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HÍRLEVÉL 

 
 

a törvényjavaslatban és a módosító 
indítványokban megjelent várható 2014-es 

évi adótörvény változásokról 
 
Általános forgalmi adó 
 
A fordított áfa alkalmazását kiterjesztenék a 
hatósági tudomásulvételi eljárással 
megvalósuló ingatlanhoz kapcsolódó építési-
szerelési és egyéb építési szerelési munkákra 
is. 
 
A gabonára és az olajos magvakra bevezetett 
fordított adózást 2018. december 31-ig 
meghosszabbítanák. 
 
Várhatóan változik az időszakos elszámolású 
ügyletek teljesítési időpontja. 2014. március 14-
ét követően az ilyen ügyletek esetén a teljesítés 
napja az elszámolási időszak utolsó napja. 
Kivételt képeznének ez alól a közszolgáltatási 
szerződés alapján végbemenő ügyletek. 
Ezekben az esetekben a korábbi szabályozás 
maradna érvényben. 
 
 
Társasági adó 
 
Korábbi évekre vonatkozó, nem jelentős 
összegű hibát a tárgyévi társasági adóban 
figyelembe lehetne venni, így ezekben az 
esetekben nem lenne szükség önellenőrzésre. 
A jelentős összegű hiba a számviteli törvény 
alapján meghatározott összeg. 
 
A kis- és középvállalkozások által eddig is 
igénybe vehetett beruházási kamatkedvezmény 
a 2013. december 31. után megkötött 
szerződésekre 40%-ról 60%-ra nőhet. 
 
Reprezentáció céljából igénybe vett éttermi 
szolgáltatás abban az esetben is elismert 
költségnek számítana, ha az adózó csak 
nyugtával rendelkezik róla és az összeget saját 

 
 

 
NEWSLETTER 

 
 
From the expectable tax act changes of the 
year 2014, which were published in the bill 

and amendments. 
 
  Value added tax (VAT) 
 
The use of the reversed VAT would be 
extended over the building-assembling works 
connecting to real assets, which are realized 
with acknowledgement procedure of the 
authorities, and would be extended over other 
building-assembling works as well.   
The reversed VAT relating corn and oil seeds 
would be extended until the 31st December 
2018. 
 
Prospectively the fulfillment date of the 
periodical settled transactions is going to 
change. From the 14th March 2014 in case of 
such transactions the day of the fulfillment is 
the last day of the settling period. As an 
exception counting the transactions, which are 
taking place on the basis of a public utility 
contract. In these cases the former regulation 
would be valid.  
 
Corporation tax  
 
A fault concerning to the former years, which 
amount is not significant could be considered in 
the current year corporation tax, so in these 
cases self-revision would not be necessary. 
The significant amount of a fault is the defined 
amount based on the accounting act.     
 
By the small and medium-sized enterprises so 
far used investment interest allowance could 
increase from 40% to 60% referring to the 
contracts made after the 31st December 2013.   
 
Restaurant service used for the purpose of 
representation would count as an admitted cost 
also in the case, if the taxpayer has just a 
receipt from it and settled the bill by own debit 



  

bankkártyával egyenlítette ki. 
 
 
 
Adózás rendje 
 
A javaslat alapján adózó önellenőrzését az 
eredeti bevallás esedékessége előtt is 
benyújthatná. 
 
A megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető 
lesz a következő évtől. 
 
Az adóhatósági ellenőrzést kiterjesztenék a 
feldolgozáshoz felhasznált szoftverek és az 
informatikai rendszerek vizsgálatára is. 
 
Év végi feltöltési kötelezettségének nem 
megfelelő teljesítése miatt az adózónak 
bírságot kell fizetnie. A javaslat alapján az 
adóalap-kiegészítés bevallásának napja és a 
mérlegfordulónap közötti árfolyamváltozás 
hatását a mulasztási bírság kiszámításánál 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Egy módosító indítvány alapján, ha a törvény 
az adózó számára választási lehetőséget 
biztosít, az adózó kezdeményezhetné a korábbi 
választásának a módosítását, amennyiben az 
adót, adóalapot, költségvetési támogatás 
összegét nem érinti. 
 
 
 
Számvitel 
 
Az euróhoz hasonlóan az USA dollárban való 
könyvvezetést és beszámolókészítést a törvény 
feltétel nélkül engedné. 
 
A devizában fennálló tételek forintosításánál az 
MNB és a választott hitelintézeti árfolyam 
mellett az Európai Központi Bank által 
közzétett, hivatalos devizaárfolyam is 
alkalmazató lesz a következő évtől. 
 
A törvény egy új fejezettel bővül. Az új rész az 
Országos Számviteli Bizottság feladatait és 
működését határozza meg.  
 
Módosító javaslat alapján a konszolidálási 
kötelezettség határértéke módosulna. A 
mutatóértékek a következők szerint 
változnának: mérlegfőösszeg 5.400 millió forint, 
árbevétel 8.000 millió forint, foglalkoztatottak 

card. 
 
 
 
Order of taxation 
 
Based on the proposal, the taxpayer could give 
in his self-revision before the due date of the 
original declaration. 
 
The letter of engagement will be electronic 
deliverable from the next year.  
 
The control of the taxation authorities would be 
extended over the examination of softwares 
and IT systems, which are used for processing. 
 
Because of the inappropriate year-end filling up 
of the obligations the tax payer has to pay a 
fine. Based on the proposal the effect of the 
exchange rate change between the day of the 
tax-base completion admission and the Balance 
Sheet Date has to leave out of consideration at 
the counting of the fine by default.  
 
