatkozó szabályok  

2012. január 1-étől a közhasznúság egyfokozatúvá vált, azaz megszűnt a közhasznú és a kiemelkedően 
közhasznú fokozat közötti különbség. Így egy adott szervezet vagy közhasznú jogállású, vagy nem 
közhasznú szervezet. Az átmeneti rendelkezések szerint a korábbi jogszabály alapján nyilvántartásba 
vett „régi” közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek 2014. május 31-éig kell 
megfelelni az új Civil törvényben meghatározott feltételeknek, ezen időpontig közhasznú szervezetnek 
minősülnek, ha teljesítik a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségüket, és továbbra is igénybe 
vehetik a jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket (mint közhasznú szervezet). 

Az új szabály alapján – a közhasznúság egyfokozatúvá válásával párhuzamosan – megváltozott az 
adomány fogalma, az igénybe vehető kedvezmény mértéke, és egyszerűsödtek a kedvezmény 
igénybevételének feltételei. 

2012. január 1-től csak az alábbi célok támogatása tekinthető adománynak: 

-  közhasznú szervezet részére az új civil törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatása, 
valamint 

-  a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott 
tevékenysége támogatása, továbbá 

-  a közérdekű kötelezettségvállalás. 

Adomány az alábbi módok szerint nyújtható: 

= az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,  

= térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, 

= térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. 

Nagyon fontos, hogy a támogatás által az adományozó gazdasági társaság, annak tagja, vezető 
tisztségviselője, felügyelő bizottsági, igazgatósági tagja, könyvvizsgálója, illetve az előbb felsoroltak 
közeli hozzátartozója semmilyen vagyoni előny nem szerezhet. 
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Az adományozó adományának felhasználását meghatározhatja, azaz megjelölheti konkrétan 
az általa támogatott közérdekű célt is. Ilyen megkötés hiányában az adományt a szervezet 
szabadon felhasználhatja. Az adomány felhasználásáról a közhasznú szervezetnek az éves 
beszámolóban kell beszámolni.  

Adományozni tehát bármely szervezetnek lehet, viszont adókedvezmény igénybevételére csak a 
közhasznú szervezeteket támogató társas vállalkozások jogosultak. 

Adomány, mint elismert költség 

Az adomány – a közhasznú szervezet, egyház, illetve közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által 
kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható. Az igazolásnak tartalmaznia kell a kiállító 
és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját. 

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke 

Az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány értékének  
- 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, 
-  további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, 
 
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. 
 

A kedvezmény igénybevételének feltétele 

Az adomány meghatározott százalékával akkor csökkenthető az adózás előtti eredmény, ha az 
adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap vagy a Nemzeti Kulturális 
Alap által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az 
adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját. 

 
Mi számít tartós adományozásnak? 

A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli  
támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a  
szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, 
évente  legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül 
adja. (Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás 
nyújtása  keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.) 

Összefoglalva: 

A módosítás következtében az adomány egyrészt elismert költség a 2012. adóévtől. A korábbi 
szabályozással ellentétben adomány esetén nem kell vizsgálni, hogy a támogatásban részesülő 
szervezet adózás előtti eredménye a támogatás nélkül számítva negatív lesz-e, nincs növelő 
tétel, de adománynál feltétel az igazolás. 
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Továbbá adomány nyújtása esetén adóalap-kedvezmény is igénybe vehető: közhasznú 
szervezet részére történő adományozás esetén az adomány 20 %-ának megfelelő, tartós 
adományozási szerződés keretében adott támogatás, juttatás esetében további 20 %-ának 
megfelelő mértékben csökkentheti az adózás előtti eredményt.  
Közhasznú szervezet támogatása esetén tehát összességében 120, illetve 140 %-os adóalap 
csökkentés érhető el. 
 
A korábbi szabályozással ellentétben viszont a juttatás értékének 50 %-ával csak a Kármentő 
Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén csökkenthető az adóalap. 

Az adomány költségként, illetve adóalap csökkentő tételként történő érvényesítéshez 
ugyanazon igazolásra van szükség. 

A fentiek szerint az adományra vonatkozó adóalap-kedvezmények 2012. január 1-jétől 
hatályos új szabályait első ízben a 2012-es adóévről szóló 1229. számú adóbevallásban lehet 
alkalmazni. 

Adomány ÁFA-beli megítélése 

Az áfa törvényben 2010. június 17-i hatálybalépéssel visszaállították az áfamentes adományozás 
lehetőségét. 

Azaz, nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány [11. § (3) 
bekezdés a) pontja], illetve nem minősül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú 
adományozás [14. § (3) bekezdés]. 

