
2018.12.12.

1

Cégkapu 2019
 A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus 

kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még 
használhatják a KÜNY tárhelyet is.

 A gazdálkodó szervezeteknek jövőre már kötelező lesz használniuk adóügyeik 
elektronikus intézésére, többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a 
bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére szolgál és az adóhivatal 
küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi.

 A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu felépítésével. A 
dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával működik. A 
cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, a cégkapu 
használatához kapcsolódó beállítások. A cégkapus kommunikáció teljes egészében 
kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.

 A gazdálkodó szervezeteknek a cégkapu használatához csupán regisztrálniuk kell, amit a 
szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezhet.

 Az egyéni vállalkozóknál az adóügyek intézésében nem lesz változás, számukra továbbra 
is az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommunikációra, amelyhez csak ügyfélkapus 
regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van 
szükség – olvasható az adóhivatal közleményében.

Cégkapu 2019
Könyvelő, mint ügykezelő regisztrálásának a menete:
 www. magyarorszag.hu
 Tárhelyre kattintani
 Ügyfélkapuba belépni (cégkapu nyitásra jogosult 

végzi)
 Értesítési tárhelyen: BEÁLLÍTÁSOK.
 Tárhely adminisztráció – legörgetni a CÉGKAPU 

adminisztrációig.
 Az érintett cég nevére kell kattintani.
 Legörgetni az ÜGYKEZELŐIG-ig

Cégkapu 2019
 Ügykezelők – Új hozzáadása – legörgetés az ügykezelő 

adatokig.
 Adatok kitöltése

 Név
 Anyja neve
 Születési hely
 Születési idő
 A cégképviseletre jogosult négyzet könyvelő esetén ne legyen 

bepipálva.
 Nem vagyok robot.  - bepipálni
 Hozzárendel.
 Ezt követően már a saját ügyfélkapunkba belépve a nevünk 

lenyitása alatt az adott regisztrált adószám megjelenik.
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Népegészségügyi termékadó
 Egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó adócsökkentési lehetőség:

 Saját szervezés lehetőségét törölik a törvényből. 
 2019. január 1-jétől az adóalanynak kizárólag arra lesz lehetősége, hogy a 

fizetendő adóját felajánlja az egészségügyi államigazgatási szerv 
egészségmegőrző programjainak finanszírozására.

 A jelenleg hatályos szabályozás alapján a gyümölcspárlat és a 
gyógynövényes ital nem tartozik az adóköteles termékek közé. Az Európai 
Bizottság ugyanakkor aggályosnak találta azt, hogy – szemben a jövedéki 
adótörvény szerinti más alkoholtermékekkel – ezek a termékek nem esnek 
adókötelezettség alá. A jogszabály-módosítás ennek megfelelően 2019. január 
1-jei hatállyal a gyümölcspárlatot és a gyógynövényes italt is kiveszi a kivételek 
közül és adóköteles termékekké teszi azokat.

 Az elfogadott módosítás a népegészségügyi termékadóban alkalmazott 
adómértékeket az adóköteles termékek többségénél mintegy 20%-kal 
növeli (a növelés mértékét 5 forintra-, 10 forintra kerekítve határozza meg).

 Emellett a népegészségügyi termékadó szerinti üdítőitalok esetén az adó 
mértéke jelentősen nő (a jelenlegi 7 forint/liter adómérték alá tartozó 
termékek esetén az adómérték 15 forint/liter-re módosul, míg a 200 
forint/liter adómérték helyett 240 forint/liter adót kell megfizetni). Az 
adómértékkel kapcsolatos változások 2019. január 1-jétől hatályosak.

Népegészségügyi termékadó
Új adómértékek:

a) a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 15 forint/liter, ab) 
alpontja szerinti üdítőital esetében 240 forint/liter, (ez eddig 7, illetve 200 
forint volt)
b) a 2. § b) pontjának
ba) alpontja szerinti energiaital esetében 300 forint/liter, (ez eddig 250 forint 
volt)
bb) alpontja szerinti energiaital esetében 50 forint/liter, (ez eddig 40 forint 
volt)
c) cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm (ez eddig 70 forint volt), 
más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/kilogramm (ez 
eddig 130 forint volt),
d) sós snack esetében 300 forint/kilogramm, (ez eddig 250 forint volt)
e) ételízesítő esetében 300 forint/kilogramm, (ez eddig 250 forint volt)
f ) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter, (ez eddig 20 forint 
volt)
g) gyümölcsíz esetén 600 forint/kilogramm, (ez eddig 500 forint volt)

