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A következőkben a 2013-ban életbe lépő legfontosabb adó- és számviteli változásokat 
ismertetjük. 
 
 
1. Általános forgalmi adó 
 
Az áfa törvény módosításai közül a legfontosabbak az üzletág-átruházással, a pénzforgalmi 
elszámolás bevezetésével, és a számlázással kapcsolatosak. 
 
Üzletág-átruházás 
 
2013-tól az üzletág-átruházás nem minősül adóköteles ügyletnek, ha 
 

� az üzletág átvevője belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint kötelezettséget 
vállal arra, hogy jogutódként megilletik az átvett vagyonhoz tartozó jogok és őt terhelik 
a kötelezettségek, továbbá nincs olyan jogállása, melynek alapján e kötelezettségek 
teljesítése tőle nem követelhető (pl. alanyi adómentesség), 
 

� az átruházásra kerülő üzletág kizárólag áfa levonására jogosító tevékenységet folytat, 
 

� az üzletág átvevője az áfa kötelessé tételt választja, ha a szerzett vagyonnak olyan 
ingatlan is része, amelyre az átruházó az adókötelessé tételt választotta. Ez a feltétel 
érvényes akkor is, ha olyan „új” ingatlant szerzett az üzletág keretében, amelyet az 
üzletág átruházásának időpontjától számítva még nem vettek használatba, vagy a 
használatbavételtől még nem telt el két év. 
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Üzletág a vállalkozás olyan működő egysége, amely alkalmas arra, hogy a hozzá tartozó 
vagyonnal függetlenül és tartósan önálló gazdasági tevékenységet folytasson. 
 
Pénzforgalmi elszámolás 
 
A pénzforgalmi elszámolást a kisvállalkozások választhatják. A kis- és középvállalkozásokról 
és fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint kisvállalkozás az a 
vállalkozás, amelynek a foglalkoztatotti létszáma kevesebb 50 főnél, és az éves nettó 
árbevétele vagy mérleg-főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
A pénzforgalmi elszámolás akkor választható, ha a vállalkozás belföldön bejegyzett áfa 
alany, nem áll csőd vagy felszámolási eljárás hatálya alatt és nem választott alanyi 
mentességet. További feltétel, hogy a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból 
szerzett áfa nélküli ellenérték – sem a tárgyévben, sem az előző naptári évben – nem 
haladja meg a 125 millió forintot. Nem számít bele az értékbe a tárgyi eszközök értékesítése, 
a vagyoni értékű jogok végleges átengedése, a közösségen belüli adómentes értékesítés, a 
közérdekű jellegére tekintettel adómentes ügylet, valamint az adómentes pénzügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ellenértéke. 
 
A pénzforgalmi elszámolás lényege, hogy fizetendő áfát akkor kell megfizetni, amikor a vevő 
az ellenértéket megfizette. A pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható zártvégű pénzügyi 
lízing ügylet, adómentes közösségen belüli értékesítés esetén, valamint akkor sem, ha 
vállalkozás az ügyletre az adóalany az áfa törvény más különös rendelkezését (pl. 
különbözet szerinti adózást) alkalmazza. A beszerzésekhez kapcsoló előzetesen felszámított 
áfa is legkorábban csak abban a bevallási időszakban igényelhető vissza, amelyben az 
ellenértéket az eladónak megfizették. Fontos tudni, hogy a vevő a pénzforgalmi elszámolást 
választó vállalkozás által kibocsátott számlában áthárított áfát szintén csak az ellenérték 
kiegyenlítésekor vonhatja le akkor is, ha az általános szabályok szerint adózik. 
 
A kibocsátott számlán kötelező feltüntetni a „pénzforgalmi elszámolás” megjegyzést. Ennek 
hiányában nem alkalmazható a pénzforgalmi áfa elszámolás, vagyis a fizetendő áfát az 
ügylet teljesítésekor és nem az ellenérték jóváírásakor kell megállapítani. 
 
A pénzforgalmi áfa elszámolást első alkalommal a 2013. naptári évre  lehet választani, az 
adóhatósághoz 2012. december 31-ig  benyújtott változás bejelentő kérelemmel. Az új 
adózók a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg is választhatják a 
pénzforgalmi elszámolást. Az adóhatóság a honlapján közzéteszi, ha az adózó pénzforgalmi 
elszámolást választott, valamint a pénzforgalmi elszámolás időszakának kezdő és befejező 
időpontját. 
 