II.  Nem adomány céljából juttatott támogatás adózására vonatkozó szabályok  

A nem adomány céljából nyújtott támogatás – pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt 
kötelezettség – ráfordításként elszámolt összegével nem kell megnövelni az adózás előtti 
eredményt, ha a támogató rendelkezik a juttatásban részesülő (például nem közhasznú 
alapítvány) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás 
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló 
elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.  

Külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére nyújtott 
támogatás esetén azonban nem alkalmazható a kivétel, minden esetben meg kell növelni az 
adóalapot a támogatás összegével.  

 

Összefoglalva: 

Támogatás közhasznúsági fokozattal nem rendelkező szervezet részére is nyújtható, ebben az 
esetben adóalap csökkentő kedvezmény nem érvényesíthető, viszont a támogatás összege 
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elismert költségnek minősül belföldi illetőségű részére nyújtott támogatás esetén a 
meghatározott tartalmú nyilatkozat birtokában. 

10 TELEPHELY BEJELENTÉSE  
 

Ideiglenes és állandó tevékenység meghatározása 

A helyi adókról szóló törvény meghatározza az ideiglenes és az állandó tevékenység végzésének 
kritériumait. 

Ideiglenesnek két esetben kell tekinteni a tevékenységet: 

1.) meghatározott tevékenységek – többek között a 41-43. ágazatokba sorolt építőipari 
tevékenységek – végzése esetén, ha a tevékenység időtartama 30 és 181 nap közé esik 

2.) ha a vállalkozás egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel (ez 
a PPF esetében nem áll fenn.) 

Amennyiben az építőipari tevékenység folytatásának időtartama az önkormányzat 
illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e 
tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek 
minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell 
bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. 

A cégtörvény szerint a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég létesítő okiratában foglalt 
olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen 
található. 

A cégeknek azonban a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a társasági szerződésben nem 
kötelező a telephelyet feltüntetniük, így azokat a cégjegyzék nem feltétlenül tartalmazza.  

A társaság telephelyeire vonatkozó információt a cégbíróság megküldi az adóhatóságnak, de nyilván 
csak azokat, amelyek a cégjegyzékben szerepelnek.   

A Cégbírósághoz be nem jegyzett telephelyet (az adózó értelmező rendelkezések szerinti telephelyét) 
az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az adóhatósághoz a cégbejegyzési kérelem benyújtását 
követő 15 napon belül, illetve a változás esetén a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. Az 
ART értelmező rendelkezése szerint telephely az a hely, azol az adóköteles tevékenységet folytatják, 
ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő- szolgáltatótevékenységének helyét 
függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen 
található. 

Technikai kérdések: Nyomtatvány: 12T201T Lap: B04 Rovat: 4.  
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11 Innovációs járulék megváltozott szabályai 2012-től: bővült a 
kötelezettek köre! 

 

A lényeg: szinkronba került kis-és középvállalkozások meghatározása az innovációs járulék esetében 
is. A TAO bevallásban a vállalkozásoknak eddig is meg kellett jelölniük KKV besorolásukat a KKV 
törvény alapján, azonban az így meghatározott besorolás eltérhetett az innovációs járulékról szóló 
törvény szerinti besorolástól, azaz előfordulhatott, hogy az a vállalkozás, amelyik partner-, illetve 
kapcsolódó vállalkozásaira tekintettel középvállalkozásnak minősült (KKV szerinti besorolás, amit a 
TAO bevallás első lapján kell jelölni), csupán a saját adatai alapján innovációs járulék fizetésére nem 
volt kötelezett.  

2012-től az innovációs járulék szabályozásában több lényeges változás történt. A legfontosabb 
talán a kötelezettek körét érintő módosítás, ugyanis előfordulhat, hogy adott vállalkozó évekig 
nem volt innovációs járulékfizetésre kötelezett, most azonban ismét kell számolnunk ennek 
terhével. Érdemes ezért az esetleges kötelezetti pozíció felülvizsgálatára időt fordítani. 

A törvény értelmében a kis-, és mikrovállalkozások továbbra sem alanyai az innovációs járuléknak. 
Azonban míg 2011-ig a vállalkozások innovációs járulék-kötelezettség (mentesség) megítélése 
szempontjából nem kellett figyelembe venni a partner-, illetve kapcsolódó vállalkozásokat – csupán a 
saját értékadataik alapján kellett a vállalkozásokat besorolni –, addig 2012-től a vállalkozások 
besorolásánál figyelemmel kell lenni azok partner- és kapcsolt vállalkozásaira, ideértve a 
külföldi csoportvállalatokat is. 

