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Tisztelt Ügyfeleink!
Hírlevelünkben a 2014. november 26-án közzétett 2015. évi adócsomag kisebb
adónemeket, illetékeket és díjakat, valamint az adózás rendjét érintő változásairól szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket.
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A környezetvédelmi termékdíj alá tartozó termékek köre kibővül. Adókötelessé válnak egyéb műanyag termékek (művirágok és gyümölcsök), egyéb
vegyipari termékek (szappan, mosószer, test- és szépségápolási készítmények),
valamint az irodai papír. Ezekre csekély kibocsájtás esetében átalányadó fizethető, egyéb műanyag termékek esetében évi 2kg, egyéb vegyipari termékek
esetén 200kg, az irodai papír esetén 200kg a határ, az általány mértéke mindhárom esetben 4000 forint évente. A reklámhordozó papír termékáram esetében az átalánydíj 8000 forintra emelkedik. Változnak az átvállalási szabályok a bércsomagoltatás, valamint az újrahasználható csomagolószer engedélyeztetett bérleti rendszerében. Továbbá a mellékletekben frissítették a díjköteles termékek vámtarifaszám szerinti osztályozását és egységesebbé
tették a díjszabásokat is, melynek hatására az adókötelezetti kör változhat.
Népegészségügyi termékadó terheli a jövőben az alkohol tartalmú italokat, az adó sávos rendszerű, literenként 20 forinttól 900 forintig terjed az italok
alkoholtartalma függvényében, kivételt képeznek ez alól a gyümölcspárlatok és
az olyan alkoholos italok amik adalék anyag mentesek és legalább 7 féle
gyógynövényt tartalmaznak. Adómentessé válnak viszont azok az ún. előrecsomagolt cukrozott termékek, amik legalább 20% mézet vagy 50% tejalapanyagot tartalmaznak és ezzel együtt cukortartalmuk nem haladja meg a 40%ot.
A reklámadóval kapcsolatban lényeges változás, hogy a megrendelők szélesebb körben mentesülhetnek az adóalanyiság alól, ugyanis a nyilatkozatok
beszerzésén túl több új módja is lesz a mentesülésnek. Nyilatkozat hiányában igazolható lesz, hogy az adózó kért ugyan nyilatkozatot a közzétevőtől, de
azt a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül nem kapta meg és erről
bejelentést is tesz a NAV-nak. Ezzel elsősorban azok járnak jól, akik olyan külföldi közzétevőknél hirdettek, akik korábban még nem adtak ki nyilatkozatot
(például a Facebook vagy a Google), mert így mentesülhetnek az adófizetés
alól. Továbbá nyilvánosan elérhető lesz a NAV rendszeresen frissített listája azokról a reklám közzétevőkről, akik azt kérelmezik és reklámadó
kötelezettségeiknek rendben eleget tesznek. A listán szereplő közzétevőktől a továbbiakban nyilatkozatot egyáltalán nem kell igényelni. Mindezek hatására jövő évtől valószínűleg a megrendelők nem fognak reklámadót fizetni.
Az új szabályok értelmében a magyar sporteseményekkel kapcsolatos reklámok nagy része is mentesül az adó alól. Változnak továbbá a naptári évtől
eltérő üzleti éves adózók bevallási szabályi.
Lényeges még megemlíteni, hogy a reklámadó közzétevői és saját célú reklámra vonatkozó felső adókulcsa 40%-ról 50%-ra emelkedett, valamint, ha
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a vállalatcsoportok esetében a kapcsolt viszony nem egész évben áll fent, akkor lehetőség lesz az összevont adóalap arányosítására a kapcsolt viszonyban töltött napok alapján.
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása miatt
jóval nagyobb terhek sújtják majd az élelmiszer kereskedelemben érdekelt cégeket. A megelőző év nettó árbevétele alapján számított általános
0,1%-os élelmiszerlánc felügyeleti díj helyébe sávos rendszer lép, ahol a
díjak 0,1% és 6% között mozognak. A további szabályváltozások hatékonyabb
információcserét tesznek lehetővé a NAV és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
között. A NAV célzott esetekben az élelmiszerlánc felügyelet rendelkezésére
bocsáthatja az EKAER-ben rögzített adatokat, cserébe az adóhatóság közvetlen
hozzáférést kap a láncfelügyelet által fenntartott FELIR adatbázishoz.
A külföldi illetőségű előadóművész (Szja 1/B) jövedelme után 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni, amelynek felső határa adóévenként 450 ezer forint.
TB és SZOCHO változások értelmében a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása esetén többé nem kell alkalmazni az arányosítási szabályt, így a munkáltatók 100 ezer forintig érvényesíthetnek adókedvezményt.
Az e-útdíj rendszerrel kapcsolatos fontos változás, hogy a vizsgálatok lebonyolításának megkönnyítése érdekében a NAV közvetlen hozzáférést kap a
rendszer által tárolt adatokhoz, illetve a rögzített adatokat 7 évig megőrzik,
nem csak a díjkövetelés elévüléséig.
