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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, TÁRSASÁGI ADÓ
MILYEN VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK AZ
ADÓZÁSBAN 2014-BEN? AMI SZINTE
MINDENKIT ÉRINT, AZ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KÉRDÉSKÖRE. NO MEG SOKAKAT AZÉRT A TÁRSASÁGI ADÓ IS. AZ
ALÁBBIAKBAN ERRŐL OLVASHATNAK
BŐVEBBEN.
Írta: Jancsa-Pék Judit,
a LeitnerLeitner vezető tanácsadója

A LEGSZÉLESEBB ADÓZÓI KÖRT
ÉRINTŐ VÁLTOZÁS A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
FELHASZNÁLÁSÁNAK KITERJESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI- ÉS NYUGDÍJJÁRULÉK
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TERHÉRE. A kedvezmény összege a tavalyihoz
képest változatlan marad, ám a kedvezményt idéntől már nem csak a személyi
jövedelemadóban, hanem a magánszemélyt terhelő járulékok kiszámítása során is lehet alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy, illetve kettő
eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként 62 500 forintot lehet levonni
az szja-ból (ennek effektív adókedvezmény összege 10 000 forint kedvezményezett eltartottanként), három és minden további eltartott esetén viszont már
206 250 forint adóalap- és ezáltal 33 000
forint adókedvezmény vehető igénybe
kedvezményezett eltartottanként. 2014től mindez úgy változik, hogy a személyi jövedelemadónál fel nem használt
kedvezmény 16 százalékát (tehát a fel
nem használt effektív adókedvezményt)
családi járulékkedvezmény formájában
az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
megállapítása során lehet érvényesíteni.
Hasonlóan a személyi jövedelemadóhoz
a járulékkedvezmény alkalmazásához is
szükséges az érintett magánszemélyek

megfelelő nyilatkozata közös felhasználás esetén. A jogosultság hiányában
történő érvényesítés esetén a törvény
speciális, 12 százalékos különbözeti bírságot ír elő, ami a magánszemélyt terheli. A törvény speciális rendelkezése
biztosítja, hogy az egészségbiztosítási és
nyugdíj kifizetések alapja marad a kedvezményekkel nem csökkentett összeg,
tehát a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított TB ellátásokra való jogosultságát és az ellátások
összegét.
A családi járulékkedvezmény bevezetésével összhangban a személyi
jövedelemadó törvényhez kapcsolódó
rendelkezések is kiegészülnek, illetve
apróbb pontosításokat is tartalmaz az
adócsomag a családi adókedvezmény
érvényesítésével kapcsolatban. Ilyen
például, hogy a jogerős bírósági döntés
alapján gyermeküket egyenlő arányban
közösen nevelő szülők a kedvezményt
is 50-50 százalékban vehetik igénybe. A
nyilatkozattételre és a bevallásban feltüntetendő adatokra vonatkozó szabályokat is pontosították, kiegészítették.
A cafetéria juttatásokra érvényes
adókulcsok nem változtak. A kedvezményes adózású béren kívüli juttatásokat
(például Erzsébet utalvány, SZÉP kártya,
helyi utazási bérlet, önkéntes kölcsönös

nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári befizetések a törvény által meghatározott kereteken belül) továbbra is 35,7
százalékos adó és járulék mellett adhatja
a munkáltató, míg az ezen kívüli egyes
meghatározott juttatásokért (például a
biztosítási díj, illetve az egyedi, vagy az
össz-korlátot meghaladó juttatások) 51,17
százalék adót és járulékot kell fizetni.
Az adókulcsok változatlansága
mellett is több elemmel bővült a 2014.
január 1-jétől igénybe vehető kedvezmények köre, melyek az idei év cafeteria
juttatásainak sláger területei lehetnek.
Kiterjesztik például a lakás vásárlására,
építésére, bővítésére, korszerűsítésére
öt év alatt maximum ötmillió forint értékben adható támogatás felhasználási
körét. Az adómentes támogatás idéntől
ugyanis a munkavállaló által lakáscélra felvett hitelek előtörlesztésére és havi
törlesztésére is adható. Ekkor a munkáltató közvetlenül a bank számára teljesíti a hiteltartozást csökkentő kifizetést. Továbbra is feltétel azonban, hogy
az adott lakóingatlan nem haladhatja
meg a jogszabályban meghatározott
méltányolható lakásméretet. Módosult
a sportoláshoz kapcsolódó juttatások
köre is: idéntől korlátlanul adható adómentes belépőjegy vagy bérlet sportrendezvényekre (ezt korábban kizáró-
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esetén a befizetett összeg 20 százalékának (maximum 130 000 forint) átutalásáról rendelkezhetnek éves adóbevallásukban.
Egyszerűsítik továbbá a munkavállalói értékpapír-juttatási programmal kapcsolatos feltételrendszert. Így
a programot ezentúl már nem kell az
adóhatóságnál bejelenteni. Szigorításként kerül be azonban a feltételrendszerbe, hogy a juttatás nem szolgálhat a
munkavállaló egyéni teljesítményének
elismerésére. A külön adózó jövedelmeket érintően a kamatjövedelem esetén,
amennyiben a jövedelmet egészségügyi
hozzájárulás terheli, akkor az adó alapja a megszerezett bevétel 1,28-szorosa
az eddigi 1,19-szeres szorzóval szemben.
A gyermekvállalás ösztönzése érdekében több kedvező szabály lép életbe
az idén. Például amennyiben a gyermekgondozási ellátások alatt 2014. január
1-jét követően újabb gyermek születik a
családban, a korábbi ellátás nem szűnik
meg, hanem a jogosultság teljes ideje alatt
továbbfolyósítják az összeget. Ezentúl a