Az a belföldi székhelyű, számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság lesz járulékfizetésre 
kötelezett, aki nem minősül az üzleti év első napján mikro- és kisvállalkozásnak.  

A besorolásnál az alábbi meghatározásokra kell figyelemmel lenni: 

Önálló vállalkozásnak minősül, így egyedi (éves, vagy egyszerűsített éves) beszámolója adatai 
alapján minősíthető: 

–  az a vállalkozás, amely nem minősül sem partnervállalkozásnak, sem kapcsolódó 
vállalkozásnak a legtipikusabb esetben: az a vállalkozás, amelyben más vállalkozás részesedése, nem 
éri el a 25%-ot és maga sem rendelkezik 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel más 
vállalkozásban; továbbá 

–  meghatározott befektetők érdekeltsége, és meghatározott feltétetelek fennállása esetén    

Partnervállalkozás legtipikusabb esete, ha egy vállalkozás részesedése egy másik vállalkozásban 
eléri a 25%-ot, de nem haladja meg az 50%-ot.  

Kapcsolódó vállalkozások jellemző esetbe, ha egy vállalkozás részesedése egy másik vállalkozásban 
meghaladja az 50%-ot.  

Ha az adott vállalkozásnak van partner- és/vagy kapcsolódó vállalkozása, akkor a besoroláshoz a 
létszám és a pénzügyi mutatókat konszolidált beszámoló alapján, konszolidált beszámoló hiányában az 
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egyedi beszámolókban szereplő adatok összeadásával kell megállapítani. Ennek számításakor a 
partnervállalkozás(ok) adataiból a részesedéssel arányos adatokat, illetve a kapcsolódó vállalkozás(ok) 
adatainak egészét kell hozzáadni az adott vállalkozás adataihoz.  

Mivel az innovációs járulékról szóló jogszabály idevonatkozó rendelkezése 2012. január 1-ével lépett 
hatályba, az ezen a napon működő vállalkozásoknak a 2012. évben kezdődő üzleti évük első napján 
fennálló állapot szerint, e napra vonatkozóan – általános esetben 2012. január 1-jére – mikro-, kis-, ill. 
középvállalkozási kategóriába (KKV), vagy a KKV-n kívüli státuszukat megállapítaniuk.  

A KKV minősítéshez az irányadó utolsó beszámoló – főszabályként – a 2010. évi konszolidált 
beszámoló – egyedi, vagy konszolidált beszámoló – foglalkoztatotti létszám (1. mutató), és pénzügyi 
mutatói (értékesítés nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg: 2. mutató), figyelemmel az úgynevezett két 
éves szabályra, tehát. ehhez képest kell vizsgálni a két egymást követő beszámolási időszak 
mutatóinak alakulását.  

A kétéves szabály alkalmazása vonatkozásában a következő alapelvek rögzíthetők:  

a)       2005. január 1-jét – illetve a kétéves szabály szerinti első besorolást – követően elfogadott 
beszámoló alapján (bármilyen adatokat is tartalmaz) nem változik a vállalkozás besorolása;  

b)      két egymást követően elfogadott beszámoló alapján csak abban az esetben következik be 
változás, ha a vállalkozás fennálló besorolásához tartozó határértékeket mind a két beszámoló adatai 
meghaladják, vagy mind a két beszámoló adatai elmaradnak azoktól; 

c)      ha a két beszámoló adatai – a b) pont szerint – különböző besorolást tennének lehetővé, akkor 
mindig a második beszámoló mutatói alapján kell a besorolást megtenni; 

d)      egy besorolás után újabb két egymást követő beszámoló elfogadását követően változik a 
vállalkozás besorolása a b)-c) pontok szerint; 

e)      addig nem változik egy vállalkozás besorolása, amíg nincs két olyan, egymást követő két évre 
elfogadott beszámoló, amelyekben az adatok meghaladják (mind a két évben) a fennálló besoroláshoz 
tartozó határértékeket, vagy mind a kettőben alatta maradnak azoknak; 

f)       a kétéves szabály vizsgálata az 1. mutató (létszám) és a 2. mutató (értékesítés nettó árbevétele 
vagy a mérlegfőösszeg) határértékeire vonatkozik, így az a)-e) pontok szerinti elvek az állami és/vagy 
önkormányzati részesedés változására nem alkalmazhatók. Adott vállalkozás – a mutatók értékeitől 
függetlenül – attól a naptól nem minősül KKV-nak, amely naptól benne az állam és/vagy az 
önkormányzat részesedésének a mértéke – a Kk. tv. 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a 25%-ot 
meghaladja.    

Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság 
és annak előtársasága, továbbá a közhasznú nonprofit gazdasági társaság. 
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Megszűnik a kötelezettségcsökkentés lehetősége 

2011-ig a kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységek ösztönzésére kötelezettségcsökkentési lehetőséget 
biztosított a törvény a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység közvetlen költségének, 
valamint meghatározott szervezetektől a saját tevékenységéhez megrendelt K+F költség levonásával. 
Számos visszaélésre volt azonban példa, így a jövőben nem csökkenthető a kedvezménnyel az 
innovációs járulék alapja (ami továbbra is a helyi iparűzési adó alapja), helyette viszont pályázni lehet 
majd vissza nem térítendő támogatásokra. 

Az innovációs járulékelőleg bevallása és befizetése 

A 2012. évben első ízben kötelezetté vált adózónak külön kell az előlegről bevallást benyújtani a  

a) 2012.01.01 – 2012.06.30 időszakra (1249) 

b) 2012.07.01 – 2013.06.30 időszakra 

  

a) esetben két bevallást kell benyújtani és megfizetni a várható adatok alapján: 

– az adóév első negyedévére vonatkozó innovációs járulékelőlegről 

2012. április 20-áig, illetve az adóév negyedik hónapjának 20. napjáig 

– az adóév második negyedévére vonatkozó innovációs járulékelőlegről  

2012. július 20-áig, illetve az adóév hetedik hónapjának huszadik napjáig 

b) esetben az előleg bevallása és megfizetése a már ismert módon történik a megelőző üzleti év adatai 
alapján: 

– 2012. május 31-ig, illetve az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig  

Az éves elszámolásról 2013. május 31-ei határidővel kell bevallást tenni. Jó hírként elmondhatjuk, 
hogy megszűnik az innovációs járulék külön bevallása, így a társasági adóbevallással együtt lesz 
lehetőség bevallani. 
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12 Európai Bíróság ítélete ÁFA kérdésben 
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (2012. június 21. A C-80/11. és C-142/11. sz. egyesített ügyekben 

A közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi 
irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját, 220. cikkének 1. 
pontját és 226. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, 
amely szerint  

- az adóhatóság megtagadja az adóalany által fizetendő hozzáadottérték-adó összegéből 
a számára teljesített szolgáltatások után előzetesen felszámított adó összegének levonását 
amiatt, hogy az e szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója vagy annak valamely 
alvállalkozója szabálytalanságot követett el, anélkül hogy ezen adóhatóság objektív 
körülmények alapján bizonyítaná azt, hogy az érintett adóalany tudta, vagy tudnia kellett 
volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett 
számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által 
elkövetett adócsalásban vesz részt.  

A 2006/112 irányelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 273. 
cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint 

-  az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal az indokkal, hogy az adóalany nem 
győződött meg arról, hogy a levonási joga gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre 
vonatkozó számla kibocsátója adóalanynak minősül-e, rendelkezik-e a szóban forgó 
termékekkel, és képes-e azok szállítására, illetőleg hogy hozzáadottértékadó-bevallási és -
fizetési kötelezettségének eleget tesz-e, illetve azzal az indokkal, hogy az említett adóalany az 
említett számlán kívül nem rendelkezik más olyan irattal, amely bizonyítaná az említett 
körülmények fennállását, jóllehet a 2006/112 irányelvben a levonási jog gyakorlása 
vonatkozásában előírt valamennyi tartalmi és formai követelmény teljesült, és az adóalanynak 
nem volt tudomása az említett számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra 
vagy csalásra utaló körülményről.  

 

 
Hírlevélr ől leiratkozás illetve a Kiadó felelősségének kizárása 
 
Amennyiben a jövőben nem szeretné, ha e-mailen (ingyenesen) megkapná az EDUTAX Kft. Hírlevelét 
kérjük, az adotanacsado@edutax.hu címünkre írja ezt meg nekünk. 
 
Írásaink elsősorban a figyelemfelhívást, gyors tájékoztatást szolgálják. A megjelent írások emiatt emiatt nem 
tekinthetők egy-egy kérdésre irányuló tanácsadásnak, így kizárjuk minden jogi felelősségünket. Bár a lehető 
legnagyobb körültekintéssel írjuk és szerkesztjük Hírlevelünket, de az Önt érintő konkrét ügyben kérjük, 
mindig konzultáljon velünk, az ügy minden fontos részletét tisztázva tudunk személyre szabott és 
felelősségteljes tanácsot adni Önnek és vállalkozásának.      E-mail: adotanacsadas@edutax.hu 