Számlázás 
 
A határon átnyúló ügyleteknél annak a tagállamnak a számlázási szabályait kell alkalmazni, 
ahol a termékértékesítést vagy a szolgáltatásnyújtást teljesítették , de vannak kivételek. Ha 
a számlát kibocsátó nem telepedett le abban a tagállamban, ahol az ügyletet teljesítette és 
az adó fizetésére a vevő kötelezett, akkor az eladó letelepedése szerinti tagállam szabályait 
kell követni. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a teljesítés helye a Közösség területén kívül 
van. 
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A Közösségen belüli adómentes értékesítésnél, ha az elszámolási időszak meghaladja az 
egy hónapot, akkor minden naptári hónap utolsó napján részteljesítés történik, amelyről 
számlát kell kiállítani. Azoknál a határon átnyúló ügyleteknél, amikor a vevő az adófizetésre 
kötelezett (fordított adózás), a számlát a teljesítést követő hó 15-ig kötelező kibocsátani. 
Gyűjtőszámlát egy hónapnál hosszabb időszakról csak abban esetben lehet kibocsátani, ha 
abban nem szerepel olyan értékesítés, amelyre a fordított adózás alkalmazandó. 
 
A számlán a „fordított adózás”  kifejezést kell feltüntetni azoknál az ügyleteknél, amelyeknél 
az adó megfizetésére a vevő kötelezett. Ha a számlát nem magyar nyelven állítják ki, akkor 
az adott nyelven ennek megfelelő kifejezést kell szerepeltetni (például angolul „reverse 
charge”). 
 
A Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozóan beszedett előleget  a 
jövőben nem kell számlával kísérni. Az ilyen előleg átvétele nem minősül külön teljesítésnek. 
 
2013-tól az Áfa törvény rögzíti, hogy a Közösségen belüli termékbeszerzésnél és a fordított 
áfa alá eső szolgáltatások esetén, amennyiben az adóalap utóbb módosul, akkor a 
levonható adó változását a vevő, megrendelő ugyanabban az időpontban jogosult 
figyelembe venni, mint amikor a fizetendő adót módosító tételt be kell állítania a bevallásába. 
 
A belföldi ügyleteknél kötelező feltüntetni a vevő, megrendel ő adószámának  első 8 
számjegyét, ha a számlában áthárított adó a 2 millió forintot  eléri. 
 
Ha a számla külföldi pénznemben  került kiállításra, akkor a forintra történő átszámításhoz 
választható lesz az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam is. E választást az 
adóhatóságnak előzetesen be kell jelenteni. 
 
Egyszer űsített számla  bocsátható ki, ha a számla bruttó összege a 100 eurót nem haladja 
meg, akkor is, ha nem készpénzben fizették ki a számlát. 
 
Az elektronikus számlázás  liberalizálását szolgálja az a módosítás, amely szerint a jövőben 
bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárás elfogadható lesz a számlázásnál, amely biztosítja a 
számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát, és amely 
megbízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít a számla és a rajta szereplő termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás között. A minősített elektronikus aláírás és az elektronikus adatcsere-
rendszerben (EDI) történő továbbítás 2013-tól csak egy lehetőség lesz ennek biztosítására. 
 
2013-tól nem lesz kötelező papíralapon jelentést nyomtatni és küldeni a vevőnek az adott 
hónapban elektronikusan kibocsátott számlákról. Több elektronikus számlát tartalmazó 
számlakötegnél az azonos adatokat elég csak egyszer feltüntetni. A papíralapon előállított 
számlák a jövőben elektronikus aláírással ellátva, kötegben, elektronikusan is archiválhatók. 
Az elektronikus számlákat elektronikus formában kell megőrizni az elévülési idő leteltéig, 
ideértve a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét biztosító adatokat is. 
 
Belföldi fordított adózás 
 
2013. január 1-jétől, ha a lejárt követelés biztosítékát a hitelező nem saját maga értékesíti, 
hanem azt vevőkijelölés útján, közvetlenül az adóssal értékesítteti, akkor ez az ügylet is 
fordított adózás alá esik. 
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2013. április 1-től a fordítottan adózó mezőgazdasági termékek köre kibővül az élő sertéssel, 
a félsertéssel és egyes takarmányokkal. Az értékesítésükről kiállított számlában fel kell 
tüntetni a vevő adószámát. Az áfa bevallásban mind az eladónak mind a beszerzőnek 
nyilatkoznia kell az ügylet legfontosabb adatairól (partner adószáma, teljesítés időpontja, 
termék VTSZ száma, mennyisége, áfa alapja). A fordított adózást a kompenzációs felárra 
jogosult adóalany nem alkalmazhatja. 
 
 
Egyéb változások 
 

� Az alanyi adómentesség  értékhatára 6 millió forintra  emelkedik. Az átmeneti 
rendelkezések szerint az alanyi adómentesség 2013-ra akkor is választható, ha 2012-
ben az értékesítések ellenértéke több volt 5 millió forintnál, de nem haladta meg a 6 
millió forintot. 
 

