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„A kormány
benyújtotta az egyes
adótörvények és azzal
összefüggő más
törvények
módosításáról szóló
T/1705. számú
törvényjavaslatot,
amely tartalmazza a
2015. évre tervezett
adójogszabály
módosításokat.”

A kormány benyújtotta az egyes
adótörvények és azzal összefüggő más
törvények
módosításáról
szóló
T/1705. számú törvényjavaslatot,
amely tartalmazza a 2015. évre
tervezett
adójogszabály
módosításokat.

fogalmi meghatározása, melynek
következményeként a jövedelem(nyereség) minimum kiszámítása
során az összes bevételt nem lehet
csökkenteni az
eladott
áruk
beszerzési értékével és az eladott,
közvetített szolgáltatások értékével.

A személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján növekedne a két
gyermekesek családi kedvezménye,
első ízben 2016. évtől. Új elemként
jelenne meg az SZJA-törvényben az
első házasok adóalap kedvezménye,
amely maximum 24 hónapig lenne
érvényesíthető, havi 31.250,- Ft
összegben (havi adókedvezmény
összege: 5.000,- Ft).

A tervezet szerint kiegészülnek a
kapcsolt
vállalkozások
meghatározására vonatkozó jogszabályi
rendelkezések. A jelenleg hatályos
előírásokban foglaltakon túl kapcsolt
vállalkozásnak minősül az adózó és
más személy, ha köztük az ügyvezetés
egyezőségére tekintettel az üzleti és
pénzügyi politikára vonatkozó döntő
befolyásgyakorlás valósul meg.

A
2015.
évre
benyújtott
törvénymódosítási javaslat szerint
jelentős
mértékben
megemelkednének a béren kívüli
juttatások, illetve a béren kívüli
juttatásnak nem minősülő egyes
meghatározott juttatások közterhei.
E tervezett változásról korábbi
Hírlevelünkben
már
részletesen
beszámoltunk.

Szigorodik
az
adózó
saját
tevékenységi körében végzett K+F
tevékenység megítélése. 2015-től
kezdődően csak azok a tevékenységek
minősülnek
kutatás-fejlesztésnek,
amelyeket
a
kutatás-fejlesztési
tevékenység minősítésével összefüggő
eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező
hatóság
(Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatal) annak
minősít.

Várhatóan változnak a veszteség
elhatárolásra
vonatkozó
rendelkezések a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvényben.
Elhatárolt veszteség felhasználására
csak a keletkezést követő 5 éven belül
lesz az adózónak lehetősége. 2015.
évtől szigorodik a nyereségminimum

2014. november 7.

Új előírásként jelenik a TAOtörvényben az utólagos társasági
adófizetési kötelezettség a nonprofit
gazdasági társaságok vonatkozásában. Amennyiben a

nonprofit gazdasági társaság két lezárt üzleti év
adatai alapján a vállalása ellenére sem teljesíti a
törvény szerinti feltételeket, vagy ha a nonprofit
gazdasági társaság e két éven belül jogutód nélkül
megszűnik, akkor a két évi működés teljes
időtartamára társasági adófizetési kötelezettsége
keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra
vetítve, függetlenül a bevétel forrásától.
Új elemként jelenik meg a TAO-törvényben az
adóról való rendelkezés lehetősége, mely alapján az
adózó jogosulttá válhat a társasági adójának 80%-át,
adóelőlegének 50%-át filmalkotás, előadó-művészeti
tevékenység, látvány-csapatsport támogatására
felhasználni.

érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak
ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és
már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem
minősítheti adózónként eltérően, a jogviszony egyik
alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles
figyelembe venni a jogviszony másik alanyának
ellenőrzése során. Az adózás rendjéről szóló törvény
új kötelezettségként írja elő az adóalanyok számára a
termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos
bejelentési kötelezettséget.
A mulasztási bírság általános mértéke ismételt
jogsértés elkövetése esetén magánszemélynél 500
ezer forintig, nem magánszemély adózó esetén 1
millió forintig terjedhetne.

Változnak az általános forgalmi adó törvényben az
időszakos ügyletek áfa teljesítési időpontjai.
Főszabályként a teljesítés az elszámolással vagy
fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz a
tervezet szerint, azonban a törvény ettől eltérő
rendelkezéseket is tartalmaz arra az esetre, ha az
ellenérték esedékessége az elszámolási időszak
utolsó napját megelőzi, vagy azt követő időpontra
esik. Tovább bővülne azon termékek köre, amelyek
az 5%-os áfa kulcs alá esnének, így 2015-ől az élő- és
vágómarha, a juh és a kecske kerülne a
kedvezményes adóztatás körébe.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege az
előterjesztés szerint havi 6.930,- Ft-ra nőne a
jelenlegi 6.810,- Ft helyett.

A helyi adókról szóló törvény tervezett változásai
között szerepel, hogy a helyi adóhatóság jogosult
bármely olyan adótárgyra vonatkozóan települési
adó bevezetésére, amelyet törvényben szabályozott
közteher nem sújt.

A környezetvédelmi termékdíj kötelezett termékek
köre 2015-től kiegészül az egyéb műanyag
termékkel, az egyéb vegyipari termékkel, illetve az
irodai papírral.

Az adózás rendjéről szóló törvény új rendelkezéssel
egészülne ki, mely szerint az adókötelezettséget

Az élelmiszerlánc felügyeleti díj a kereskedelmi
törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő
üzletekre is kiterjed 2015-től. Az ő esetükben az e
tevékenységből származó, jövedéki adó és
népegészségügyi termékadó nélkül számított előző
évi nettó árbevétel a felügyeleti díj alapja. A
felügyeleti díj sávosan kerül megállapításra, 500
millió forint árbevétel alatt 0%.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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