
Helyi adók 

Helyi iparűzési adó 

A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a 
leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott áruk 
beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének, mint nettó 
árbevételt csökkentő tételek levonhatóságát. A változások közül kiemelendő továbbá az 
országos helyi adóadatbázis kialakításának megteremtése. Ezen túlmenően több, a 
jogalkalmazást segítő, pontosító módosítás is hatályba lépett. 

 

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve 

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes 
összegével, 

b) az alvállalkozói teljesítések értékével, 

c) az anyagköltséggel, 

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen 

költségével. 

2013. január 1-jétől az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke 
együttes összegének nettó árbevételből való levonhatósága sávos módon, korlátosan 
lehetséges. Más adóalapot csökkentő tételre a korlátozás nem vonatkozik. 

2013. január 1-jétől az eladott áruk beszerzési és a közvetített szolgáltatások együttes 
értékével a nettó árbevétel 

- annak 100 százalékáig csökkenthető, ha a nettó árbevétel nem haladja meg az 500 millió 
forintot, 

- annak 85 százalékáig csökkenthető az 500 millió és a 20 milliárd forint közötti sávba jutó 
nettó árbevétel tekintetében, ha a nettó árbevétel meghaladja az 500 millió forintot, de nem 
haladja meg a 20 milliárd forintot, 

- annak 75 százalékáig csökkenthető a 20 milliárd és a 80 milliárd forint közötti sávba jutó 
nettó árbevétel tekintetében, ha a nettó árbevétel meghaladja a 20 milliárd forintot, de nem 
haladja meg a 80 milliárd forintot, 

http://openx.dashofer.hu/delivery/ck.php?n=f3d7bbf4&cb=9205


- annak 70 százalékáig csökkenthető a 80 milliárd forintot meghaladó sávba jutó nettó 
árbevétel tekintetében, ha a nettó árbevétel meghaladja a 80 milliárd forintot. 

Amennyiben a nettó árbevétel nem éri el az 500 millió forintot, akkor a fenti sávos 
korlátozást nem kell alkalmazni. Az adott sávba jutó nettó árbevételt csökkentő összeg az 
összes nettó árbevételt csökkentő összeg és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó 
árbevételben képviselt arányának szorzata. 

Az iparűzési adó alanyának a nettó árbevételt csökkentő korlátozó szabályát először a 2013-
ban kezdődő előlegfizetési időszakra vonatkozó adó-megállapítás során kell alkalmazni. 

A főszabálytól eltérően az export-értékesítéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben elszámolt 
eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összege a nettó 
árbevételből teljes egészében levonható. Az előzőek szerint az elszámolt eladott áruk 
beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege 
csökkenthető az export-értékesítéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben elszámolt eladott 
áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével. (A sávok 
meghatározásához a nettó árbevételt nem lehet csökkenteni az exportra jutó nettó 
árbevétellel). 

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabály 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak 
minősülő adóalanyok elsőként a levonásba helyezhető eladott áruk beszerzési értéke és a 
közvetített szolgáltatások értéke együttes összegét a helyi iparűzési adóalanynak minősülő 
kapcsolt vállalkozások vonatkozásában állapítják meg, az előzőekben ismertetett módszer 
szerint, csoportszinten. Vagyis a kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok a helyi 
iparűzési adóalapjukat úgy állapítják meg, hogy első lépésként a kapcsolt vállalkozások 
összes nettó árbevételéből levonják a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétel-
csökkentő ráfordítását, figyelembe véve az előző pontban leírt korlátozó intézkedéseket. A 
kapcsolt vállalkozások együttes szintjén meghatározott összegből az egyes adóalanyok 
adóalapja ezen különbözetnek és az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt 
vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának szorzata. A számításokat – a 
kerekítés általános szabályai alapulvételével – tizedes törtben kifejezve, hat tizedesjegy 
pontossággal kell elvégezni. 

Ezen adóalap megállapítást csak azon adóalanyoknak kell alkalmazniuk, amelyek esetében 
az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összege az 
adóalany nettó árbevételének 50 százalékát meghaladja, és kizárólag az ezen feltételeknek 
megfelelő kapcsolt vállalkozások vonatkozásában. 