� A közlekedési eszköz hosszú id őtartamú (vízi közlekedési eszköznél 90, egyéb 
közlekedési eszköznél 30 napot maghaladó) bérbeadása  esetén, ha nem adóalany 
részére történik, a teljesítés helyét a korábbi szabályokkal ellentétben nem a 
bérbeadó, hanem a bérlő gazdasági letelepedésének helye, lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye határozza meg. 
 

� 2013. január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges 
szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított áfának csak 50%-a nem levonható. 
Amennyiben az igénybevett szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át igazoltan 
közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák, az előzetesen felszámított áfa teljes 
egészében levonható. 

� Külföldiek áfa visszatérítése – A külföldi adóalanyok a 2012. december 31-ét 
követően benyújtott áfa visszatérítési kérelmekhez kapcsolódó információkat angol, 
német vagy francia nyelven is megadhatják. Egy adó-visszatérítési időszakra több 
kérelem is benyújtható, de az újonnan benyújtott kérelem csak azt az áfát 
tartalmazhatja, amelynek a visszatérítését korábban nem kérelmezték. Naptári 
évenként legfeljebb 5 kérelem nyújtható be. 

 
 
2. Társasági adó 
 
Bejelentett immateriális jószág – 2013-tól nem csak a vásárolt, hanem a saját előállítású 
jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágot is be lehet jelenteni az adóhatósághoz, és így 
a későbbi értékesítésükből származó nyereséggel csökkenteni lehet, a veszteséggel növelni 
kell az adóalapot. A bejelentést az előállítást követő 60 napon belül lehet teljesíteni. 
 
Bejelentett részesedés : 2013-tól a bejelentett részesedés árfolyamnyereségét csökkenteni, 
árfolyamveszteségét növelni kell az üzleti- vagy cégérték (goodwill) kivezetése 
következtében elszámolt ráfordítással. 
 
Az ellenőrzött külföldi társaság fogalma módosul. Amennyiben a külföldi állam (ahol a 
társaság székhelye van) az adóalap összegétől függően több társasági adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek kell elérnie a 10%-ot ahhoz, hogy a társaság ne 
minősüljön ellenőrzött külföldi társaságnak. 
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A jövedelem-(nyereség-) minimum  meghatározásánál 2013-tól a tagi kölcsönök 
növekményét is figyelembe kell venni. Növelni kell az összes bevételt a taggal szemben 
fennálló kötelezettség napi átlagos állománya és az előző adóév utolsó napján a taggal 
szemben fennálló kötelezettség különbözetének a felével. A taggal szembeni áruszállításból 
és szolgáltatásból származó kötelezettséget nem kell figyelembe venni. 
 
Háromszoros K+F adóalap-kedvezmény : 2013-tól nem csak felsőoktatási intézménnyel, a 
Magyar Tudományos Akadémiával, valamint az általuk alapított kutatóintézettel, hanem a 
központi költségvetési szervként, valamint a közvetlenül vagy közvetve többségi állami 
tulajdonban lévő gazdasági társaságként működő kutatóintézettel is lehet kutatás-fejlesztési 
együttműködési megállapodást kötni, és a kapcsolódó költségek után háromszoros adóalap 
kedvezményt igénybe venni. A kedvezmény mértéke változatlanul legfeljebb 50 millió forint. 
 
Alult őkésítési szabály. Az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó 
kötelezettségeket és követeléseket az alultőkésítettség számításánál nem kell figyelembe 
venni. 
 
Elhatárolt veszteség 
 

� Kiválás esetén a fennmaradó adózóra is alkalmazni kell az átalakulásra vonatkozó 
korlátozó veszteségelhatárolási szabályokat. 
 

� Átalakulásnál a jogutód az átvett elhatárolt veszteséget akkor használhatja fel, ha az 
átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott legalább egy tevékenységből 
bevételt szerez. 2013-tól ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a vállalkozás az 
átalakulást követő két éven belül megszűnik, továbbá ha a jogelőd tevékenysége 
kizárólag vagyonkezelésre irányult. 
 

� Cégvásárlás esetén sem kell teljesíteni a tevékenység 2 adóévig tartó folytatására 
vonatkozó feltételt, ha a megvásárolt társaság a többségi befolyás megszerzését 
követő 2 adóéven belül jogutód nélkül megszűnik. Amennyiben a csődeljárást vagy 
felszámolási eljárást lezáró, jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséget 
követően a vállalkozás tovább folytatja a tevékenységét, az adóalap 50%-áig terjedő 
veszteségelhatároláson túl lehetőség van esetleges további veszteségek 
felhasználására is az egyezségre tekintettel elengedett (rendkívüli bevételként 
elszámolt) kötelezettség felének mértékéig. 