On the basis of an amendment, if the act 
insures choosing possibility for the tax payer, 
the tax payer could initiate the modification of 
his former choice, in so far as it doesn't affect 
the tax, the tax-base and the amount of the 
budgetary assistance.    
 
 
 
Accounting 
 
Similar to euro the book-keeping and reporting 
in USA dollar would be allowed by the act 
without conditions.    
 
In the case of changing foreign exchange to 
HUF, besides the MNB and the chosen credit 
bank currency, also the official foreign 
exchange rate of the European Central Bank is 
going to be usable from the next year.    
 
The act is going to expand with a new chapter. 
The new part is going to define the tasks and 
function of the National Accounting Commitee. 
 
Based on an amendment the limit value of the 
consolidating obligation would change. The 
index value would change according to the 
following: balance sheet total 5.400 million Ft, 
sales revenue 8.000 million Ft, number of 



  

létszáma 250 fő. 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 
A törvénytervezet alapján kiterjesztik a családi 
kedvezményt. Azok a családok, akik a teljes 
kedvezmény összegét az adójukból nem tudták 
igénybe venni, a jövőben az 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból 
járulékkedvezmény formájában érvényesíthetik 
a fennmaradó összeget. 
A tervezettel összhangban a 
társadalombiztosítás szabályai is változnak. 
 
A törvényváltozással egyértelművé tennék azt a 
feltételt, hogy a juttatott utalvány és készpénz 
helyettesítő eszköz csak akkor számít béren 
kívüli vagy egyéb juttatásnak, ha az vissza nem 
váltható és át nem ruházható. 
 
A lakáscélú felhasználásra nyújtott adómentes 
támogatás kiegészül a hitelintézettől vagy 
korábbi munkáltatótól felvett hitel 
visszafizetésére vagy törlesztésére nyújtott 
támogatással is. 
 
Egy módosító indítvány alapján a béren kívül 
adható juttatások összértékét 650 ezer forintra 
növelnék. 
 
Módosító javaslat adómentes juttatássá tenné a 
bölcsődei szolgáltatást, családi napközi által 
nyújtott szolgáltatást. 
 
Szociális hozzájárulási adó 
 
A szabad vállalkozási zónában működő 
vállalkozás kedvezményezett munkavállalója 
számára előírt lakóhely feltétel akkor is teljesül, 
ha a munkavállaló a munkáltató székhelyétől 
számított legfeljebb 20 km-re található szabad 
vállalkozási zónában lakik vagy azonos 
kistérségben. 
 
 
Helyi adó 
 
A félreértelmezések kiküszöbölése végett 
módosítják a telek fogalmát a törvényben. 
 
 
Illeték 
 
Minden első lakásvásárló kérhet 12 hónapos 

employee: 250 persons.  
 
 
Personal income tax   
 
Based on the draft bill the family discount will 
be extended. Those families, who couldn't 
make use the full amount of discount from their 
tax, in the future can enforce the remaining 
amount in form of health insurance and 
retirement insurance contribution discount.  
In harmony with the plan also the rules of the 
social security are going to change.      
 
 
With the change of the law would be the 
condition made clear, that the allocated voucher 
and money substituting instrument is only in the 
case counts as fringe benefit or other benefit, if 
it is not returnable and not transferable. 
 
Tax free support given for home establishing 
will be completed with the support of credit 
payment or redemption, which was borrowed 
from a credit bank or from a former employer.    
 
 
Based on an amendment the aggregate value 
of fringe benefits would be increased to 650 
thousand HUF. 
 
An amendment would make the infants' nursery 
service and day nursery service tax-free. 
 
 
Social contribution tax  
 
The prescribed home condition for a beneficiary 
employee working for an enterprise in a free 
enterprising zone realizing even though, if the 
employee lives at most 20 km far from the seat 
of the employer in the free enterprising zone or 
in the same micro-region.  
 
 
 
Local tax 
 
Because of the elimination of 
misunderstandings the concept of plot will be 
modified in the law.  
 
Due 
 
All first flat buyer can ask for a 12 months 



  

pótlékmentes részletfizetést az 
illetékkötelezettség teljesítésére. 
 
Cégeknek nem keletkezne illetékfizetési 
kötelezettsége az elengedett osztalék után. 
 
Cégbírósági felügyeleti illeték mértékét 50 ezer 
forintról 100 ezer forintra tervezik emelni. 
 
Egy módosító indítvány alapján a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól mentesítenék a 
3.500 kg-ot meghaladó össztömeggel 
rendelkező tehergépjárművek tulajdonjogának 
megszerzését. 
 
Regisztrációs adó 
 
Megszűnik a papír alapú adóigazolás. 
 
Egy módosító indítvány alapján a 
motorkerékpárok adótételeit módosítanák. 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb 
információkért forduljon bizalommal cégünk 
munkatársaihoz. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem 
pótolja a jogszabályok és módosításainak 
alapos ismeretét. 
 

exempt from surcharge part-payment to the 
fulfillment of due-obligation.   
 
For enterprises wouldn't origin due-payment 
obligation after the released dividend.  
 
The rate of the registry court observing due is 
planned to be increased from 50 thousand HUF 
to 100 thousand HUF.    
Based on an amendment the acquisition of 
ownership at trucks with a total weight over 
3500 kg would be exempt from onerous transfer 
due.      
 
 
Registration tax 
 
Paper based tax verification is going to end.  
 
Based on an amendment the tax items of 
motorcycles would change.  
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does 
not contain the regulation changes entirely and 
does not complement the substantial 
knowledge of the regulations and their changes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


