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Cégadatok kötelező módosítása

gazdasági társaságok a cégjegyzékben vezetett
adataikat legkésőbb 2013. február 1. napjáig
kötelesek módosítani. A kötelező cégmódosítás azokat
a társaságokat nem érinti, amelyek 2012. március 1. után
alakultak, vagy ezen időpontot követően már történt
változásbejegyzés.
A módosítandó adatok az alábbiak:
1. Székhelyhasználati hozzájárulás
Székhely, telephely, fióktelep használatának jogosultságát
igazolni kell. Ez azt jelenti, hogy minden bejelentett ingatlanhoz (székhely, telephely, fióktelep) kell egy igazolás,
amely szerint az összes tulajdonos és az összes haszonélvező hozzájárul, hogy az adott ingatlant a cég használhatja.
Ez történhet kéttanús bérleti szerződéssel, kéttanús székhely-használati megállapodással, vagy egyes esetekben az
ügyvezető ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott nyilatkozatával.
2. Ügyvezető, tulajdonosok adatai
A cég képviseletére jogosult személyek (pl. ügyvezetõ),
valamint tagjai adóazonosító jelét, születési helyét, idejét
és esetleg egyéb adatokat kell megadni a cégbíróságnak.

Amennyiben a társaságnak egy másik társaság a tulajdonosa, úgy a fentiek helyett a tulajdonos cég adószámát
kell bejelenteni.
3. Külföldi személy vagy cég esetén
Abban az esetben, ha a bejegyzési kérelemben külföldi
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett
külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési
megbízottat kell megjelölni.
Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül
lehet bejelenteni a cégbíróságnak a fenti változásokat.
Az illetékmentesség tehát kizárólag a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratok
benyújtására, a kézbesítési megbízott bejelentésére vagy
a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére
irányul.
Ezekben az esetekben a társaságoknak tehát csak ügyvédi munkadíjat kell fizetniük. 
◙

Számlák kötelező adattartalmának változásai
2013. január 1-jétől jelentősen módosultak a számla adattartalmára vonatkozó előírások, melyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a
tartalmaz.
Új előírásokkal, új megnevezésekkel találkozhatunk
januártól, melyeket nem árt ismerni. Ezek a következők:

A vevő adószámának feltüntetése
A vevő adószámának első nyolc számjegyét fel kell tüntetni a számlán abban az esetben, ha a terméket beszerző,
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szolgáltatást igénybevevő belföldön nyilvántartásba
vett adóalanyra áthárított általános forgalmi adó eléri vagy meghaladja a 2.000.000 forintot.
Fontos kiemelni, hogy ezt az előírást a gyakorlatban kizárólag azokban az esetekben kell alkalmazni, ha
a számla nettó értéke a 7.407.407,- Ft-ot meghaladja
(27%-os ÁFA kulcs esetén), mert ekkora összegnél lépi át
az ÁFA összege a 2 MFt-ot. Kijelenthető tehát az, hogy
teljesen értelmetlen eljárás sok vállalkozás azon gyakorlata, miszerint minden partnerüktől bekérik az adószámot,
mint számlán kötelezően feltüntetendő adat.

Aprópénz Adózási Hírlevél 
Ezen előírás egyébként az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 31/B. § (2) bekezdésében előírt
számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettséggel van ös�szefüggésben, mely alapján minden ilyen számláról a bevallásban tételesen kell adatot szolgáltatni a vállalkozásoknak.
Ezt az előírást egyébként csak a belföldön letelepedett
adóalanyra írja elő kötelezően a törvény, a belföldön nem
letelepedett („csak” áfa regisztrációval rendelkező külföldi) adóalanyok számára a vevő adószámának feltüntetése
nem kötelező.