 
Fejlesztési adókedvezmény 
 

� Két új jogcím lép életbe 2013-tól. Fejlesztési adókedvezményt lehet igénybe venni a 
Kormány által kijelölt szabad vállalkozási zónák területén üzembe helyezett és 
üzemeltetett, valamint a bárhol megvalósított energiahatékonyságot szolgáló 
beruházás alapján. A beruházás jelenértékének mindkét esetben el kell érni a 100 
millió forintot. E beruházások után is a társasági adó 80%-áig lesz érvényesíthető 
adókedvezmény. 
 

� További módosítás, hogy a jövőben minden fejlesztési adókedvezménnyel érintett 
beruházás befejezését is be kell jelenteni az üzembe helyezést követő 90 napon belül 
az adópolitikáért felelős miniszternek. 
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� A beruházás üzembe helyezését követő 5 éven belül azokban az években nem 
vehető igénybe az adókedvezmény, amelyekben az adózó a jogszabályban vagy 
hatósági határozatban megállapított (környezetvédelmi) kibocsátási határértéket 
jogerős határozattal megállapított módon túllépi. Ebben az esetben tehát nem az 
egész adókedvezménytől esik el az adózó, hanem csak az adott években nem veheti 
igénybe az adókedvezményt. 

 
Áruminta : Az áfa törvény szerinti áruminta átadása abban az esetben is elismert költségnek 
minősül, ha a juttatásban részesülő adózás előtti eredménye a juttatás nélkül negatív. 
 
A kisvállalati adózók részére adott támogatás , juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, 
térítés nélkül átadott eszköz vagy nyújtott szolgáltatás és az átvállalt kötelezettség miatti 
ráfordítás nem elismert költség, növeli a társasági adó alapját. 
 
 
3. Számvitel 
 
Jelent ős összeg ű hiba  – Változás, hogy az 1 millió forintot el nem érő hiba akkor sem 
minősül jelentősnek, ha meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. Megszűnik az a szabály, hogy 
az 500 millió forintot meghaladó hiba mindenképpen jelentős összegűnek minősült, tehát 
ezekben az esetekben is csak a számviteli politikában meghatározott értékhatár és a 
mérlegfőösszeg 2%-a lesz irányadó. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló 
hiba (a hiba hatására a saját tőke 20%-ot meghaladóan változik, vagy lényegesen változik) 
fogalma megszűnik. Ehhez kapcsolódóan megszűnik a beszámoló újbóli közzétételére 
vonatkozó kötelezettség is. 
 
2013-tól változás a kisvállalkozások számára, hogy megszűnik a sajátos egyszerűsített éves 
beszámoló és helyébe lép a mikrogazdálkodói egyszer űsített éves beszámoló, amelynek 
szabályait nem a számviteli törvény, hanem külön kormányrendelet fogja meghatározni. Ezt 
az elszámolási módot azok a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozások választhatják, 
amelyek két egymást követő üzleti évben a következő három mutató közül legalább kettőnek 
megfelelnek: a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 100 millió forintot, az éves nettó 
árbevétel a 200 millió forintot és a foglalkoztatottak létszáma a 10 főt. A választástól három 
évig nem lehet eltérni. 
 
A készletek  között, áruként kell kimutatni azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított 
eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig átmenetileg használ (pl. műszaki 
boltokban a bemutató tévékészülékek, vagy az autókereskedőknél a bemutató autók, stb.). 
 
Támogatások elszámolása  – A támogatásokhoz, a véglegesen átvett pénzeszközökhöz, a 
térítés nélkül átvett eszközökhöz, a harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez 
kapcsolódó halasztott bevételek megszüntetésekor nem kell figyelembe venni azt, ha az 
eszköz bekerülési értéke (felújítás, felértékelés) és a hasznos élettartam növekszik. 
 
Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete  – és ezért terven 
felüli értékcsökkenést vagy értékvesztést kell elszámolni –, ha a különbözet a múltbeli tények 
vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll, vagy ha a rendelkezésre álló 
információk alapján véglegesnek tekinthető. 
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Az anyavállalat bizonyos körülmények fennállása esetén felmentést adhat a 
leányvállalatának a konszolidálásba történő bevonás alól és ezzel ő is mentesül a 
konszolidált beszámoló  elkészítése alól. A jövőben azonban nem terjed ki ez a kimentési 
szabály arra az esetre, ha a mérleg fordulónapján az anyavállalat vagy a konszolidálásba 
bevont leányvállalat részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott értékpapírok tőzsdei 
kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték. 
 
