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GIIÍVÓ

a Gyóni Napok rendezvénysorozat keretein belül,
tisztelettel meghívjuk (~)nt és érdeklődő Kollégáit
2014. október 16-án 9 órai kezdettel, a
Gyóni Halász Móricz Kúriában
megrendezésre kerülő
„Váflalkozói helyzetek, Izgalmas megoldások”
című szakmai délelőtt-re.
A rendezvény célja, hogy a helyi vállalkozások vezetői,
tulajdonosai és könyvelői a környezetükben élő és dolgo
zó vállalkozó partnereket érintő aktualitásokról kötetlen
formában váithassanak szót.
Gondolatébresztő Program:
A Trendház 2000 Kft szervezésében.
9:00
9:15

Regisztráció
Megnyitó Pálirikásné Balázs Tünde alpolgármester
9:25
A rendezvényt szervező cégcsoportot bemutatja
Temesi IsWán ügyvezető
9:40 „Járművek a vállalkozásokban”
előadó
Csernáné Derdák Éva könyvvizsgáló
10:00 „Vegyük igénybe adókedvezményeinket az Szja
ban” előadó Balázs Róbert nemzetközi adószakértő
10:20 „Saját tőke problémák az Új Ptk. tükrében”
Rezsabek Angéla könyvvizsgáló, fÓiskolai tanár
előadása
11:20 Kérdések
11:45 12:30 Büfé, kötetlen beszélgetés
A rendezvény ingyenes, de a férőhelyek számához iga
zodóan regisztrációhoz kötött. Minden érdeklődőt szere
tettel várunk!
Regisztrálni lehet, a pucsinszkine®trendhaz2000.hu,
valamint a 06-29/360-142/10 1 melléken.
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Mikor nem kell fizetni?

Az adó tárgya
A reklámadó tárgya a reklám közzététele, és kiegészítő szabályként a reklám közzété
telének megrendelése.
Az adó alanyai
A reklámszolgáltató minden esetben az adó alanya.
A reklámszolgáltatónak 500 millió Ft-ot el nem érő adóalap esetén nem kell rek
lámadót fizetni, sőt még bevallást benyújtani sem. Viszont, amire figyelni kell, hogy
mind az értékesítés nettó árbevétele, mind pedig a Saját célú reklám közzétételével kap
csolatosan közvetlenül felmerült költség adóalapot képez, ezért adófizetési kötelezettség
csak abban az esetben nem merül fel, ha ezek együttes összege a 0,5 milliárd forintot
nem haladja meg.
A reklámadó törvény szerint a reklámadó tárgya a reklám közzétételének megrendelése
is. Ez esetben a reklám megrendelője, a reklámozó lesz a reklámadó alanya. A rek
lámozó mentesülhet az adóalanyiság alól azzal, ha rendelkezik a reklámközzétevőtől
származó, az adókötelezettség fennállására és teljesítésére vonatkozó nyilatkozattal.
Nyilatkozat hiányában a megrendelő minden értékhatártól függetlenül a reklámadó ala
nyává válik, beáll a nyilvántartási kötelezettsége, és havi 2,5 millió Ft reklánira fordított
ellenérték felett havi bevallási és fizetési kötelezettség terheli.
Nem kell fizetni. ha...
A reklám eladási, népszerűsítési célú közlést, tájékoztatást, megjelenési módot és ilyen
tevékenység végzését jelenti. Amely közlésnek, tájékoztatásnak nincs ilyen közvetlen
eladási, népszerűsítési célja, az nem reklám.
Tehát nem kell reklámadót fizetni például a logó, levélpapír, névjegykártya, munkaruha, cégtábla után, ha az Csupán azonosítási, és nem népszerűsítési célt szolgál.
A céges honlap csak kisebb részben a reklám eszköze. A honlapok nagyobb részt arra
szolgálnak, hogy a partnerek ezeken keresztül adják fel megrendeléseiket, vesznek
igénybe szolgáltatásokat, kérnek tájékoztatást, stb. A Facebook oldal, amennyiben az
árut, terméket, és azon keresztül céget népszerűsít, minősülhet reklámnak, amely után
reklámadófizetési kötelezettség keletkezik.
Az élelmiszer-termékek csomagolása, címkéje sem reklám, az ezeken található leírá
sok jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.
A szponzorálás is lehet reklámadóköteles, de abban az esetben, ha a szponzorált nem
hozza nyilvánosságra, hogy kik a szponzoraik, vagy mindezt csak szóban teszi meg,
akkor nem valósul meg reklám-közzététel, nem keletkezik reklámadó fizetési kötele
zettség.