A gépjárműadó szabályainál pontosították az adóalanyok definícióját Az adó
alanya mostantól az, aki a hatósági nyilvántartásban a gépjármű tulajdonosaként szerepel (több tulajdonosnál a tulajdoni hányad arányában). Pénzügyi lízing, vagy tartós bérlet esetén a lízingbe vevőt, tartós bérletbe vevőt terheli az
adó. Ha a jármű nem szerepel a hatósági nyilvántartásban, akkor az adó alanya
az, aki a gépjármű után költséget számol el.
A helyi adók tekintetében az önkormányzatok gyakorlatilag szabad kezet kapnak új adók kivetésére. Ez azt jelenti, hogy bármilyen adótárgyra kivethetnek
települési adót, ha azt nem terheli más önkormányzati vagy központi adó,
illetve az adó kivetését törvény nem tiltja. Az így bevezetett adó sem az önkormányzatot, sem az államot, sem a vállalkozót nem sújthatja.
A kapcsolt vállalkozások iparűzési adójának számítása is megváltozik.
Abban az esetben, ha a kapcsolt viszony nem áll fent egész évben, akkor a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó nettó árbevételt és az azt csökkentő költségeket és ráfordításokat csak a kapcsolt viszony fennállásának ideje alapján kell
figyelembe venni, napi szinten arányosítani.
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A lakástulajdon cserére vonatkozó visszterhes vagyonátruházási illeték
kiszabásának menete megváltozik. Az illeték alapja a vásárolt és a vásárlást
megelőzően vagy azt követően eladott másik lakástulajdon forgalmi értékének
különbözete. Eddig, ha valaki a lakástulajdon értékesítése előtt vásárolta meg a
másik lakástulajdont, akkor a lakás forgalmi értéke után köteles volt az illeték
befizetésére és a cserét pótló vétel kedvezményét csak utólag érvényesíthette.
Az új törvény szerint az adóhatóság a piaci értéket ugyan megállapítja, de nem
kell fizetési meghagyást kiadnia a régi ingatlan értékesítéséig. Abban az esetben, ha 1 éven belül a régi ingatlan eladását nem igazolja az adózó, vagy nem
történik meg az értékesítés akkor késedelmi kamattal terhelt illetéket kell fizetni.
Az eljárási, közigazgatási és bírósági eljárási illetékek megfizetési módja
rugalmasabbá válik, bizonyos esetekben bevezetésre kerül az önadózás, és
megnyílik az előre utalás vagy a hivatalos felszólítás alapján történő átutalás
rendszere is.
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény módosítása szerint a kedvezményezett által használt ugyanazon készpénzt-helyettesítő eszköz előző
naptári évi tranzakciói is az illeték hatálya alá tartoznak. Az ugyanazon kézpénzt helyettesítő eszközök közé tartoznak a lejárt vagy elveszet kártyák helyett igényelt új darabok, illetve azok az új kártyák, amiket azért állítottak ki,
mert elődjük nem rendelkezett érintés-nélküli technológiával. Ezekben az esetekben az illeték mértéke 800 (lejárt vagy elveszett) és 500 (érintés-nélkülire
cserélt) forint, az illeték alapja a megelőző év összes tranzakciója. Ezeket az
illetékkötelezettségeket 2015. január 20-al kell először megállapítani.
Változások történtek az adózás rendjének alapelveiben. Visszakerül az Artbe, hogy az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a
vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti adózónként
eltérően, az egyik alanynál tett megállapításokat figyelembe kell venni a másik
alany vizsgálatánál. További alapelvi változás, hogy 2015-től Magyarország
nem mentesíti a jövedelmet az adóztatás alól a nemzetközi szerződéssel érintett ügyletekben, ha a szerződő államok eltérő jogi minősítései alapján kettős
nem adóztatás áll fenn.
Kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozása esetén, az adó- és vámhivatal nyilatkozattételre kötelezheti a termék fuvarozását végző személyt arról,
hogy mely áfa alany számára végzi a fuvarozási tevékenységet, ellenőrizheti a
termékek eredetét és az áfa-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló
dokumentumok (különösen: fuvarlevél, számla) meglétét. Az áru fuvarozását
végző személy nyilatkozata alapján, a címzettet, a feladót, és a fuvarozót is
nyilatkozattételre kötelezheti. A nyilatkozat tartalmazhatja a fuvarozott termék
megnevezését és mennyiségét, a szállítóeszköz megnevezését és rendszámát,
a termék átvételi, kirakodási címét, az EKAER számot, valamint az átvételi címen található ingatlan használati jogcímet (ha nem az áfa-alany az átvevő).
Nyilatkozattétel megtagadása, vagy kockázati tényezők felmerülése esetén, a
szállítóeszközt és a benne lévő árut hatósági zár alá vonhatják.