Skontóként  a pénzügyileg rendezendő ellenérték legfeljebb 3%-át lehet elszámolni. A 
korábbi szabályozás szerint a késedelmi kamattal arányos mértékben lehetett elszámolni a 
skontót a pénzügyi műveletek egyéb bevételei illetve ráfordításai között. 
 
A naptári évtől eltérő üzleti évre történ ő átállás  esetén a megváltozott mérlegfordulónapra 
készített beszámoló kiegészítő mellékletében már nem kell bemutatni az egy üzleti évvel 
korábbi, összehasonlítható bázisadatokat tartalmazó mérleget és eredménykimutatást. 
 
Számviteli bizonylatként  alkalmazható a számviteli törvény előírásainak megfelelő 
elektronikus dokumentum, irat, amelyet nem szükséges elektronikus aláírással és 
időbélyegzővel ellátni. 
 
 
4. Személyi jövedelemadó 
 
A 2013. január 1-jétől hatályos módosítások közül a szuperbruttó teljes kivezetését, az egyes 
cafeteria elemekre vonatkozó szabályok módosítását, valamint a biztosítással összefüggő 
rendelkezések újrakodifikálását indokolt kiemelni. 
 
Megszűnik a szuperbruttó 
 
Az összevont adóalapba tartózó jövedelmeknél évi 2 millió 424 ezer forint felett sem kell 
alkalmazni a 27%-os adóalap-kiegészítést. Az adócsökkentés hatását azonban ellentételezi, 
hogy megszűnik a nyugdíjjárulék (10%) alapjának felső határa. Jövőre ezért az évi 8 millió 
forintot meghaladó bruttó jövedelmeknél csökken a nettó jövedelem. 
 
Drágább lesz a cafetéria 
 
A béren kívüli juttatásoknál a munkáltató közterheinek alapja változatlanul a juttatás 
értékének 1,19-szorosa. A 16%-os adón felül fizetendő egészségügyi hozzájárulás azonban 
10%-ról 14%-ra emelkedik, így az összes közteher a 2012. évi 30,94% helyett 35,7% lesz. 
 
A béren kívüli juttatások köre nem változik. A juttatások együttes éves keretösszege is 500 
ezer forint marad. 
 

� A munkahelyi étkezésnél  változatlanul érvényes az a szabály, hogy az 
étkezőhelynek a munkáltató telephelyén kell működnie. A jövőben azonban az ilyen 
formában nyújtott étkezés – a korábbi szabályokkal ellentétben – akkor is béren kívüli 
juttatásnak minősül, ha az étkezőhely szolgáltatásait nem kizárólag a munkáltató 
dolgozói vehetik igénybe. 
 

� Az Erzsébet utalvány  havi összege 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedik és 2013-
ban is felhasználható meleg-étel vásárlására is. 
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� Iskolakezdési támogatás  kizárólag utalvány formájában adható, amely a tanév első 

napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. A 
munkavállalónak elegendő nyilatkoznia a munkáltatónak arról, hogy jogosult az 
iskolakezdési támogatásra. 

 
2012-ben a kifizető legfeljebb 50 ezer forint értékben adhatott adómentesen sporteseményre 
belépőjegyet, bérletet. 2013-tól az adómentes keretösszeg változatlan marad, de a juttatási 
kör kibővül a kulturális szolgáltatásokkal . Kiállítások, színház, tánc-, zeneművészeti- és 
cirkuszi előadások, közművelődési szervezetek által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybe 
vételére szóló belépőjegyek, bérletek vásárlására, továbbá könyvtári beiratkozási díjra is 
felhasználható. 
 
Biztosítás adózási szabályai 
 
A biztosítással kapcsolatos rendelkezéseket újraszabályozták. A módosítások részeként 
bevezették a kockázati biztosítás fogalmát. 
 
Kockázati biztosításnak az olyan személybiztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) 
minősül, amelynek nincs sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke. Az ennek 
megfelelő kockázati biztosítás kifizető által fizetett díja havonta a minimálbér 30%-áig 
adómentes. Csoportos biztosításnál az adómentes összeget az egy biztosítottra jutó díj 
alapján kell számítani. A biztosítási díj adómentes értékhatárt meghaladó részének 1,19-
szerese után a kifizető 16%-os személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi hozzájárulást 
fizet. 
 