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ANYASÁGI TÁMOGATÁSOK
-

A biztosított szülő nőt egészségbiztosítási pénzbeli ellátásként a T-GYÁS, és a GYED
illeti meg. Ezek alapvetően kieső jövedelmet pótló ellátások, nem járnak akkor, ha a
jogosult az ellátás folyósítása alatt keresőtevékenységet folytat. Tehát az ellátás folyósí
tása alatt nem lehet személyesen közreműködni a vállalkozásban.

2014. január 1 -től változott a szabály a GYED esetében. Akkor nem jár a GYED, ha a
gyermek 1 éves kora előtt ajogosult bármilyen jogviszonyban, díjazás eHenében mun
kát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytat.
A gyermek 1 éves korától a GYED folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet
tevékenységet végezni. Ez a 2014. január 1 -jét megelőzően született gyermekek szüleire
is vonatkozik.
Amennyiben a kismama társas vállalkozónak minősül, és a társas vállalkozásban sze
mélyesen és ténylegesen közreműködik, vagy választott tisztségviselői jogviszonyban
áh, és a tevékenységét díjazás ellenében látja el, nem jár részére T-GYÁS és GYED. Ha
válaszott tisztségviselői jogviszonyban áll és a tevékenységéért díj azásban nem részesül,
nincs korlátozó rendelkezés.
Ha az ellátásban részesülő bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát
végez, keresőtevékenységet személyesen folytat, akkor bejelentési kötelezettsége
van az ellátást folyósító szerv felé.
GYES folyósítása mellett is korlátlan időtartamban lehet a vállalkozási tevékenységet
folytatni a gyermek 1 éves kora után.
A T-GYÁS és GYED folyósításának ideje alatt nem kell szüneteltetni az egyéni vállal
kozói tevékenységet, amíg nem végzi tevékenységét a vállalkozó, nem terheli járulékfi
zetési kötelezettség.
Ha az egyéni és társas válallkozó
GYED folyósítása mellett a gyermek 1 éves kora után ismét személyesen köz
reműködik a vállalkozásban, csak a kivét, jövedelem után van járulékfizetési
kötelezettsége.
GYES-ben részesül, és emellett végzi vállalkozói tevékenységét, fennáll a
havi minimum járulékfizetési kötelezettsége.
Előfordul, hogy a szülőnek egyidejűleg több biztosítási jogviszonya áll fenn. Pl. 36
órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik és mellette egyéni vállalkozó. Ilyenkor
megteheti, hogy a munkaviszonyában továbbra is fizetés nélküli szabadságon van, de a
vállalkozásában már személyesen közreműködik. Ebben az esetben is csak a kivét után
terheli a járulékfizetési kötelezettség.
Nagyon fontos, hogy vállalkozók esetében is csak kérésre fogják a GYED-et tovább
folyósítani!
Ajánlott az OEP honlapján elérhető „Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósításá
ra” elnevezésű nyomtatvány kitöltése. Ha a kérelmező rendelkezik a GYED megállapí
tásáról szóló határozattal, akkor a határozatot csatolni kell a kérelemhez.
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet a vállalkozás székhelye sze
rint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervé
hez kell benyújtani.