A társasági adóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozás: 

-  az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 

-  az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 



-  az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással 
rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más 
személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; 

-  a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, 
továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi 
vállalkozóval az előző pontokban meghatározott viszonyban áll; 

-  az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, 
amely az adózóval az első három pontban meghatározott viszonyban áll. 

KATA és KIVA adóalanynál az iparűzési adó egyszerűsített módon történő megállapítása 

A kisadózók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló Katv. hatálya alá tartozó adóalanyok 
választhatják az iparűzési adó egyszerűsített módon történő megállapítását. 

-  A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját a kisvállalati adója alapjának 
20 százalékkal növelt összegében is megállapíthatja. 

-  A kisadózó vállalkozás speciális adóalap figyelembevételével teljesítheti a helyi iparűzési 
adóra vonatkozó kötelezettségét. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó 
adózó – kizárólag e minősége fennállásának időtartamára, meg nem változtatható – döntése 
alapján választhatja, hogy a helyi iparűzési adó adóalapja minden érintett településen – a 
vállalkozás székhelyén és minden telephely szerinti településen – 2,5-2,5 millió forint. A 2,5 
millió forintos adóalap 2 százalékos adómérték esetén is csak 50 ezer forint 
adókötelezettséget jelent településenként, de jellemzően csak egy településen. 

-  Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az 
adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési 
kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az 
adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

- Ha a kisadózó vállalkozás az előzőek szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó 
vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 

 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik 
hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, 

 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e 
minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját 
követő hónap 15. napjáig 

fizeti meg. 

-  A kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel adóelőleg-bejelentési, -bevallási és -
fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a helyi adókról 
szóló törvény szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli. 



-  Az előzőek szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, ha 

 a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága bármely ok miatt 
megszűnik, a megszűnés hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, 

 az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért 
kevesebb, mert a kisadózók tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelt. 
Ekkor a kisadózó vállalkozásnak az adóévi adókötelezettségre jutó és a ténylegesen 
megfizetett adó összegéről, annak különbözetéről az adóévet követő év január 15-ig 
kell bevallást benyújtania, a különbözet ekkortól igényelhető vissza. 

-  A vállalkozó a bevallás-benyújtással egyidejűleg: 

 a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyiság időtartamára járó és 
a ténylegesen megfizetett adó különbözetét megfizeti (ha a különbözet előjele 
pozitív), illetve visszaigényelheti (ha a különbözet előjele negatív), 

 adóelőleget is bevall, feltéve, hogy az adóelőleg bevallásának helye van. 

-  Ha a kisadózó vállalkozás az előzőek szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, 
akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló 
adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást 
nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz. 

-  Az adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás napjától számított 15 napon belül jelenti 
be az önkormányzati adóhatóság számára. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási 
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 

-  Az adó alapjának előzőek szerinti megállapítása adóévre választható. 

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén iparűzési adó egyszerűsített megállapítása 

Az iparűzési adó egyszerűsített módon történő megállapításánál a szabályozás 2013-tól úgy 
változott, hogy a 8 millió forintot – vagy a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén a 
8 millió forint arányos részét – meg nem haladó nettó árbevételnek, mint törvényi 
feltételnek az adó megállapítása évében, és nem az azt megelőző adóévben kell teljesülnie. 

Az iparűzési adó alapját csökkentő tétel 

Ösztönzi a foglalkoztatás növelését, hogy az iparűzési adó alanya minden újabb alkalmazott 
után 1 millió forinttal csökkentheti az iparűzési adó alapját. 

A létszám alatt a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. Az átlagos 
statisztikai állományi létszámot 2013. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató 
a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány alapján kell kiszámítani. 



Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni 
azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba kerülését 
közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál az átlagos statisztikai állományi 
létszámba tartozott. 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

Az ideiglenes jellegű építőipari tevékenység utáni iparűzési adókötelezettség időtartamának 
számítását érintően a felek közti (jellemzően vállalkozási) szerződésben foglaltakat alapul 
véve egyértelművé válik az adókötelezettség időtartamának kezdő- és végnapja, azaz az 
adóköteles tevékenység keletkezésének és befejezésének időpontja. 

Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti 
szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi 
naptári napja adóköteles, függetlenül attól, hogy egyes naptári napokon (időjárási viszonyok, 
munkaszervezési okok miatt) effektív munkavégzés nem történik. 