A kockázati biztosításnak nem min ősülő biztosítások közül, a határozatlan idejű (halál 
esetére szóló), visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás  munkáltató (kifizető) által 
fizetett díja adómentes marad. Rendszeres díj az, amelyet a biztosítási szerződés alapján 
legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a 
biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetett díjak együttes összegének a 
KSH által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói 
áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. A kifizetőnek adatot kell szolgáltatnia az 
állami adóhatóságnak magánszemélyenként az adómentes díj összegéről, valamint a 
biztosító nevéről és székhelyéről. A nem rendszeres (eseti) díjak egyéb meghatározott 
juttatásként adó és EHO kötelesek. 
 
A biztosítói szolgáltatások  továbbra is jellemzően adómentesek. 
 

� Adómentes a kockázati biztosítások közül a halál esetére szóló, a baleseti- és a 
betegbiztosítási szolgáltatás, a kockázatinak nem minősülő biztosítások közül a 
nyugdíj- és a járulékbiztosítási szolgáltatás. Az adóköteles biztosítási szolgáltatások 
kamatjövedelemként vagy egyéb jövedelemként adóznak. 
 

� A kifizető által kötött baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelempótló 
szolgáltatás összegéből napi 15 ezer forintot meg nem haladó összeg adómentes. A 
napi 15 ezer forintot meghaladó rész az elmaradt jövedelemre vonatkozó szabályok 
szerint adóköteles. 
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� A magánszemély egyéb jövedelmet szerez, ha visszavásárolja a kifizető által a javára 
kötött határozatlan idejű (halál esetére szóló), visszavásárlási értékkel rendelkező 
életbiztosítást. A 16%-os adón kívül egészségügyi hozzájárulás is kell fizetni. Ennek 
mértéke 27%, de ha a visszavásárlásra a biztosítás szerződés megkötését követő 
tízedik év elteltével kerül sor, akkor 14%. 
 

� A kockázatinak nem minősülő (vegyes) biztosításoknál kamatjövedelem keletkezik, ha 
a biztosítói kifizetés meghaladja a befizetett díjak összegét. A biztosításból származó 
jövedelmek – meghatározott feltételek teljesülése mellett – kedvezményesen 
adóznak. Egyszeri díjas biztosításoknál a szerződést követő harmadik év eltelte után 
a kamatjövedelem 50%-a, az ötödik év eltelte után teljes összege adómentes. A 
rendszeres díjas biztosításoknál a szerződés létrejöttét követő hatodik év eltelte után 
adóköteles a kamat 50%-a, a tízedik évet követően pedig a kamat adómentes. 

 
5. Adózás rendje 
 
2013. január 1-jétől kötelez ő az adózó képviselete  az adó feltételes megállapítására, a 
feltételes adó-megállapítás alkalmazhatóságának megállapítására, a szokásos piaci ár 
megállapítására irányuló, valamint a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló 
eljárásban. A képviselet kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles 
adószakértő láthatja el. Nem kötelező a képviselet, ha a magánszemély vagy a szervezet 
vezető tisztségviselője jogi szakvizsgával rendelkezik, illetve adótanácsadó, adószakértő 
vagy okleveles adószakértő. 
 
Hatásköri változás  – A vámhatóság hatásköréből az állami adóhatóság hatáskörébe kerül 
az energiaadó, a népegészségügyi termékadó és a környezetvédelmi termékdíj. Átmeneti 
intézkedések alapján a 2013. január 1-jét megelőző időszakra a bevallásokat és az 
önellenőrzést 2013. február 14-ig a vámhatósághoz kell benyújtani és 2013. február 14-ig a 
befizetéseket is a vámhatóság részére kell teljesíteni. 
 
Változnak a feltételes adó-megállapítás  szabályai: 
 

� Múltbeli ügyletre is kérhető, de csak társasági adó, személyi jövedelemadó, 
kisvállalati adó és helyi iparűzési adó lehet a kérelem tárgya. A kérelmet az érintett 
adónemre vonatkozó bevallás benyújtásáig, legkésőbb a bevallás határidejéig lehet 
benyújtani. Jövőben ügyletre vonatkozó kérelemmel együtt nem kérhető. 
 

� A tartós feltételes adó-megállapítás a kérelem benyújtásának adóévében, és az azt 
követő két adóévben alkalmazható. 
 

� Tartós feltételes adó-megállapításra és múltbeli ügyletekre vonatkozó kérelmek 
esetében kétszeres eljárási díjat kell fizetni. A felső korlát 15 millió Ft, sürgősségi 
eljárásban 20 millió Ft. 
 

� A feltételes adó-megállapítás alkalmazhatóságát csak az érdemi jövőbeni 
jogszabályváltozás vagy tényállásváltozás befolyásolja. 
 

� A kérelem benyújtásától a feltételes adó-megállapítási eljárásban hozott határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 15. nap elteltéig nem rendelhető el ellenőrzés a 
kérelemmel érintett ügylettel összefüggésben. 



