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I. Az ÁFA-visszaigénylés különös szabálya
Az ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatos „érdekes” szabály
lépett hatályba az államháztartás egyensúlyát javító
különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosításáról szóló jogszabály révén. Ennek alapján az
állami adóhatóság az adózót megillető adó-visszatérítést vagy
annak egy részét teljesítheti olyan állampapírnak az adózó
értékpapír-számlájára (az adózó tulajdonába adása
érdekében) történő továbbítása révén is, amely állampapír
által megtestesített valamennyi kötelezettség teljesítése
legkésőbb az állampapír továbbításának napját követő 366.
napon esedékessé válik. Az adózó értékpapír-számlája
számát a bevallásban vagy az állami adóhatóság felszólítására
közli az állami adóhatósággal. Ha az adó-visszatérítést az
állami adóhatóság részben vagy egészben állampapírnak az
adózó értékpapír-számlájára történő továbbítása révén
teljesíti, kiutalás napjának az állampapír továbbításának
értéknapja számít. Az állami adóhatóság az állampapír
továbbításával történő adó-visszatérítést az Államadósság
Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ÁKK Zrt.) útján teljesíti és az adóhatóság
ennek érdekében jogosult arra, hogy az ÁKK Zrt.-t
tájékoztassa az adózó cégnevéről, adószámáról, értékpapírszámlájának azonosító adatairól és az adózót megillető adóvisszatérítés összegéről; az így átadott adatokra az adózás
rendjéről szóló törvénynek az adótitokra vonatkozó
rendelkezései az irányadók. Az ÁFA-visszaigénylés ezen
sajátos szabályát a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell. (Forrás: Az államháztartás egyensúlyát javító
különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosításáról szóló 2012. évi VIII. törvény; kihirdetve a
Magyar Közlöny 024. számában)
II. Részletszabályok az elvárt béremelés kapcsán
Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
XXI. törvény számos törvény módosításáról rendelkezik. A
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben
(a továbbiakban: Met.) pontosításra kerül, miszerint nem
terjed ki a munkaügyi ellenőrzés a költségvetési szervek,
valamint az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó
egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és

közművelődési szolgáltatást nyújtó munkáltatókra a bruttó
300.000,- Ft alatti munkabérek nettó értékének
megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértéke
megfelelő végrehajtásának vonatkozásában. Ezen túlmenően
az elvárt béremelés szempontjából privilegizált helyzetbe
tartoznak a kölcsönzött munkavállalók, továbbá az
iskolaszövetkezetek nappali tagozatos tanuló munkavállalói.
Ezen személyeket ugyanis figyelmen kívül kell hagyni a
statisztikai létszám megállapításánál, ha olyan munkáltatónál
kerülnek foglalkoztatásra, aki saját munkavállalói
tekintetében nem tett eleget az érintett munkavállalók
legalább kétharmada esetében az elvárt béremelésnek.
Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését
ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Etv.) módosítása az állami
támogatásra jogosult munkáltatókkal kapcsolatban állapít
meg rendelkezéseket a témakörben. Eszerint –
meghatározott kivételekkel - azon munkáltató számára, aki a
bruttó 300.000,- Ft alatti munkabérek nettó értékének
megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a
jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított két évig nem állapítható meg az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés n) pontja
szerinti költségvetési támogatás. Ezen rendelkezést azonban
nem kell alkalmazni a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak az
adórendszer átalakítása miatt kiegészítő munkáltatói
támogatásra fordítható előirányzatából nyújtott támogatásra,
a nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív
és egyéb hozzájárulásra, valamint a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvény szerinti támogatásokra. A
támogatásból való kizárással kapcsolatos jogkövetkezmény
nem alkalmazható akkor sem, ha a megállapító határozattal
érintett munkáltató a támogatást nyújtó szerv részére
igazolja, hogy a Met. 6/B. § (1) bekezdése szerinti emeléssel
érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a
munkabéremelést – a munkaügyi ellenőrzés megkezdésének
napjára visszamenőleg – teljesítette.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényben (a
továbbiakban: Adótv.) a munkabérek nettó értékének
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megőrzését
célzó
adókedvezmény
igénybevételével
kapcsolatos további részletszabályok kerülnek megállapításra.
Így a jogszabály többek között rendelkezik a
visszamenőleges jogosultság lehetőségről, továbbá annak
feltételrendszeréről is, ugyanis a kifizető az adókedvezményt
akkor is igénybe veheti, ha a feltételeket visszamenőlegesen,
de legkésőbb a munkavállalót a naptári évben megillető
munkabérek tekintetében ugyanazon naptári év végéig
végrehajtott béremeléssel teljesíti. Ebben az esetben a
munkavállalót megillető béremelést a szociális hozzájárulási
adó szempontjából úgy kell tekinteni, mintha annak
kifizetése azokban a hónapokban megtörtént volna, amely
adómegállapítási időszakra a béremelés a munkavállalót
megilleti. (Forrás: Az elvárt béremelés végrehajtásával és a
foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi XXI. törvény; kihirdetve a Magyar Közlöny
041. számában)
III. Változások a látvány-csapatsportok támogatásának
szabályozásában
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
módosítása a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó
szabályokat
módosítja.
Ennek
értelmében
az
adókedvezmény új feltétele, hogy a támogatási igazolás
kiállításakor az adózónak nem lehet lejárt köztartozása. A
módosítás - bizonyos feltételek mellett - megteremti a
lehetőségét annak, hogy támogatási igazolás olyan támogatás
igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban is
kiállítható legyen, amely még nem működik legalább 2 éve. A
jelenértéken legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési
program értéke legalább 300 millió forintra csökkent. A
törvénymódosítás a kihirdetését követő napon, azaz 2012.
április 14. napján lépett hatályba, annak rendelkezéseit első
alkalommal a 2012-2013-as támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek
kapcsán kell alkalmazni. (Forrás: A társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
módosításáról szóló 2012. évi XXXIII. törvény; kihirdetve a
Magyar Közlöny 2012. évi 044. számában)

