próPénz Adózási Hírlevél
Iránytű a sikeres vállalkozáshoz

VIII. évf. 3. szám
2013. március

A tartalomból:

◙◙ Kötelező kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség
◙◙ Korlátolt felelősségű társaságok – változások várhatók a törzstőkében
◙◙ Várható vagyonvizsgálatok 2013-ban

E

egyéni vállalkozókat érintő információk

M magánszemélyeket érintő információk

T

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő
információk

!!!

különösen fontos információk,
pl. törvény által előírt kötelezettségek

Kötelező kamarai hozzájárulás
fizetési kötelezettség
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Határidő: 2013. március 31.

A

z egyéni és társas vállalkozásoknak (2102. január
1-je előtt alakultaknál: 2012. március 1-ig; a 2012.
január 1. után alakult cégeknél a megalakulást követő
5 napon belül kell ezt megtenniük) a kötelező kamarai
hozzájárulás összegét évente, minden év március 31-ig
kell megfizetni, melynek összege: 5.000,- Ft/év. Ez nem
tévesztendő össze az építőipari vállalkozások korábbi
kötelező regisztrációjával, mert azt más jogszabály
alapján, más célok érdekében rendelték el. Tehát az
építőipari cégeknek is külön eleget kellett tenniük
ennek a regisztrációs előírásnak.
A kötelező kamarai hozzájárulás a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamara részére kell
megfizetni. A székhely szerinti területi kereskedelmi
és iparkamara honlapjáról a banki átutalás és banki befizetéshez közzétett bankszámlaszámokról kaphatunk
tájékoztatást. Jelen cikkünkben a budapesti és pest megyei kereskedelmi és iparkamara bankszámlaszámait és
elérhetőségeit emeljük ki.

•• készpénzes befizetéssel a területi gazdasági kamara ügyfélszolgálatánál.

Az 5.000,- Ft/év összegű kötelező kamarai hozzájárulást 3-féle módon lehet teljesíteni:
•• banki átutalással: a közlemény rovatban az adószámot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget kell
feltüntetni,
•• banki befizetéssel: a közlemény rovatban az adószámot és a „kamarai hozzájárulás” szöveget kell
feltüntetni,

Készpénzes befizetés esetén:
–– budapesti székhelyűek a BKIK Központi Ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
–– pest megyei székhelyűek a PMKIK Központi Ügyfélszolgálatán (1056 Budapest, Váci u. 40.)
tehetnek eleget az éves kötelező kamarai hozzájárulás-fizetési kötelezettségeiknek.

Banki átutalás esetén:
–– budapesti székhelyűek esetén: a Budapest Bank
Nyrt. által vezetett, 10102086–02614500–
02003005 számú számlaszámra,
–– pest megyei székhelyűek esetén: a Budapest
Bank Nyrt. által vezetett, 10102086–11571302–
12000007 számú számlaszámra.
Banki befizetés esetén:
–– a területileg illetékes gazdasági kamara számlavezető bankfiókjában: ez a budapestiek és a pest megyeieknél egyaránt: Budapest Bank Nyrt. (a gazdasági kamara számlaszámát és az Önök adószámát
feltétlenül vigyék magukkal, és a közlemény rovatban ne felejtsék el feltüntettetni az ügyintézővel:
„kamarai hozzájárulás”!)

Aprópénz Adózási Hírlevél 
Lássuk a vonatkozó előírásokat (forrás: BKIK):
„A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:
–– a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
–– a kamarai közfeladatok ellátásához évente
5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.
–– a Kamara pedig köteles részükre a törvényben
meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
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A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot,
vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.
Fontos tudni, hogy a kamarai tagság továbbra is
önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
A törvény hatálybalépését követően létrejövő
egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő
5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012.
március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.”
◙

