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Trend Info
A TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA 2014. júliustól
Előző számunkban, a 2014-es adóváltozások között már
említettük az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési
idejének változását. Aktualitása miatt nézzük meg most
ezt részletesebben!
A jogszabály változása szerint azoknál az ügyleteknél,
ahol egy időszak (például egy hónap) teljesítése egy
ben kerül számlázásra, abban a hónapban keletkezik az
adóf~zetési kötelezettség, amelyikben a konkrét teljesítés
megtörtént.
A jelenlegi gyakorlathoz képest tehát egy hónappal
korábban keli megfizetni az áfát azokban az esetekben,
ahol egy meghatározott időszak, jellemzően egy hónap
teljesítései egyben kerültek számlázásra, és a fizetési
határidő következő időszakra esett.
Ezeknél az ügyleteknél 2014.06.30-ig az a szabály, hogy
a teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel.
Tehát például a június havi fuvardíjról úgy kell kiállítani
a számlát, hogy ha a fizetési határidő július 10., akkor a
teljesítés időpontja is július 10.
2014. júliustól kezdődő elszámolási időszakra új szabályt
kell alkalmazni. Eszerint a teljesítés ideje nem a fizetési
határidő lesz, hanem az elszámolási időszak utolsó napja.
Tehát a július havi fuvardíjról úgy kell kiállítani a szám
lát, hogy a fizetési határidőtől fuggetlenül a teljesítés
időpontja július 31. lesz, hiszen ez az elszámolási időszak
utolsó napja.
Az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában
keletkezik, így a módosítás miatt két hónap áfáját egy
szerre kell megfizetni augusztusban.
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Az életbe lépett Új Ptk.-ról
A változó szabályok nagy része az egyszerűsítést, a társaságok működésé
nek megkönnyítését szolgálja.
Március 1 5-től minden gazdasági társaság jogi személy.
Az alaptőkéhez való nem pénzbeli hozzájárulás lehet követelés is, amennyi
ben azt az adós elismerte, vagy jogerős bírósági határozaton alapul.
A vezető tisztségviselők felelőssége szigorodik. Továbbra sem kell attól
tartani, hogy a cég által kötött szerződés miatti kárért az ügyvezetőnek kell
felelnie. A szigorúbb szabály arra vonatkozik, ha a vezető tisztségviselő har
madik személynek úgy okoz kárt, hogy erre a vezetői tisztségviselői helyze
te adott alkalmat. Ha ajogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával
összef!~iggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a
vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.
A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjét felemeli 3 millió Ft-ra. A már
működő korlátolt felelősségű társaságok 2016.03.15-ig működhetnek 3
millió Ft alatti törzstőkével.
Az új Ptk. nem Írja elő, hogy egy éven belül be kell fizetniük a tagoknak az
előírt összeget. Az Új Ptk. két dologgal próbálja ösztönözni a tulajdonosokat
a törzstőke befizetésére:
Egyrészt a cég addig nem fizethet osztalékot a tulajdonosoknak, amíg nem
rendezik a tartozásukat. Másrészt, amíg be nem fizetik az előírt törzstőkét,
a nem teljesített összeg erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

CSOLT VÁLLALKOZÁSOK BEJELEN ÉSE
Azt tapasztaljuk, hogy az adóellenőrzések keretében már vizsgálják a kapcsolt vállalkozá
sok bejelentésének teljesítését.
Minden belföldi társaságiadó-alanyra vonatkozóan az adózás rendj érő! szóló törvény beje
lentési kötelezettséget Ír elő kapcsolt vállalkozása tekintetében, amennyiben szerződéses
kapcsolat jön közöttük létre. A bejelentést, a szerződés megkötését követő 15 napon belül
kell az adózónak megtennie.
Mi a kapcsolt vállalkozás?
Olyan kapcsolat, amikor a felek valamelyike többségi befolyással bír a másik vagy több
vállalkozás döntéseit illetően.
Kapcsolt vállalkozási viszony fennálihat magánszemély (p1: Kft. ingatlant bérel a többségi
magánszemély tulajdonostól), jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
között, illetve az utóbbiak egymás közötti viszonylatában.
Közeli hozzátartozók tulajdoni részesedését és szavazati jogát egybe kell számítani (Pl.
apa, fia és egy független 40-40-20 százalék szavazati joggal rendelkezik „A” cégben,