IV. Változtak a felszámolási eljárásban a nyilvános
értékesítésre vonatkozó részletszabályok
A vonatkozó kormányrendelet a felszámolási eljárások
során történő vagyonértékesítéssel kapcsolatban vezet be
pontosításokat, illetve változásokat. Változott többek között
az ajánlati biztosíték összegének meghatározási módja,
eszerint az ajánlati biztosíték mértéke a következőképpen
alakul: 10 millió forintnál alacsonyabb összegű irányár
(becsérték) esetén annak legfeljebb 5%-a; 10 millió forint
vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10
millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a,
az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a; 1 Mrd
forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték)
esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak legfeljebb 3%-a,
az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 1%-a. Több
vagyontárgy együttes értékesítése esetén az ajánlati biztosíték
mértéke a vagyontárgyak együttes irányára (becsértéke)
alapján állapítandó meg. A módosítással pontosításra került
az ajánlati biztosíték visszafizetésének határideje, eszerint
eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosítékot az
eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon
belül kell visszautalni, míg eredményes pályázat esetén a
nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi
pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától, illetve
ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától
számított 8 munkanapon belül kell visszautalni. A
módosítással bevezetésre került, hogy a felszámolási vagyon
értékesítése során az elővásárlási jog gyakorlását nem lehet az
ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. A
módosítással szintén bevezetésre került, hogy a hitelezői
választmány, hitelezői képviselő - az említettek hiányában
pedig a határidőn belül bejelentkezett hitelezők
követelésarányosan számított többsége - kérheti, hogy az
irányár (becsérték) 70%-át meghaladó összegű ajánlat legyen
a pályázati felhívásban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb
összegű ellenértékként (minimálárként) az eredményes
értékesítési eljárás feltétele. Amennyiben egy ajánlat sem éri
el a fenti értéket, úgy a pályázati eljárást eredménytelennek
kell nyilvánítani. A hitelezői választmány, hitelezői képviselő
- az említettek hiányában pedig a határidőn belül
bejelentkezett hitelezők követelésarányosan számított

többsége - kérheti, hogy az irányár (becsérték) 50%-át
meghaladó összegű ajánlat legyen a megismételt pályázati
felhívásban - minimálárként - az eredményes értékesítési
eljárás feltétele. Ez a jogszabály-módosítás a kihirdetést
követő 30. napon, azaz 2012. április 13. napján lépett
hatályba, annak rendelkezéseit a hatálybalépéskor már
folyamatban volt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell,
ha még nem került sor a pályázati, árverési hirdetmény
közzétételére. (Forrás: A felszámolási eljárásban az adós
vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó
részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli
feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 40/2012. (III. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Korm. rendelet; kihirdetve a Magyar Közlöny
030. számában)
V. Módosult a szabálysértési törvény
A módosítás értelmében a törvényben meghatározott egyes
szabálysértések esetén a Kormány - a helyszíni bírság
legalacsonyabb és legmagasabb mértékére vonatkozó
rendelkezés keretei között - rendelettel megállapíthatja a
helyszíni bírság kötelező mértékét. Ha a kormányrendeletben
meghatározott kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó,
eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontját megelőző
hat hónapon belül törvényben meghatározott szabálysértés
miatt helyszíni bírsággal sújtották, akkor a második, kötelező
mértékű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése
esetén az ahhoz rendelt kötelező mértékű helyszíni bírság
kétszeresét kell kiszabni; míg a harmadik, illetve az azt
követő, kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó
szabálysértés elkövetése az ahhoz rendelt kötelező mértékű
helyszíni bírság háromszorosát kell kiszabni, de az nem
haladhatja meg a hetvenezer forintot. A helyszíni bírság
kiszabása során, ha kötelező mértékű helyszíni bírsággal
sújtandó több szabálysértés elbírálására kerül sor, az
elkövetett szabálysértésekhez rendelt helyszíni bírságok
közül a legmagasabb bírságot kell alkalmazni. Ha kötelező
mértékű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés és más
szabálysértés egyidejű elbírálására kerül sor, a kiszabható
helyszíni bírság nem lehet kevesebb, mint a kötelező
mértékű helyszíni bírság, de az nem haladhatja meg az
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ötvenezer forintot, ismételt elkövetés esetén a hetvenezer
forintot.
A fentieken túlmenően új szabálysértési tényállásként került a
törvénybe a jogosulatlan címhasználat, a gyógyszerrendészeti
szabálysértés, a tiltott fürdés, a polgári védelmi kötelezettség
megsértése és a honvédelmi kötelezettség megszegése.
(Forrás: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról,
valamint
a
katasztrófavédelemmel
kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
szóló 2012. évi XXXI. Törvény; kihirdetve a Magyar
Közlöny 044. számában)

Lezárva:
2012. április 30.