 

Idegenforgalmi adó 

Egyházi személy mentessége 

Adómentes az egyházi személy akkor, ha az egyház ingatlanában (épületben, telken) 
kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében (például lelkigyakorlaton) való részvétele 
céljából száll meg. 

Egyházi személy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti személy. 

Az adó forinttól eltérő devizában való megfizetése 

Az adózás rendjéről szóló törvény előírása szerint az adót forintban kell megfizetni. E 
szabálytól eltérően az idegenforgalmi adó esetében lehetőség nyílik arra, hogy az 
idegenforgalmi adó alanya (szállóvendég) az  idegenforgalmi adót a szállásadónak 
(ahogyan és amilyen pénznemben a szállásdíjat, azzal együtt) külföldi pénznemben is 
megfizethesse. Ennek feltétele, hogy az adott pénznemet az MNB jegyezze. 

Ezzel összhangban, valamint hogy a beszedésre kötelezett eleget tehessen a beszedett adó 
önkormányzati adóhatósághoz forintban teljesítendő befizetési kötelezettségének, az 
alkalmazandó árfolyamról új szabály rendelkezik. Eszerint a beszedésre kötelezett az adó 
összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati 
adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az 
adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul. 

 



Helyi adók országos adatbázisa  

Gyakran előfordul, hogy az adóalany nem tud valamely helyi adóban fennálló 
adókötelezettségéről, mert például az ingatlantulajdonos nem él az adott településen. 

Ezt megelőzendő jön létre a Magyar Államkincstár által karbantartott, nyilvánosan elérhető, 
internetes országos adatbázis, amely valamennyi települési önkormányzat valamennyi 
hatályos helyi adórendelet adómértékét, adómentességeit, illetve adókedvezményekre 
vonatkozó szabályait tartalmazza. Az adatbázis egyszerűen kezelhető lesz (pl. ki-ki 
megtekintheti, terheli-e valamely helyi adó az ingatlan fekvési helye vagy a vállalkozási 
tevékenység végzésének helye szerinti településen vagy sem. 

Az adatbázisban szerepelni fog az adott önkormányzat honlapjának címe, valamint egy olyan 
telefonszám, e-mail cím, levelezési cím, amelyen az adózó információt kaphat a helyi adókat 
érintő kérdéseire. 

A Magyar Államkincstár az adatbázist havonta frissíti, és az adóhatósági adatszolgáltatását 
követő hónap 5. napjáig közzé teszi. 

Valamennyi adóhatóság számára új kötelezettség, hogy az önkormányzat honlapján a 
hatályos adórendelete egységes szerkezetbe foglalt szövegét – a Kincstárnak történő 
adatszolgáltatással egyidejűleg – tegye közzé. Ezen túlmenően az önkormányzati adóhatóság 
köteles közzétenni az önkormányzat honlapján az általa rendszeresített 
adóbevallási/bejelentési nyomtatványokat, továbbá az elérhetőségére vonatkozó 
információkat is. 

 

Tulajdonos mögöttes felelőssége anyagi jogi szabály alapján 

Adóhatósági tapasztalatok szerint az ingatlan tulajdonosa sok esetben vagyoni értékű jogot 
(például használati, haszonélvezeti jogot) alapít annak érdekében, hogy a vagyoni jog 
jogosítottját adóalanyként terhelő vagyoni típusú helyi adó (építmény-, telek-, 
magánszemély kommunális adója) fizetését elkerülje. Ha ugyanis a vagyoni értékű jog 
jogosítottja jövedelemmel/egyéb járandósággal (például nyugdíj) vagy ingóság, ingatlan 
tulajdonjogával nem rendelkezik, akkor az adóhatóság az adótartozást nem tudja behajtani. 
Az önkormányzati adóhatóság jelenleg csak az adós tulajdonában álló ingatlanra indíthat 
végrehajtást. 

E gyakorlat elkerülése érdekében új szabály rögzíti, hogy ha az adóalany vagyoni értékű jog 
jogosítottja adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor az adótartozás megfizetésére az 
adóhatóság az ingatlan tulajdonosát – mögöttes felelős személyként – kötelezi határozattal. 
E szabály alkalmazásának azonban csak a 2012. december 31. utáni időszakra fennálló 
adótartozás vonatkozásában lehet helye. 