ADÓELLENŐRZÉS IT TÁMOGATÁSSAL
Az adóhatóság munkáját a valós jövedelmek feltárásában jelentősen segítheti, ha hiteles
másolat formájában hozzá tud férni az adózó „kockás füzetéhez”.
Az adóellenőrök kihasználják az újszerű tecimológiai lehetőségeket az ellenőrzési gya
korlat során, a hagyományos ellenőrzés mellett gyakran adatmentéseket hajtanak végre
az adóalany vállalkozási tevékenységével kapcsolatba hozható számítógépéről.

TRENDHÁZ-2000 KFT.
szolgáltatásai:
• Könyvelés és gazdasá
gi tanácsadás
• Telj es körű e-bevallás
és ügyintézés
• Tb ügyintézés
• Bérszámfejtés

• Ügyviteli szolgáltatás
• Könyvvizsgálat
• Adótervezés, adóop
timalizálás
• Céginformáció
• Üzletviteli tanácsadás
• Értékbecsiés
• Szoftverfejlesztés
• Honlap készítés
• Számítástechnikai
rendszerek tervezése

MEGÚJULT
HONLAPUNK!
Örömmel táj ékoztatjuk
Önöket, hogy elkészült
megújult honlapunk,
megújult, naprakész
tartalommal várja
a látogatókat.
Az oldalon elérhetőek
regebbi es aktuahs
TREND-INFO és
MEZŐGAZDASÁG
TESZTÜZEMI
iNFORMÁCIÓK
kiadványaink és a
médiában megj elent
eloadasaink,
szerepleseink is.

Honlapunk UJ
funkciokkal
is kiegészült:
Ajánlatkérés
Online tanácsadás
Hírlevél feliratkozás

Ezen adatmentéseknek köszönhetően az adóhatóság birtokába kerülhetnek olyan adatok,
amelyek akár utólagos adóvizsgálatok alapját is képezhetik.
A jövőben az utólagos adóvizsgálatok kerülnek majd előtérbe, hiszen az adóhatóság
célja az, hogy a bevételek eltitkolása teljes egészében feltárásra kerüljön.

SZÁMLÁZÁSI VÁLTOZÁSOK
..

.

A szamla es nyugtatombok beszerzesere, nyilvantartasara vonatkozo szabalyok nem
változtak, annál inkább a számlázóprogramok alkalmazására vonatkozó szabályok.
Ezek szerint a számlázóprogrammal előállított számla, nyugta akkor minősül adóigazga
tasi azonositasra alkalmasnak, ha:
a számlazoprogram kihagyás és ismetles nelküh, folyamatos sorszamozast biztosit,
.

a szamlazoprogramot bejelentettek az adohatosagnak.
Ezen kívül a számlázóprogram fej lesztőinek, forgalmazóinak, és a felhasználóknak külön
böző kötelezettségeket Ír elő a rendelet.
A programot használó adóalanyok kötelezettségei a következők:
.‚

.‚‚‚.

.

A programdokumentaciot es annak kiegesziteseit modositasait az ezen szamlazo
programmal kiállított számlában áthárított adó megállapításához való jog elévülé
séig köteles megőrizni.
2014. október 1 -től minden adóalany köteles az általa használt számlázóprogram nevét
.

és azonosítóját, fejlesztőjének nevét és adószámát, értékesítőjének nevét és adószámát,
valamint beszerzésének, használata megkezdésének időpontját. A bejelentést a haszná
latbavételt követő 30 napon belül kell megtenni.
A hasznalatbol valo kivonast szinten be kell jelenteni az adohatosag fele.
Az októberi -jét megelőzően beszerzett és még használatban lévő számlázóprogramokkal
.

.

.
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kapcsolatos adatokat 2014.11.15-ig kell bejelenteni.

Érdeklődés
Reméljük, talál rajta
Önnek is érdekes,
hasznos információt!
www.trendhaz2000.hu

Temesi István

Balázs Róbert

ügyvezető

ügyvezető

igazgató

igazgató
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