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés
feltüntetése a számlán
A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést annak az áfa
alanynak kell feltüntetni a számlán, aki az Áfa tv.
(XIII/A. fejezete szerinti) pénzforgalmi elszámolást
választotta. Kizárólag az olyan számlán kell a fenti megnevezést feltüntetni, mely után az általa fizetendő adót
a pénzforgalmi szemléletben állapítja meg.

Az „önszámlázás” kifejezés
Az „önszámlázás” kifejezést akkor kell feltüntetni a számlán, ha a számlát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe
vevő állítja ki. A gyakorlatban ilyennel találkozhatunk például abban az esetben, ha egy biztosító társaság egy-egy
ügynöke jutalékát saját maga számítja ki, majd számlázza
is le, ezután természetesen ennek ellenértékét el is utalja
a vállalkozónak.
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Egyéb, kötelezően alkalmazandó kifejezések

„Fordított adózás”: ha adófizetésre a termék beszerzője,
szolgáltatás igénybevevője kötelezett.
Az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös
szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása
esetében januártól a „különbözet szerinti szabályozás
– utazási irodák” kifejezést, az Áfa tv. XVI. fejezetében
meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás
– műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezést kötelező a számlára rávezetni.
Az idézőjelben szereplő, az előzőekben részletesen bemutatott kifejezéseket az előírtaknak megfelelően, pontosan kell a számlán szerepeltetni, ugyanakkor a számlát nem
csak magyar nyelven lehet kiállítani. Abban az esetben, ha
a számlát más nyelven állítják ki, az idézőjelben szereplő
szövegfordulatokat is a számla kiállítása nyelvének megfelelően kell feltüntetni. Idegen nyelv (angol/német/francia)
használata esetén a megfelelő kifejezések:
–– „fordított adózás” esetén: „Reverse charge/ Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers/ Autoliquidation”,
–– „pénzforgalmi elszámolás” esetén „Cash accounting
/Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten‘ (Kassenbuchführung)/ Comptabilité de caisse”,
–– „önszámlázás” esetén pedig „Self-billing/Gutschrift/
Autofacturation”. 
◙

Általános adóváltozások
A minimálbér összege 98.000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 114.000 forintra nőtt.

Személyi jövedelemadó

–– 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forint
feletti jövedelmek esetén az adóalap kiegészítés, így
a teljes jövedelem után egységesen 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.
–– Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege az 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedett és meleg ételvásárlásra is felhasználható.
–– Az iskolakezdési támogatás az idei évtől csak utalvány formában nyújtható (tehát a számlával való elszámolás lehetősége megszűnik). Felhasználhatósága
viszont a kibocsátás évének utolsó napjáig meghos�szabbodik.
–– A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után
14 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

Társadalombiztosítási ellátások

–– Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege
6.390 forintról 6.660 forintra emelkedik.
–– A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a munkáltatók
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által fizetendő – 27%-os mértékű – szociális hozzájárulási adóból kedvezmények érvényesíthetőek a szakképzettséggel nem rendelkezők, a 25 év alattiak és az
55 év felettiek, a tartósan álláskeresők, a kisgyermekesek, a kutatók és a szabad vállalkozási zónában foglalkoztatottak után.

Adózás rendje

–– A nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása helyett elegendő lesz, ha az adózó
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
–– Az elektronikus bevallásra kötelezettek 2013-tól az
adóhatósági igazolásra irányuló kérelmet csak elektronikus úton nyújthatják be.
–– Azon magánszemélyek, akik vállalkozási tevékenységet nem folytatnak és áfa fizetésre nem kötelezettek,
az szja fizetésre vonatkozó automatikus fizetési kön�nyítésének értékhatára 100 ezer Ft-ról 150 ezer Ft-ra,
időtartama pedig 4 hónapról 6 hónapra nőtt.
–– Az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallással
kapcsolatos lényeges változás, hogy abban az esetben,
ha az adózó az adóhatóság által elkészített és kiküldött egyszerűsített bevallás tartalmával egyetért, nem
köteles azt aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére. 
◙
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