 
EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
9027 Győr, Budai u.5/A 

 

 
E D U T A X  K f t .  9 0 2 7  G y ő r ,  B u d a i  u . 5 / A  

 
Oldal: 11 

 
Adminisztráció egyszer űsítése 
 

� Az adóhatósági igazolások (adó, jövedelem, illetőség) kiállításának ügyintézési 
határideje 8 napról 6 napra csökken. 
 

� A minősített adózó kérheti, hogy fizetési könnyítés illetve adómérséklési kérelmét 
sürgősségi eljárásban bírálják el, melynek ügyintézési határideje 30 nap helyett 15 
nap. 
 

� Az egyszerűsített szja bevallást az adózónak csak akkor kell visszaküldeni az 
adóhatóságnak, ha javítani szükséges. 
 

� A munkáltatónak a biztosított bejelentésénél, ha adóazonosító jellel rendelkezik, nem 
kell megadni a munkavállaló születési helyét, állampolgárságát, anyja nevét. 

 
Egyéb változások 
 

� Az adóhatóság 180 napra felfüggeszti az adószámot, ha az adózó bevallási vagy 
adófizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 365 napon belül, az 
adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget. Ha nem teljesíti a kötelezettségét a 
180 nap alatt, törlik az adószámát. 
 

� Az adóhatóság a kockázatelemzési eljárást (pl. az adószám kiadását követően) egy 
éven belül folytatja le (eddig nem volt konkrét határidő). A jövőben az adóhatóság 
kérdőívét elektronikus úton is ki lehet tölteni. Nem lesz automatikus adószám törlés, 
ha a kiküldést követően nem érkezik be a kérdőív, csak az első felszólítás után 
eredménytelenül eltelt határidőt követően töröl az adóhatóság. Ezt a szabályt már 
2012-re is alkalmazni kell, tehát, akinek emiatt törölték az adószámát, az kérelmezheti 
a visszaállítást. 
 

� Ha a magánszemély a munkáltató megszűnését követően szerez arról tudomást, 
hogy jogszerűtlenül több adóelőleget, adót vontak le tőle, ezt bejelentheti az 
adóhatóságnak. Az adatok egyeztetése után a téves túlfizetéseket az adóhatóság 
határozattal jóváírja a magányszemély javára. 
 

� Egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tették az adóhatósági igazolások fogalmát. Eszerint 
az együttes adóigazolás tartalmazza az adóhatósági adótartozást, a vámhatósági 
adó- és vámtartozást, illetve ha szükséges, akkor a köztarozásokat is. Nem 
szükséges az adóigazolás, együttes adóigazolás, amennyiben az adózó a 
jogszabályban előírt határnapon szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Ennek megfelelően bevezetik a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást, 
amely együttes adóigazolásnak minősül. 
 

� Az állami adóhatóság önellenőrzésre szólíthatja fel a vállalkozási tevékenységet nem 
folytató magánszemélyt, ha a beküldött bevallások és a rendelkezésére álló adatok 
alapján az adózó terhére mutatkozó adókülönbözetet állapít meg. A felhívás 
közlésétől számított 30 napon belül az adóhatóság nem indíthat ellenőrzést. Az 
önellenőrzés nem kötelező, elmulasztása nem jár mulasztási bírsággal. 
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� Az adóhatóság az ellenőrzés alá vont iratokat bevonja, ha fennáll a legkisebb esélye 
annak, hogy azokat megsemmisítik. 
 

� Be kell jelenteni az adóhatóságnak, ha az elektronikus számlákat online hozzáférést 
biztosítva, elektronikusan őrzik. 

 
 
6. Egyéb adók 
 
6.1. Változások a KATA és KIVA szabályaiban 
 
Korábbi hírlevelünkben adtunk hírt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 
adózás bevezetéséről 2013-tól. Az erről szóló 2012. évi CXLVII. törvényt még a hatályba 
lépése előtt módosították. 
 
KATA: Kisadózó vállalkozás  
 
A módosítás szerint nem minősül főállású kisadózónak a megváltozott munkaképességű, az 
adott hónapban rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő vállalkozó 
sem. 
 
Akkor is lehet tételes adózást választani, ha az adózó az adóévre átalányadózást vagy EVA 
szerinti adózást választott. 
 