apa és anya 50-50 százalék szavazati joggal rendelkezik „B” cégben, akkor „A” és „B”
kapcsolt vállalkozás, mert a közeli hozzátartozók szavazati jogukat összeadva- mind a két
társaságban többségi befolyással rendelkeznek).
Az adózónak tehát bejelentést az adóhatóság felé csak akkor kell tenni a kapcsolt vállaLko
zás adatairól, ha szerződést kötött vele a kapcsolt személy, váHalkozás. A bejelentést a
szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megtenni.
A bejelentés elmulasztása 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

GYEP, GYES változás
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Változtak a GYED, GYES szabályai. A törvényváltozás célja a gyermekválallás ösztönzé
se, a kisgyermekes szülők számára a munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek javítása.
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Munkavégzés GYED folyósítása mellett
A szülő 2014. január 1-tő! a gyermek 1 éves kora után, GYED és GYES folyósítása mellett
is korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a módosítás a 2014.01.01-jét megelőzően
született gyermekek szüleire is vonatkozik. Tehát ha

• Üzletyiteli tanácsadás
• Értékbecsiés
• Szoftverfejlesztés
• Honlap készítés

a szülő munkavégzés miatt szüneteltette a GYED folyósítását, akkor kérheti
annak továbbfolyósítását;
a szülő heti 30 órát meg nem haladó munkavégzés miatt kérte a GYED szü
neteltetését és a GYES~ folyósítását, akkor kérheti a GYES szüneteltetését és a
GYED továbbfolyósítását;
a szülő heti 30 órát meghaladó munkavégzés miatt kérte a GYES folyósításá
nak megszüntetését, kérheti a GYES továbbfolyósítását.

Több ellátás egyidejűleg
Akkor érvényesíthető, ha több gyermek van a háztartásban, és azok közül legalább egy
gyermek 2013.12.3 1-ét követően született.
A feltétel teljesülése esetén, az idősebb tesWér után járó ellátás továbbra is megilleti a szü
lőt, nem kell lemondani az ellátásról.
Továbbra sem lehet mindkét szülőnek folyósítani az ellátásokat, csak az egyik szülő igé
nyelheti azokat, viszont az t eldönthetik, hogy melyikük kívánja igénybe venni az ellátá
sokat.
Visszamenőleg való érvényesítésre 2014.03.31-ig benyújtott kérelmekkel van lehetőség.

NAV eflenőrzési irányelvek 2014
Induló és személyi változással érintett vállalkozásoknál várhatóan ki kell majd tölteni az
adókockázati kérdőívet.
Továbbra is az általános forgalmi adót érintő belföldi összesítő jelentés adatainak felhasz
nálásával növelik a fiktív számlázás, támogatási csalások, áfa csalások felderítését.

• Számítástechnikai
rendszerek tervezése

A kiskereskedelmi és szolgáltató szektorban az online pénztárgépek távoli felügyeletével,
a helyszínen lebonyolítható valós idejű lekérdezések segítségével ellenőrzik az adózókat.
Az online pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban operatív ellenőrzések is várhatók.
Az áru útját végigkísérő, összehangolt vizsgálatokra kell számítani.
Vizsgálni fogják a nyugta- és számlaadási kötelezettséget, a bejelentés nélküli foglalkoz
tatást, az áru eredetét.
Tavasszal az évszakra jellemző kereskedelmi tevékenységeket és szolgáltatásokat vizsgál
ja az adóhatóság.
Ilyenek például:
Dísznövénykereskedések, gumiszervízek, ruhatisztítók, fodrászok, kozmetikusok, kültéri
vendéglátóhelyek, piacok, vásárcsarnokok.
Az ellenőrzésekre munkaidőn túl, hétvégén és éjszaka is számítani lehet.
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