Népegészségügyi termékadó
Új adómértékek:

h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma
ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot 
nem haladja meg, 25 forint/liter, (ez eddig 20 forint volt)
hb) 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot 
nem haladja meg, 120 forint/liter, (ez eddig 100 forint volt)
hc) 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot 
nem haladja meg, 360 forint/liter, (ez eddig 300 forint volt)
hd) 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot 
nem haladja meg, 600 forint/liter, (ez eddig 500 forint volt)
he) 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot 
nem haladja meg, 850 forint/liter, (ez eddig 700 forint volt)
hf) 45 térfogatszázaléknál nagyobb, 1100 forint/liter." (ez eddig 
900 forint volt)

Magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 
különadó

 2018. január 1-jétől, visszamenőleges hatállyal 
megszűnik a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 
75 százalékos különadó, amely a költségvetési-, valamint 
állami- és önkormányzati szerveknél foglalkoztatott 
személyek részére jutatott végkielégítések – beosztástól 
függően – 2 millió, illetve 3,5 millió forint feletti részét 
terheli. 

 A 2018-ban már kifizetett, különadó hatálya alá tartozó 
végkielégítések esetén a munkáltató köteles az általános 
szabályok szerinti közterheket megállapítani és az ezen 
felül levont különadó összegét a magánszemélyek részére 
visszafizetni.
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Innovációs járulék
 Újra beemelték az innovációs törvénybe azt a korábbi – pár évig 

hatályos, de 2015. január 1-jétől megszűnt – szabályozást, amely szerint 
innovációs járulék szempontból is konszolidált szinten – az ún. 2 
éves szabály figyelembevételével – kell a mikro- és kisvállalkozás 
szerinti minősítést elvégezni.

 Ennek következtében 2019. január 1-jétől jelentősen bővülhet az 
innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre, hiszen a szabály 
elfogadásával az egyedi mutatószámaik alapján mikro- vagy 
kisvállalkozásnak, de csoportszinten közép- vagy 
nagyvállalkozásnak minősülő vállalkozások is az innovációs 
járulék alanyává válnak. 

 (Érdekesség, hogy 2014-ben a mostani javaslattal pontosan megegyező 
korábbi szabályt azzal az indoklással egyszerűsítették le, hogy az 
adóhatóságnak nem volt kellő ismerete és erőforrása az ehhez 
szükséges részletes vizsgálatok lefolytatására.)

KKV besorolás
KKV 
besorolás Létszám (fő) és

Éves nettó 
árbevétel (euró) vagy

Mérlegfőösszeg 
(euró)

Közép-
vállalkozás < 250 és ≤ 50.000.000 vagy ≤ 43.000.000

Kisvállalkoz
ás < 50 és ≤ 10.000.000 vagy ≤ 10.000.000

Mikrovállalk
ozás < 10 és ≤ 2.000.000 vagy ≤ 2.000.000

Innovációs járulék
Szabályok:
 Az euróban meghatározott összegek forintra történő 

átszámításakor az MNB által megállapított, a KKV üzleti 
évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell 
alkalmazni . Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet 
megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított 
deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

 KKV kategóriába történő besoroláshoz a fent említett három 
gazdasági mutató közül csak kettőnek kell megfelelnie a 
vállalkozásnak. 

 A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó feltételnek mindenképp 
teljesülnie kell, azonban – tekintettel arra, hogy a feltétel 
vagylagos – az éves nettó árbevételre vagy a mérlegfőösszegre 
vonatkozó kritérium közül elegendő, ha csak az egyiket teljesíti a 
vállalkozás.

Innovációs járulék
 Kétéves szabály azt rögzíti, hogy amennyiben egy 

vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott 
foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket 
(nettó árbevétel, mérlegfőösszeg), vagy elmarad azoktól, 
akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti 
el, illetve nyeri el a KKV minősítést, ha két egymást követő 
beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket 
vagy elmarad azoktól.

 Az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat 
(magyar vagy külföldi) közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése meghaladja a 25 százalékot, abban az esetben 
sem minősülhet KKV-nak, ha a gazdasági mutatók alapján 
felállított kritériumoknak eleget tesz.
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Innovációs járulék
Nem kell alkalmazni az imént részletezett korlátozást az alábbi befektetők részesedése 
esetében:
 állami befektető társaságok;
 finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése céljából rendszeresen kockázatitőke-

befektetést folytató egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek a tőzsdén nem jegyzett 
vállalkozások alaptőkéjébe fektetnek be, azzal a feltétellel, hogy az érdekeltségük az adott 
vállalkozásban kevesebb, mint 1 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg;

 szövetkezeti üzletrészt hasznosító gazdasági társaság;
 felsőoktatási intézmények, nem felsőoktatási intézmény keretében működő oktatási és 

szaktanácsadási intézmények, a felső- vagy középfokú oktatás gyakorlati háttereként 
termelő tevékenységet folytató tangazdaságok és tanüzemek, nonprofit kutatási 
központok, valamint nem felsőoktatási intézmények szervezeteként –költségvetési 
formában működő – egyéb kutatóhelyek;

 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 53. pontjában 
meghatározott intézményi befektetők;

 az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó 
költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatok.