 



Adómentes magánszemély adóalany a bevallás benyújtása alól mentesíthető 
rendeletben 

Az önkormányzat adórendeletében 

- az Art.-ben nem szabályozott eljárási kérdéseket is szabályozhat, 

- az adófizetési kötelezettség esedékessége esetében az adózóra – az Art. szabályához képest 
– kedvezőbb esedékességi időpontot is meghatározhat. 

2013. január 1-jétől a települési önkormányzatnak lehetősége van rá, hogy adórendeletben 
felmentse a bevallás-benyújtási kötelezettség alól a vállalkozónak nem minősülő adóalanyt 
az építmény-, a telek- és a kommunális adóban. A felmentés feltétele, hogy az adott 
adónemben az adóalanyt nem terheli fizetési kötelezettség. 

 

A telekadó szabályainak változása 

A telek fogalmából kikerül a halászatról és horgászatról szóló törvény fogalma alá tartozó 
víztározó területe, így e területre a telekadó hatálya nem terjed ki. 

Tartalmi változástatás nélkül pontosításra kerül a telekadó-kötelezettség keletkezésére, 
illetve megszüntetésére vonatkozó szabályozás a termőföldről szóló törvény fogalmi 
rendszerével, valamint az ingatlan-nyilvántartási szabályokkal való összhang érdekében. 

 

A számviteli törvény változása  

2012. december 1. óta él a házipénztár napi készpénz-záróállományát érintő változás: 
szabadon dönthet arról a vállalkozás - tevékenységének, egyéb sajátosságainak 
figyelembevételével -, hogy milyen összegben határozza meg napi záró készpénzállománya 
maximális összegét. A vállalkozás vezetője, tulajdonosai döntenek arról, miként kívánják 
pénzeszközeiket kezelni: az is lehetséges, hogy a vállalkozás nem működtet házipénztárt, 
hanem mind kifizetéseit, mind bevételei beszedését bankszámláján keresztül bonyolítja. 
Pénzkezelési szabályzatában a vállalkozásnak - többek között - pénzforgalma készpénzben, 
illetve bankszámlán való lebonyolításának rendjéről, továbbá a napi készpénz-záróállomány 
maximumáról is rendelkeznie kell.  

A 2012-ben indult üzleti évre is alkalmazható a számviteli törvény több szabályának 
módosítása. Ezek   

● a jelentős összegű hiba összeghatárával,  

● a tartósság fogalmával,  



● a lényeges hiba fogalmának törlésével,  

● a forgóeszközhitelek árfolyamveszteségének elhatárolásával,  

● a szellemi termékek definíciójával,  

● a bemutatótermékekkel (például tesztautók),  

● a halasztott bevételekkel,  

● a beruházások üzembe helyezésének időpontjával,  

● a közüzemi számlák elszámolásával,  

● a skontóval,  

● az osztalékkal  

kapcsolatos szabályok. 

A jelentős összegű hiba meghatározásából az új előírás is meghagy annyit, hogy ha a hiba és 
hibahatások meghaladják az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, akkor 
beszélhetünk jelentős hibáról. Ugyanakkor az 500 milliós korlát helyett új alsó korlátot 
állapított meg a jogalkotó, ez 1 millió forint.  

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió 
forintot, akkor a jelentős hiba 1 millió forint, azt a tárgyévi könyvelésben kell javítani, az 
önellenőrzésre vonatkozó számviteli előírások alkalmazása nélkül. (Ez a kisebb vállalkozások 
számára előnyös változás.)  

Ha a hiba jelentős összegű, akkor azt csak a tárgyévi beszámolóban kell külön oszlopban 
bemutatni, de az ismételt közzétételi kötelezettség megszűnik.  

Ugyanis a lényeges hiba fogalmát törölték a számviteli törvényből! Eddig e kategóriához 
kapcsolódott a javított mérlegbeszámoló ismételt közzétételének kötelezettsége. Fontos, 
hogy az ismételt közzétételi kötelezettséget már a 2012-ben feltárt lényeges hibákra sem kell 
alkalmazni.  