Az alább felsorolt tevékenységek végzése csak akkor zárja ki a tételes adózás választását, 
ha a választás évében az adózónak ezekből a tevékenységekből bevétele keletkezett: 
 

� 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
� 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 
� 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
KIVA: Kisvállalati adó 
 
A módosítás egyértelművé teszi, hogy a kisvállalati adó alanya a számviteli törvény hatálya 
alá tartozik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kisvállalati adó alanyának mind az adózás 
alapját képező pénzforgalmi szemléletű eredmény kiszámításához, mind pedig a számviteli 
beszámoló elkészítéséhez megfelelő adminisztrációt kell kialakítania. 
 
Az újonnan alakuló adózóknál is lesz lehetőség kisvállalati adózást választani 2013-tól. A 
választást – vállalkozási formától függően – a társasági szerződés közokiratba foglalásának, 
ellenjegyzésének, az első jognyilatkozat megtételének illetve az adózó jogszabály szerinti 
létrejövetelének napjától számított 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatóságnak. A 
határidő jogvesztő, elmulasztása esetén nem lehet igazolási kérelemmel élni. 
 
A kisvállalati adóalap meghatározásánál személyi jellegű ráfordításként a minimálbér 
112,5%-át kell figyelembe venni, amennyiben a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél 
alacsonyabb. 
 
Az adóelőleget a tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell majd megfizetni 
(követő hó 12. napja helyett). 
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A kisvállalati adó alanya köteles a kisvállalati adóalanyisága megszűnését követő naptól a 
következő év 6. hónapjáig terjedő időszakról társasági adóelőleg bevallást benyújtani és az 
előlegeket negyedévenként – a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig – megfizetni. Az 
adóelőleg összege általában a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévében 
elszámolt bevétel 1%-a. 
 
6.2. Helyi ipar űzési adó  
 
A legfontosabb változás, hogy 2013-tól az adóalap  megállapításánál a nettó árbevétel az 
ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások együttes értékével csak korlátozásokkal csökkenthető. 
A korlátozás nem vonatkozik arra a vállalkozásra, amelynek az árbevétele nem éri el az 500 
millió forintot. A levonásra sávosan progresszív módon lesz lehetőség. 
 
nettó árbevétel forintban: a sávba tartozó (arányosított) ELÁBÉ és közvetített 

szolgáltatás levonható része (felső korlát) 
500 millióig 100 % 
500 millió – 20 milliárd nettó árbevétel 85 %-a 
20 milliárd – 80 milliárd  nettó árbevétel 75 %-a 
80 milliárd felett nettó árbevétel 70 %-a 

 
Az exportértékesítésekhez kapcsolódó ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás teljes mértékben 
levonható az értékesítés nettó árbevételéből. 
 
A kapcsolt vállalkozásoknál először csoportszinten kell megállapítani az összesített 
adóalapot, a levonási korlátok figyelembevételével. Az egyes vállalkozások adóalapját a 
nettó árbevételüknek az összesített nettó árbevételben képviselt arányában kell 
meghatározni. Ezt a szabályt csak azoknak a vállalkozásoknak kötelező alkalmazni, 
amelyeknél az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értéke meghaladja a nettó árbevétel 
50%-át, továbbá csak azokkal a kapcsolt vállalkozásokkal kell az adatait összesíteni, 
amelyeknél szintén 50%-ot meghaladó az arány. 
 
Módosul az ideiglenes ipar űzési tevékenység id őtartamának  számítása az építőipari 
tevékenység és a természeti erőforrások feltárása esetében. Eszerint az adókötelezettség 
időtartama a tevékenység végzésének időtartama helyett a tevékenység megkezdésétől a 
megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig tart. 
 
6.3. Illeték 
 
Az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke egységesen 18%, lakástulajdon 
esetében (ideértve a kapcsolódó vagyoni értékű jogot is) 9%. A jövőben a házastárs is 
mentesül az öröklési illeték alól. Az egyenes ági rokonok között a jövőben nem csak az 
ingyenes, hanem a visszterhes vagyonszerzés is illetékmentes lesz. Az egyenes ági rokonok 
közötti ajándékozást a jövőben bejelenteni sem kell. 
 
Megszűnik a lakástulajdon visszterhes vagyonszerzésénél alkalmazott 2%-os 
kedvezményes illetékmérték, egységesen 4% lesz az illeték. A 35 éven aluli fiatalok az első 
lakástulajdon vásárlásánál akkor jogosultak az 50%-os illetékkedvezményre, ha a lakás 
forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg (korábban az értékhatár 8 millió forint 
volt). A 40.000 forintos illetékkedvezményi korlát megszűnik. 
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Hatályon kívül helyezik a feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletekre előírt speciális 
illeték szabályokat. Nem terheli a jövőben ajándékozási illeték azokat az ügyleteket, 
amelyeknél az ingatlan tulajdonjogát a forgalmi érték 50%-ánál alacsonyabb értéken szerzik 
meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


