Cégünkről
Az ősz beköszöntével egyre
többször kerül elő a beszélgetések
témáiban az év vége, és nem csak
az
ünnepek
kapcsán.
Az
évzárással kapcsolatos teendők, a
feltöltési határidő közeledte sok
vállalkozás életében nem a nyugalmas adventi
időszakot jelenti, hanem az intenzív munka
időszakát. Már most érdemes felkészülni az év
végére, hiszen addig még sok mindent kell elintézni
és áttekinteni ahhoz, hogy vállalkozásunk minél
jobban működjön, az adóoptimalizálás lehetőségeit
ki tudjuk használni. Ehhez a felkészüléshez
szeretnénk segítséget nyújtani jelen hírlevelünkkel.
A, A 2014. évi társasági adó és ÁFA tervezett
adóváltozásaira,
valamint
a
készletkezelés
egyeztetéséhez, elemzéséhez segítséget nyújtó
anyagmérleg riportra szeretnénk felhívni az Ön
figyelmét.
Reméljük, hogy jelen hírlevelünkkel hasznos
információkat nyújtunk az Önök számára, és
könnyedebbé válik a Navision használata is.

Aktuális híreink
Megjelent a legfrissebb NAV verzió, a 2013. Ennek
a magyar lokalizációja várhatóan 2014 első
negyedévére várhatóan. A további részletekről, az
új verzió bemutatásáról személyes partneri
tájékoztatást küldünk.

Adózási híreink
Társasági adó szabályozásában a
Törvényjavaslat szerint változás,
hogy a társasági adókedvezmény
mértéke az adóévben fizetett kamat
40 százalékáról 60 százalékra nő azon kis- és
középvállalkozások esetén, akik tárgyi eszköz
beruházás céljából 2013. december 31-ét követően
megkötött
szerződés
alapján
felhasznált
kölcsöneikre vesznek igénybe adókedvezményt.
Kedvező változás lehet, hogy a nem jelentős
összegű hibát a feltárás napját magában foglaló
adóévről szóló bevallásban kell figyelembe venni,
így nem szükséges önellenőrizni az előző évek
adóját.

A Törvényjavaslat szerint az adózó a kapcsolt
vállalkozása saját tevékenységi körében végzett
kutatás-fejlesztési
tevékenységének
közvetlen
költsége alapján megállapított adóalap csökkentő
tétellel csökkentheti majd az adózás előtti
eredményét, amennyiben rendelkezik a kapcsolt
vállalkozása megfelelő írásos nyilatkozatával.
A bejelentett részesedésre vonatkozó szabályok
módosítása értelmében a bejelentésre jogosító
részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10
százalékra
csökken,
ezzel
egyidejűleg
a
részesedésszerzés bejelentésének határideje 75
napra nő.
Általános forgalmi adó változásának tervezetében
szereplő, a számlázás kérdéskörét érintő változás,
hogy a Törvényjavaslat alapján elektronikusan is
lehet majd nyugtát kibocsátani, az egyszerűsített
számlán is fel kell majd tüntetni - szükségesség
esetén - a teljesítés időpontját és a fordított adózás
kifejezést és változik az olyan nyugták kötelező
adattartalma, amelyek egyúttal a szolgáltatás
igénybevételére jogosítanak (pl. színházjegy,
menetjegy).
Könnyebbséget fog jelenteni, hogy pontosításra
kerül, mely tagállam szabályait kell alkalmazni, ha
a teljesítésre kötelezett és az ügyfél nem azonos
tagállamban telepedett le.
A fordított adót kiterjesztenék 2018. december 30ig, és az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és
egyéb szerelési munka esetében a fordított adózás a
hatósági engedélyköteles munkákon túl vonatkozna
a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött
munkákra is.
Az időszakos elszámolású vagy átalánydíjas
ügyletek - ide nem értve a közszolgáltatási
szerződés alapján teljesített ügyleteket - teljesítési
időpontja
az
ellenérték
megtérítésének
esedékessége helyett az elszámolási időszak utolsó
napja lesz.
Ismét szélesedik az a kör, amikor az adóalanynak a
fizetendő adó összege vagy az adóalap utólagos
csökkenése miatt nem kell önellenőrzést végeznie.

Anyagmérleg
Az anyagmérleg segítségével a
kívánt időszakra megtekinthetjük
az egyes cikkekre vonatkozó
időszaki összesített adatokat az
érték és mennyiség szerinti csoportosításban. Az
anyagmérleg analitikus adatokat tartalmaz, így
segítségével elvégezhető az analitika-főkönyv
időszakonkénti egyeztetése.
A készletek mozgásának elemzésére összesítő
elemző számítások szolgálnak.
Az anyagmérleg segítségével cikkszinten és
összesítve lehet vizsgálni a beszerzéseket,
értékesítéseket, cikkenként haszonkulcsot lehet
számítani, ezérta VIR meghatározó részét képezi.
A dimenziók megfelelő kialakításával az
anyagmérleg segítségével könnyedén előállíthatóak
az önköltségszámításhoz szükséges adatok, melyek
Excelbe exportálhatóak.
„Aláfúrással” bármely adat részletei kigyűjthetőek,
navigálhatóak. Megfelelő adattartammal, jól
megkülönböztetve kezeli a mennyiségileg kezelt, de
még nem számlázott készletmozgásokat is.
Amennyiben az anyagmérleg használatával
kapcsolatos további gyakorlati információkat kíván
megtudni, kérjük töltse le az anyagmérleg
kezeléséről készített anyagunkat weboldalunkról.

Tippek és trükkök
Tudta Ön, hogy a tárgyi eszköz modul lehetőséget
ad a fejlesztési tartalék analitikus kezelésére?
Amennyiben erről többet szeretne tudni, kérjük
töltse le a tárgyi eszköz kezeléséről készített
anyagunkat weboldalunkról.
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