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2015-től a NAV kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő
magányszemély szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, amennyiben
a kötelezett hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy huzamosabb ideje, életvitelszerűen nem Magyarországon él és tartózkodási helyén egészségbiztosítási
rendszer hatálya alatt áll.
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Adóraktározás hatálya alatt álló termék Közösségen belüli adómentes értékesítésénél, a Közösség másik tagállamában letelepedett adóalany mentesül
az áfa bejelentkezési kötelezettség alól abban az esetben, ha az adóraktár
üzemeltetőjét bízza meg az adómentesség érvényesítésével. Az adóraktár
üzemeltetőjének nyilatkozatot kell tennie a NAV felé és különféle egyéb nyilvántartási és más adminisztrációs kötelezettségei is vannak.
2015. január 1-től kötelezővé válik az élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések elektronikus úton történő
bejelentése a NAV felé. A bejelentés díjköteles (automatánként 30.000 Ft),
melyet legkésőbb az értékesítés megkezdését, vagy megszüntetését megelőző
napon kell megtenni, illetve meghatározott változások esetén haladéktalanul.
Az Európai Unió tagállamai között kiszélesedik az automatikus információ csere, amely 2015-től az áfán és a megtakarításokon túl a munkaviszonyos,
a biztosításból, az ingatlan eladásból származó jövedelmekre, a nyugdíjakra és
a vezető tisztségviselői díjakra is kiterjed. Az adatszolgáltatás érdekében változnak a bevallási nyomtatványok is.
Jövő évtől az adóhatóságnak lehetősége lesz megkeresésre, az internetes
vásárlások forgalmi adataira vonatkozóan a telekommunikációs cégektől,
melyeknek 15 nap áll rendelkezésére a megkeresés teljesítésére. A rendelkezés célja, az elektronikus szolgáltatások figyelése és feltérképezése, valamint
az esetlegesen felmerülő adókötelezettség megállapítása.
Kapcsolódó adóvizsgálatok esetén, az adóhatóság amennyiben a rendelkezésre álló adatok és a fennálló körülmények alapján több adózót érintő, az adótörvények kijátszására utaló magatartást állapít meg, vagy feltételez, az érintett adózót tájékoztathatja a más adózók vonatkozásában feltárt tényekről,
körülményekről. Az adóhatósági tájékoztatás után a láncolat egyik résztvevője sem hivatkozhat információhiányra a láncolat adóelkerülő jellegével kapcsolatban.
Több pontban változik a feltételes adómegállapítással kapcsolatos szabályozás. A kérelem benyújtója eldöntheti, hogy a benyújtás adóévére és az azt
követő két adóévre, vagy a benyújtást követő három adóévre kéri a tartós feltételes adómegállapítást. A tartalmi tényállásváltozás és a jogszabályváltozások
mellet, a nemzetközi jogi kötelezettség változás is korlátozhatja majd a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságát, a változások hatálybalépésétől. A
feltételes adómegállapítás kötőereje 5 év, amely további 2 évvel meghosszabbítható.
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Új területként, adózói kérelemre megállapítható az áfa megosztás helyessége is, a kérelemben leírt részletes tényállás alapján. Az áfa megosztás helyességére vonatkozó kérelmet nem lehet egyszerre előterjeszteni a jogügyletre vonatkozó feltételes adómegállapítás iránti kérelemmel.
Duplájára nő a mulasztási bírság, ismételt jogsértés esetén, a kiszabható
bírság vállalkozások esetén 1 millió forintig terjedhet.
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Rövidülnek a munkáltatói adómegállapítás bevallási határidejei: a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóalap és az adó megállapításának új
határideje április 30; az adómegállapítás NAV-hoz történő benyújtásának új
határideje pedig május 20.
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Az adótörvény változásokkal kapcsolatos további hírekkel, elemzésekkel
várjuk a LeitnerLeitner hivatalos blogján:
www.adozasrolerthetoen.blog.hu
A 2015. évi adótörvény változásokkal kapcsolatos ügyfél szemináriumunkat 2014.decesmber 12-én tartjuk az EKAER rendszerre való felkészülés
jegyében. Bővebb információ és regisztráció: office@leitnerleitner.hu
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Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérjük, forduljanak bizalommal:
Siklós Márta
T +36 1 279 29-30
E marta.siklos@
leitnerleitner.hu

Jancsa-Pék Judit LL. M.
T +36 1 279 29-46
E judit.jancsa-pek@
leitnerleitner.hu

Juhász Márta P LL. M.
T +36 1 279 29-36
E marta.juhasz@
leitnerleitner.hu

dr. Rácz Nóra
T +36 1 279 29-30
E nora.racz@
leitnerleitner.hu
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E hírlevélnek kizárólagos célja
az információnyújtás, ezért
semmilyen körülmények között nem
keletkeztet, illetve helyettesít
adó- vagy jogi tanácsadás keretein
belül nyújtott állásfoglalást. A
hírlevélben foglaltak alkalmazásával
kapcsolatban felelősséget nem
vállalunk.

