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TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi adó és egyéb jogszabályváltozásokról
(2013. évi CC. törvény)

Az alábbiakban a 2014. évi legfontosabb adó- és egyéb jogszabályváltozásokra hívjuk fel a
figyelmet különös tekintettel a személyi jövedelemadó és a járulékok vonatkozásában, valamint az
ÁFA-val összefüggı kérdésekkel kapcsolatban.
A részletes szakmai tájékoztatót mellékelten megküldjük, azonban az igen gyakori
jogszabályváltozások miatt folyamatosan küldünk tájékoztatókat az aktuális változásokról.

1.) Személyi jövedelemadó és járulékok.
A családi kedvezmény igénybevételének változása, valamint a járulék kedvezmény
intézményének bevezetése.
A családi adóalap kedvezmény rendszere alapvetıen nem változik. A törvénymódosítás
rendezte a családi kedvezmény közös érvényesítésének és megosztásának szabályait, valamint
rendelkezett a megosztott felügyelet esetérıl is.
A családi kedvezményt 2014. január 1-jétıl nem csak a személyi jövedelemadóban, hanem a
járulékban is érvényesíteni lehet, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, az érvényesítési
sorrend betartásával.
Adómentes lesz 2014. január 1-jétıl a lakás célú munkáltatói támogatás (lakáscélú hitel
kiváltására is).
2.) Az általános forgalmi adó lényeges változásai (2014. július 1-tıl)
A törvénymódosítás újraszabályozta az adóalanyok közötti idıszaki elszámolású (folyamatos
teljesítéső) ügyletek rendjét. Lényeges változás, hogy a fenti típusú ügyletek esetén (58. §) a
teljesítés idıpontja az elszámolási idıszak utolsó napja lesz.
Fontos módosítás történt, miszerint a módosító törvény újraszabályozta az adóalap csökkentés
rendszerét és meghatározta a számla korrekció hatásaira vonatkozó eljárási rendet. Ennek
kifejtése megtalálható a részletes tájékoztatóban.
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3.) Társasági- és osztalékadó
A kis- és középvállalkozásnak minısülı adózó adókedvezményt vehet igénybe a tárgyi eszköz
beszerzése, elıállítása céljából pénzügyi intézménytıl 2013. december 31-ét követıen
megkötött hitelszerzıdés alapján felvett hitelre tekintettel az adóévben megfizetett kamat 60%ig (a korábbi 40% helyett).
4.) Jövedéki adó (az érintett ügyfeleket külön tájékoztatóban értesítettük)
5.) Illetékek
Értékhatártól függetlenül ajándékozási illetékmentes a házastársak közötti ingyenes
vagyonátruházás. (Eddig csak az egyenes ági rokonok között volt az.)
Amennyiben a tag lemond a megállapított, jóváhagyó osztalékból származó követelésérıl a
társaság javára, úgy az adómentessé válik (2014. január 1. után).
6.) Az adózás rendje
A kézbesítés idıpontja vonatkozásában 2014. július 1-jétıl az alábbi változás lesz:
Adóügyekben az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek
minısül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét (a levél
megnyitását).
Szoftver ellenırzés: 2014. január 1-jétıl az Adóhatóság jogosult a bizonylatok feldolgozásához
alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek megvizsgálásával lefolytatni a már folyamatban
lévı ellenırzéseket is.
7.) 2014. január 1-jétıl a:
Minimálbér 101.500,- Ft
Bérminimum 118.000,- Ft
Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft

Melléklet: részletes szakmai tájékoztató a 2014. évi adózási és egyéb jogszabályok változásáról
Budapest, 2013. december 31.

Tisztelettel:
Fehér Katalin
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