gyermek egyéves korától korlátozás nélkül
lehet munkát vállalni
g yer mekgondozá si
ellátások mellett is.
2013. december 31ét követően született
ikrek szülei 1 évvel
hosszabb ideig kapják
majd a gyed-et a terhességi-gyermekágyi
segély, illetve a gyedre való jogosultság
lejártát követően. Új
fogalomként jelenik
meg a diplomás gyed,
amelynek lényege röviden az, hogy a 2013.
december 31-ét követően született gyermek anyja erre jogosult, ha felsőoktatási
tanulmányai alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül szül.

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS TERÜLETÉN
MIND A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT, MIND A NAGYVÁLLALATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKKAL
TALÁLKOZHATUNK, melyek többnyire
pozitív hatással lesznek a vállalkozások
életére. Egy fontos területen azonban
nem igaz ez az általános megállapítás: a
támogatásokkal elérhető adókedvezmények egységesítése sajnos kedvezőtlenül
hathat a támogatást nyújtó és a támogatott szervezetekre is.
Az adókedvezményeket érintő igen
fontos változás, hogy a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó
adókedvezmény kapcsán év közben bevezetett kiegészítő támogatás nyújtási
kötelezettséget bevezetik a filmalkotás
és az előadóművészeti szervezetek támogatása esetén is. Így már ebben az
esetben is szükséges lesz a kedvezmény
érvényesítéséhez, hogy a támogatási iga-

zolásban szereplő összeg adójának 75
százalékát a törvényben meghatározott
szervezetek részére átutalja a támogató.
Ezzel párhuzamosan viszont kedvező
változás, hogy mindhárom adókedvezmény (látvány-csapatsport, filmalkotás,
előadóművészeti tevékenység) esetén a
támogatás adóévét követő 6. év végéig
lehet felhasználni az adókedvezményt.
A kiterjesztett érvényesíthetőség a sporttámogatások esetén már a módosító törvény hatályba lépését követően, azaz
2013. november végétől alkalmazható. A
fentieken túl a kiegészítő sporttámogatásra jogosult szervezetek körét is kibővítik a jövő évtől. A módosult szabályokat a
2014. január 1-jét követően nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.
A sporttörvény módosításával, a társasági adó törvény látvány-csapatsportok
támogatására vonatkozó adminisztratív
előírásai is változtak. A támogatás cím-