Az Szt. korábbi előírásai szerint az értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést akkor lehetett 
az eszközre elszámolni, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete legalább egy 
évig fennállt. A törvény új rendelkezése szerint akkor is tartósnak minősül a különbözet, ha 
az véglegesnek tekinthető. A leírásokat így abban az esetben is el kell számolni, ha az adott 
eszköz egy évnél rövidebb ideje van a vállalkozásnál, de a jövőbeni várható adatok szerint 
ésszerűen feltételezhető, hogy a könyv szerinti értékénél jelentősen alacsonyabb piaci érték 
fennmarad. (Például az év végén vásárolt termék hatósági engedélyét visszavonják.)  

A devizában fennálló beruházási hitelekhez (pénzügyi lízingtartozásokhoz) hasonlóan a 
forgóeszközhitelek árfolyamvesztesége is elhatárolható - amíg a hitelt vissza nem fizették -, 



ha a hitel árfolyamveszteségét más devizás tételek árfolyamnyeresége nem ellentételezi, 
függetlenül attól, hogy a hitelből vásárolt forgóeszközök mikor kerülnek ki a vállalkozás 
könyveiből. Az elhatárolt veszteség után céltartalékot kell képezni a hitel felvételétől eltelt 
idő és a hitel lejártáig hátralévő időtartam arányában. Az elhatárolt veszteség és a képzett 
céltartalék különbözetének megfelelő összegben lekötött tartalékot is kell képezni.  

A törvénymódosítás a szellemi termékekre vonatkozóan csak pontosításokat tartalmaz, de 
tartalmi változást nem jelent (a mérlegben elfoglalt helyük nem változott). Az új definíció 
szerint szellemi terméknek minősülnek a megszerzett, előállított,  

● iparjogvédelemben részesülő alkotások (szabadalom, know-how, védjegy),  

● szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (például szoftverek),  

● jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk miatt monopolizált szellemi javak,  

függetlenül attól, hogy azokat már használatba vették-e, vagy majd csak a későbbiekben 
fogják.  

Az átmenetileg használatba vett eszközöket az Szt. új rendelkezései szerint nem kell a 
használatbavétel időpontjában átsorolni a tárgyi eszközök közé - azok folyamatosan az áruk 
között szerepelnek, így értékcsökkenést sem kell elszámolni utánuk, mivel később majd 
értékesítik őket.  

A fejlesztési támogatásból beszerzett eszközökhöz, a térítés nélkül átvett eszközökhöz 
passzív időbeli elhatárolás kapcsolódik. A korábbi szabályok szerint, ha egy fejlesztési 
támogatásból beszerzett, előállított tárgyi eszköz bekerülési értéke nő - például a 
felújításának aktiválása miatt -, akkor az eszköz eredeti bruttó értékét és az új bruttó értékét 
az elhatárolás feloldása szempontjából eltérően kell kezelni. A "növekményt" ugyanis nem 
ellentételezi a támogatás, így új feloldási arányt kell számítani.  

A törvénymódosítás alapján azokban az esetekben, amikor az eszköz eredeti bekerülési 
értéke a használatbavételt követően megnő, akkor a halasztott bevétel feloldása az eredeti 
arányszámmal folytatódik (azaz a növekményt a halasztott bevétel feloldásánál nem kell 
figyelembe venni). Továbbá, ha az eszköz hasznos élettartama megnövekszik, akkor ezt a 
feloldásnál ugyancsak nem kell figyelembe venni.  

Átmeneti szabály alapján a korábbi években történt ráaktiválások miatt módosított 
arányszámokat továbbra is alkalmazhatják a vállalkozások, nem kötelező ezen eszközök 
esetében áttérni az új szabályra.  

A számviteli törvény eddig nem engedte, hogy a beruházást addig rendeltetésszerűen 
üzembe helyezzék, amíg a szükséges hatósági engedélyek hiányoznak.  

A módosítás szerint a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek 
hiányában is üzembe lehet helyezni a beruházást. A beruházás üzembe helyezésének 
időpontja az üzemszerű tevékenység megkezdésének időpontja lett (az az időpont, amikor 
ténylegesen el kezdik használni az eszközt a vállalkozási tevékenységhez).  



A közüzemi számlák egyszerűsített elszámolásához kapcsolódik az eszközök bekerülési 
értékének meghatározásával kapcsolatos változás. A vonatkozó szabály kiegészítésének 
köszönhetően nemcsak az egyetemes szolgáltatóktól, hanem az energiakereskedőktől 
beszerzett villany és gáz esetében is a bekerülési érték részét képezhetik a számlában 
szereplő, külön jogszabály alapján felszámított díjak, tételek.  