Innovációs járulék
 Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a 

foglalkoztatotti létszám alapján történik. 
 Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját 
nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

 Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje  
évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.

 A „vállalkozás” fogalma alapján a KKV vizsgálat lefolytatásra kerül pl. 
őstermelő, kisadózó vállalkozás (KATA) támogatást igénylő ügyfél 
esetében is.

 A KKV besorolás megállapításához figyelembe veendő vállalkozások 
közötti kapcsolatok és tulajdoni viszonyok.

 A KKV besorolás meghatározásánál figyelemmel kell lenni a 
támogatást igénylő kapcsolt és partnervállalkozásaira.

Innovációs járulék
Önálló vállalkozás
 Minden olyan vállalkozás, amely független és nem minősül partnervállalkozásnak vagy kapcsolt 

vállalkozásnak. 
 A vállalkozás akkor is önállónak minősül, ha az alábbi típusú befektetők bármelyike 25–50%-ot 

birtokol a vállalkozás tőkéjéből vagy szavazati jogaiból:
 nyilvános befektetési vállalkozások, kockázatitőke-társaságok, üzleti angyalok (max. befektetés 1 250 

000 EUR);
 egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok;
 intézményi befektetők, regionális fejlesztési alapokat;
 10 millió EUR-nál kisebb éves költségvetéssel rendelkező és kevesebb mint 5 000 lakost képviselő 

független helyi hatóságok.
Partnervállalkozás:
 Amennyiben a vállalkozás részesedése egy másik vállalkozásban legalább 25%-os, de nem haladja meg 

az 50%-ot, a két vállalkozás egymás partnervállalkozásának minősül.
Kapcsolódó vállalkozások:
 Kapcsolódó vállalkozásnak azok a vállalkozások minősülnek, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, 

hogy az egyik vállalkozás szavazati jogai felett a másik vállalkozás közvetlenül vagy közvetve döntő 
ellenőrzést gyakorol, vagy képes arra, hogy meghatározó befolyása legyen a vállalkozásra. 
Amennyiben a részesedés, vagy a szavazatok aránya más vállalkozásokban meghaladja az 50%-os 
küszöbértéket, akkor a vállalkozásokat kapcsolódó vállalkozásnak kell tekinteni.

Innovációs járulék
Önálló vállalkozás esetén:
 A vállalkozás saját adatai határozzák meg a KKV besorolást.
Partner-, vagy kapcsolódó vállalkozással rendelkező vállalkozások 
esetén:
 A vállalkozás adatai (létszám, árbevétel, mérlegfőösszeg)
 + közvetlen és közvetett (tehát az összes) kapcsolt vállalkozások adatai 

100%-ban
 + Ezen kapcsolt vállalkozások összes közvetlen partnervállalkozásának 

adatai a szavazati jog/tőke mértékének arányában (amelyik magasabb).
 + az összes közvetlen partnervállalkozásának adatait a szavazati 

jog/tőke mértékének arányában.
 + Ezen közvetlen partnervállalkozások a közvetlen és közvetett 

kapcsolt vállalkozásainak adatai 100%-ban.
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Innovációs járulék
2014. évi LXXVI. Törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról 3.§. 17. mikro-, kis- és középvállalkozás: a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük  támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  
3. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás.
Adó alanya: Belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
gazdasági társaság.
Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége alól:
 a Kkv. tv. szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság,
 a Magyar Nemzeti Bank,
 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
 a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak 

kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság,
 a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága,
 a közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
 a járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló 

gazdasági társaság.

Baleseti adó
 A törvénymódosítás értelmében a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása 2019. január 1-jétől a 
biztosítási adóról szóló törvény alapján lesz adóköteles (az 
adókötelezettséget jelenleg a népegészségügyi termékadóról 
szóló törvény írja elő, így gyakorlatilag csak a törvények 
közötti „átrendezésről” van szó). Ennek következményeként, 
a baleseti adó biztosítási adóba való beemelésével megszűnik a 
biztosított adóalanyisága, az adó alanyává a biztosító válik.