Korlátolt felelősségű társaságok
– változások várhatók a törzstőkében
Az új Polgári törvénykönyvben Kft-k esetén a jelenlegi
minimális törzstőke 3 millió forintra történő emelése
is szerepel. Az azonban az ezidáig még meg nem jelent
átmeneti rendelkezések függvénye lesz, hogy ez a tőkekövetelmény pontosan mikortól alkalmazandó és mely
cégekre vonatkozik majd. Ez a minimumtőke-követelmény elsősorban hitelezővédelmi célokat szolgál.
Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a jogalkotó csak az új Ptk. hatályba lépése után alapított cégeknek írja elő a magasabb tőkekövetelménynek való
megfelelést, míg a meglévő cégeket továbbra is engedi alacsonyabb tőkével működni, de a megoldást nem

valószínű. Ugyanakkor a jogalkotó rendelkezhet úgy
is, hogy a 3 millió forintos törzstőke követelmény
minden Kft-re vonatkozik, azaz a korábban alacsonyabb tőkével alapított cégek tőkéjét is az előírt határidőig meg kell emelni az új Ptk. által megkövetelt
szintre. Amennyiben a jogalkotó ez utóbbi megoldást
választja, abban az esetben további kérdésként merül
fel, hogy milyen határidőt biztosítanak a cégtulajdonosoknak a törzstőke kiigazítására, illetőleg mi lesz
a sorsa azoknak a cégeknek, amelyek tulajdonosai
nem tudják vagy nem akarják a különbözetet biztosítani.
◙

Várható vagyonvizsgálatok 2013-ban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemrég nyilvánosságra hozott 2013-mas ellenőrzési irányelveiből az derül
ki, hogy az idén a személyi jövedelemadó ellenőrzések
körében továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a vagyonosodási vizsgálatok.
A korábbiaknál sokkal szigorúbb vagyongyarapodási vizsgálatokra számíthatunk 2013-ban, mivel
a jogszabályváltozások leszűkítik az adózók védekezési lehetőségeit, ezáltal jelentősen megkönnyítik az
adórevizorok dolgát. A magánszemélyek banki adatai
könnyen és gyorsan elérhetővé válnak az adóhatóság
számára, csakúgy mint az ingatlan- és gépjármű-nyilvántartás adatai.
Mivel több jogszabályváltozás is könnyíti az adóellenőrök munkáját, ezért idén már nehezebben tudják
bizonyítani a vagyongyarapodási vizsgálatok alá vont
magánszemélyek, hogy nem titkoltak el jövedelmet az
adóhatóság elől. 2013. júliusától az adóhatóság az eddigieknél jóval könnyebben és gyorsabban juthat a vizsgált magánszemélyek banki adataihoz. A pénzintézetek
elektronikus megkeresésével az adóhatóság nagyon
gyorsan birtokába jut majd azoknak a bankadatoknak,
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amelyek az ellenőrzés egész menetét döntő mértékben
befolyásolhatják. Ez azt is jelenti, hogy 2013. júliusától
már gyakrabban kell konkrét tranzakciókról számot
adniuk a vizsgálat alá vont adózóknak.
Ezzel egyidőben viszont jelentősen leszűkül a vizsgált magánszemélyek által felhasználható bizonyítékok köre. Egy 2006-os törvénymódosítás következtében ugyanis egy ún. „kötött” bizonyítási rendszer lép
életbe azokban az esetekben, amikor a magánszemély
vagyonosodásának forrásaként olyan fedezetet jelöl
meg, amelyet 2006. szeptember 15. után szerzett meg.
Ez az ún. „kötött” bizonyítási rendszer azt jelenti, hogy
az elévülési időn kívüli jövedelemszerzés forrásának,
a szerzés tényének és időpontjának igazolására csak
közhiteles nyilvántartás, jogerős bírósági vagy hatósági
határozat, illetve egyéb közokirat, bankszámlakivonat
adatai szolgálhatnak. A 2006. szeptember 15. előtti vagyonszerzés esetében az ún. „szabad” bizonyítási forma
marad érvényben, tehát a jövedelem megszerzésnek bizonyítására elviekben bármilyen bizonyítási eszköz, tanúvallomás, nyilatkozat, magánokirat a továbbiakban
is felhasználható.
◙
Kovács Andrea
okl. adószakértő
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