zettjétől függően a sportminiszter vagy a
látvány-csapatsport országos szakszövetsége állítja ki az igazolásokat. A jogosult
szervezet kérelmére igazolás már részben
jóváhagyott sportfejlesztési programra is
kiadható. Az igazolások kiadásán túl az
5, illetve 10 millió forintot meghaladó tárgyi eszköz felújítás vagy beruházás esetén a vonatkozó nyilatkozatokat is a fenti
szerveknek kell megtenni.
A filmalkotás és az előadóművészeti
szervezetek támogatásának szabályait
érintően is módosult a kiegészítő támogatásra jogosult személye. A 2014. január 22től a filmelőállítónak minősülő társaság
már nem kaphat kiegészítő támogatást.
A változások többsége azonban kedvező a vállalkozások számára. Például
az adóalap módosító tételek kapcsán
2014-től az önellenőrzés hatását már nem
kell figyelembe venni adóalap növelő
tételként, amennyiben a módosítás nem
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lag a sporteseményt-szervezők tehették
meg), valamint adómentes a kifizető
által fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportszolgáltatás
is. Mindezek mellett évi 50 ezer forintig
adómentes marad a kulturális eseményre (múzeum, kiállítás, színház, tánc-,
cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra)
szóló belépőjegy, bérlet és a könyvtári
beiratkozási díj is. Emellett, bár a szabályozás változatlan maradt, érdemes
felhívni a figyelmet a továbbiakban is
adómentesen adható szűrővizsgálatokra
is. A cafeteria rendszert érinti továbbá,
hogy a visszaélések elkerülése érdekében utalvány és készpénz-helyettesítő
eszköz csak abban az esetben lesz adható, ha ez nem visszaváltható.
Az idén újraszabályozott, biztosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket
tovább pontosítják, válaszul az év közben felmerült értelmezési nehézségekre.
2014-től a magánszemélyek az eddigi önkéntes kölcsönös egészség- és nyugdíjpénztárakba, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetések
mellett a nyugdíjbiztosítási szerződések
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jelentős összegű hibának minősül. Jelentős adminisztrációs könnyítés mindezzel
együtt, hogy a továbbiakban a nem jelentős összegű hibából fakadó társasági adó
korrekciók az előző évek adóbevallásainak önellenőrzése nélkül, már az adott
éven belül elszámolhatóvá válnak. A nem
jelentős összegű hiba fogalma – visszautalva a számviteli törvény meghatározására – bekerül a társasági adó törvénybe
is. Ilyennek minősül tehát a
mérlegfőösszeg 2 százaléka
alatti, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka kisebb,
mint 1 millió forint, akkor az
1 millió forint alatti hiba.
Adminisztratív egyszerűsítésként lépett hatályba
továbbá, hogy bankkártyás
fizetéskor az éttermi szolgáltatások esetén nyugtával is
igazolható a felmerült költség, így az számla nélkül
elismert lesz a társasági adóban.
Örülhetnek a kis-és középvállalkozások annak is,
hogy tárgyi eszköz beruházásaikhoz felvett hiteleikhez
kapcsolódó, azok kamata
alapján számított adókedvezmény mértékét 40 szá-
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zalékról 60 százalékra emelik. Szintén
a kkv szektort érintő kedvező változás,
hogy csökkenthetik adóalapjukat a szoftvertermékek felhasználási jogának megszerzésére fordított beruházás értékével
is, ám ez a csökkentő összeg nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt és
nem lehet több sem, mint 30 millió forint.
Mindkét kedvezmény továbbra is – főszabály szerint – de minimis támogatásnak
minősül.
A kutatás-fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó igen fontos kedvező változás,
hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az adózó a kapcsolt vállalkozása saját
tevékenységi körében végzett, de az adóalap csökkentésére általa fel nem használt
kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen
költség résszel is csökkentheti adóalapját,
ha a kapcsolt vállalkozás által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsolódik
mind az adózó, mind a kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez. Az
adóalap-csökkentő tétel érvényesítéséhez
a kapcsolt fél megfelelő írásos nyilatkozata szükséges, amelyben nyilatkozik a
kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen
költségéről, illetve ebből az adózó által
érvényesíthető összegről. A közös felhasználásért a felek egyetemlegesen felelnek,
valamint a társasági adó-bevallásban
mindkét fél adatszolgáltatásra köteles.

A bejelentett részesedésekre vonatkozó feltételek szintén enyhülnek, azaz a
kötelező részesedési arány 30 százalékról
10 százalékra csökken, míg a bejelentésre
az eddigi 60 nap helyett 75 nap áll majd
az adózók rendelkezésére. A változás
hatására tehát szélesebb körben válik alkalmazhatóvá a bejelentett részesedések
elidegenítéséhez kapcsolódó adómentesség.
További fogalmi változás, hogy az
ingatlannal rendelkező társaságok esetén a beszámolóban kimutatott eszközök
piaci értéke helyett a mérleg-fordulónapi
könyv szerinti érték alapján kell vizsgálni a belföldi ingatlanok 75 százalékos
arányát. A módosuló definíció így az értékelés módszerét tekintve 2014-től megegyezik az illetéktörvény hasonló meghatározásával.
A transzferárazást érintően az idei
évtől a jegyzett tőke mellett a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő
teljesítése, emelése esetén is vizsgálni kell
majd, hogy a tranzakció megfelel-e a szokásos piaci ár elvének, illetve teljesíteni
kell a dokumentációs kötelezettséget is.
Amennyiben a kapcsolódó feltételek nem
teljesülnek, szükséges lesz a tőketartalék
teljesítése esetén is az adóalap megfelelő
korrekciója.
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