Azokat a - számlában szereplő - tételeket, díjakat, amelyeket az eladó nem jogszabályi 
kötelezés, hanem a fogyasztóval kötött szerződés alapján számít fel, továbbra is egyedileg 
kell minősíteni, és tartalmuknak megfelelően kell elszámolni.  

Skontóként a pénzügyileg rendezendő (számlában szereplő) ellenérték legfeljebb 3 
százaléka számolható el, az elszámolás során figyelmen kívül lehet hagyni a késedelmi kamat 
mértékét (eddig a késedelmi kamattal arányosan lehetett elszámolni).  

Változatlanul a pénzügyi műveletek eredményében kell figyelembe venni a szerződésben 
meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belüli fizetés esetében kapott vagy adott 
engedmény összegét (skontó). Ennek mértékét és feltételeit a szerződő feleknek előzetesen 
szerződésben kell rögzíteniük. A skontó összegét nem szabad számlázni, és 
számlahelyesbítés sem kapcsolódhat hozzá.  

(A 3 százalékot meghaladó összegű skontó esetében, illetve, ha az érintett vevő nem vonta 
azt le a fizetéskor, hanem visszautalják részére, már támogatásnak minősül az elengedett 
összeg, és a Tao.-tv. 3. számú melléklete A/13. pontja alapján adóalapot növelő tétel lehet.)  

Az osztalékfizetés kapcsán pontosította a jogalkotó az Szt. előírásait. Ezentúl, ha a tárgyévi 
adózott eredmény negatív, és osztalék jóváhagyásához a szabad eredménytartalékból is 
felhasználnak, akkor az eredménytartalékból felhasznált összeget kell az eredménytartalékba 
osztalékként beállítani, míg a mérleg szerinti eredmény a negatív adózott eredménnyel 
azonos lesz. A gyakorlatban ez eddig is így volt, mivel az Szt. korábban sem engedte, hogy az 
eredménytartalékot a tárgyévi negatív eredmény pozitívvá tétele ("nullára emelése") 
érdekében használja az érintett vállalkozás.  

2013. január 1-jével léptek életbe, így csak 2013-tól alkalmazhatóak a  

● a mikrogazdálkodói beszámolóval,  

● a konszolidáció alóli mentesítéssel,  

● az elektronikus bizonylatokkal  

kapcsolatos szabályok, módosítások.  

A kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a 
2013-as üzleti évtől saját elhatározásuk szerint beszámolási kötelezettségük teljesítésére a  
2013. január 1-jével megszűnő egyszerűsített éves beszámoló tovább egyszerűsített 
formáját, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is választhatják.  



A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvény szabályai alapján, 
de külön kormányrendeletben rögzített sajátosságok szerint kell elkészíteni.  

Az új beszámolási formát azok a vállalkozások választhatják, amelyek nem kötelezettek 
könyvvizsgálatra, és két egymást követő üzleti évben az alábbi sarokszámaik közül bármelyik 
kettő nem lépi túl a határértéket: 

● mérlegfőösszeg: 100 millió forint,  

● éves nettó árbevétel: 200 millió forint,  

● az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma: 10 fő.  

Amennyiben a vállalkozás e beszámolási formát választotta, ettől leghamarabb három üzleti 
év után térhet el.  

(Mivel az említett kormányrendelet alapján csak a Tao-tv. szerinti értékcsökkenést lehet 
majd elszámolni, az új beszámoló forma nem előnyös azoknak a vállalkozásoknak, amelyek - 
élve az Szt. adta lehetőséggel - az adótörvény által elismert értékcsökkenési leírásnál 
lassabban kívánják elszámolni tárgyi eszközeiket, ezzel növelve az adózás előtti eredményt, 
illetve az adózott eredményből fizethető osztalék összegét.)  

Nem alkalmazhatóak a leányvállalatok és a közös vezetésű vállalkozások konszolidáció alóli 
mentesítésére vonatkozó szabályok, ha a mérleg fordulónapján az anyavállalat vagy a 
konszolidálásba bevont leányvállalat részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott 
értékpapírok tőzsdei kereskedelme engedélyezett, illetve az folyamatban van (kérelmezték). 



 

 