 Emellett az adó mértéke is csökken 2019. január 1-jétől: a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjbevétel 15%-a, de 
legfeljebb napi 83 forint/gépjármű lesz (a jelenleg hatályos 
szabályok alapján a baleseti adó mértéke a kötelező 
gépjárműfelelősség-biztosítás díjának 30%-a, de legfeljebb napi 
83 forint/gépjármű).

Baleseti adó
 Ha a biztosítási időszaka vagy tartama 2018. december 

31-ét követően kezdődik, az új előírásokat kell 
alkalmazni. 

 A folyamatban lévő biztosítások esetében 2019. 
december 31-ig a 2018. december 31-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni, míg 2020. január 1-jétől az 
új előírásokat.

Pénzügyi tranzakciós illeték
 Az elfogadott jogszabály-módosítás értelmében 

tranzakciónként 20 ezer forintig minden lakossági 
átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól. 
A kedvezmény azonban kizárólag az utalásokra 
vonatkozik, tehát például a bankkártyás fizetésre már 
nem. A módosítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

 További módosítás (ezt az eredeti javaslat még nem 
tartalmazta), hogy 2018. december 1-jétől a Széchenyi 
Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési 
számlára történő átutalás esetén nem keletkezik
illetékfizetési kötelezettség.
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Bevándorlási különadó
 Az adókötelezettség kiterjed a Magyarországon zajló 

bevándorlást segítő tevékenység anyagi támogatására 
(függetlenül a támogató és a bevándorlást segítő 
szervezet honosságától), továbbá a bevándorlást segítő 
Magyarországon bejegyzett szervezet működésének 
anyagi támogatására (függetlenül attól, hogy e 
szervezet hol folytatja tevékenységét).

Bevándorlási különadó
 Bevándorlást segítő tevékenység fogalma: 

 a bevándorlás előmozdításával összefüggő média kampányok, 
média szemináriumok folytatása, 

 és az abban való részvétel, 
 továbbá a hálózatépítés és működtetés, 
 valamint a bevándorlást pozitív színben feltüntető 

propaganda tevékenység, 
ha ezeket a bevándorlás (emberek véglegesnek szánt
áttelepülése lakóhelyük szerinti országból más országba) 
ösztönzése érdekében végzik. 
 A bevándorlás fogalmába nem tartozik bele a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező személyek áttelepülése.

Bevándorlási különadó
 Az adó alapja az anyagi támogatás (például: átutalt pénzösszeg, juttatott ingóság) 

összege, mértéke pedig 25 %. 
 Az adó alanya:

 Elsődlegesen a támogatást nyújtó szervezet, amely egyben legkésőbb a támogatás átadását 
követő hónap 15. napjáig (az adóbevallására nyitva álló törvényes határidő utolsó napjáig) 
köteles nyilatkozni a támogatás címzettje felé, hogy a bevándorlási különadó 
kötelezettségét teljesítette. 

 Ha a támogató szervezet e nyilatkozattételt elmulasztja, a támogatás címzettje (a 
bevándorlást segítő tevékenységet végző, magyarországi székhelyű szervezet) válik 
adóalannyá. 

 Nem minősül adóalanynak a párt és a pártalapítvány, továbbá az a szervezet, amelynek 
mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja.

 A bevándorlási különadót az anyagi támogatás nyújtást követő hónap 15. napjáig kell a 
támogatást nyújtónak, míg a második hónap 15. napjáig kell a támogatás címzettjének 
megállapítania, bevallania és ezzel egyidejűleg megfizetnie. 

 A bevándorlási különadóval kapcsolatos hatósági feladatokat a NAV látja el.
 A nyilatkozatra az állami adóhatóság a BEVKA jelű nyomtatványt rendszeresítette, 

melynek használata ajánlott az adózók számára.
 A bevándorlási különadót a 1897 számú nyomtatványon kell bevallani és a 10032000-

01079139 számú bevételi számla javára (adónemkód: 416) kell megfizetni.

Kulturális adó
 2019.01.01.-tők megszűnik.
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Egyszerűsített végelszámolás
 2018. július 1-től az alábbi legfontosabb változások lépnek életbe az 

egyszerűsített végelszámolással kapcsolatban:
 bármely cég számára él az egyszerűsített végelszámolás lehetősége, ha nem 

kötelezett könyvvizsgálatra,
 egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a 

végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el,
 az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak 

megfelelően be kell jelenteni az adóhatósághoz, amely automatikusan értesíti a 
cégbíróságot, és az fog közzétenni a Cégközlönyben közleményt,

 a kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást be 
kell fejezni.

 ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás 
megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a cég a 
határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles ezt az 
adóhatóságnak bejelenteni, amelyről az adóhatóság a cégbíróságot 
elektronikus úton értesíti,

Egyszerűsített végelszámolás
 az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített 

végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak 
jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot,

 a cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-
ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon 
megküldeni a cégbíróság részére a 111. § (1) bekezdése szerint elfogadott 
vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a 111. § (3) bekezdésében megjelölt 
határozatot (jogszabályban meghatározott iratminta alkalmazásával),

 az előzőekben foglalt értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a 
cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a 
cégjegyzékből,

 ha az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra 
vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, és ezen kötelezettségét nem 
teljesíti, kényszertörlésnek már nincs helye, hanem a végelszámolás 
befejeződik.

Egyszerűsített végelszámolás
Az egyszerűsített végelszámolást menete:

1./  Össze kell hívni egy taggyűlést, amelyben a tagok vagy az Alapító 
(egyszemélyes kft., egyéni cég esetén) elhatározza a cég egyszerűsített 
végelszámolással történő megszűntetését. 
2./ A cég a határozat meghozatalától számítottnyolc napon belül 
köteles ezt az adóhatóságnak bejelenteni, amelyről az adóhatóság 
a cégbíróságot elektronikus úton értesíti.
3./ Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – a rendelkezésre 
álló 150 nap alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az 
adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. 

Egyszerűsített végelszámolás
Az egyszerűsített végelszámolást menete:

4./ Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton 
értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási 
szempontból akadálya nincs.

A vállalkozás továbbá köteles a cégbíróság részére megküldeni a vagyonfelosztási 
javaslatot, illetve más esetleges iratokat (például engedményezés, tartozásátvállalás, 
határozat a végelszámoló díjáról, a végelszámolás költségeiről, iratanyag őrzésének 
helyéről). A vagyonfelosztási javaslat és a határozatok kizárólag iratminta megfelelő 
kitöltésével készíthetőek el.

Amennyiben az adóhatóság zöld jelzést adott és a szükséges lezáró dokumentumok 
csatolásra kerültek, a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből.
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Egyszerűsített végelszámolás
Mi történik, ha nem sikerül egyszerűsített módon zárni a végelszámolást?

Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó 
általános szabályok szerint eljárni, ha

a) a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a 
hitelező a vitatott igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít,

b) végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy

c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő egyébként eltelt.

Ezekben az esetekben a cég a fenti körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül 
köteles végelszámolót választani és változásbejegyzési kérelmet benyújtani. 
Ha ez nem történik meg, a cégbíróság visszaállítja az eredeti állapotot, és nem lesz 
végelszámolás alatt a cég.

Nyugdíjas foglalkoztatás
 A 2018. július 25-ét követő kezdő időponttól megállapított öregségi 

nyugdíjaknál – beleértve az öregségi teljes és résznyugdíjat, valamint a nők 
negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátását is – már 
nem jogosultsági előfeltétel a biztosítási jogviszony megszüntetése a 
nyugellátás kezdő időpontjára. 

 A jogszabályváltozásnak megfelelően tehát, akinek az öregségi nyugellátását 
2018. július 26- ától, vagy későbbi időpontban állapítják meg, már nem kell 
megszüntetnie a biztosítási jogviszonyát a nyugdíj igénybevétele érdekében. 

 Szintén nem kell megszüntetni a jogviszonyt a korhatár előtti ellátás, a 
táncművészeti életjáradék, és az átmeneti bányászjáradék igénybevételéhez 
sem. 

 A biztosítási jogviszony bejelentésére vonatkozó szabályozás nem változott –
azt a továbbiakban is az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú 
melléklet 3. pont 3.2. alpontja szerint kell teljesíteni –, azaz a jogviszony 
megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését 
követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 
napon belül kell bejelenteni. 

Nyugdíjas foglalkoztatás
 Amennyiben a munkaviszonyt nyugdíjasként folytatja tovább a 

foglalkoztatott, akkor a korábban bejelentett biztosítási jogviszonyt le 
kell zárni, majd az „új” jogviszonyt a nyugdíjas státuszra tekintettel, 
mint adott jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) álló nyugdíjasként 
kell bejelenteni. 

 A 2018. július 26-a után megállapított öregségi nyugdíj miatt a 
természetes személynek ugyan nem kell megszüntetni a biztosítási 
jogviszonyát, azonban a nyugdíjas státusz kód változása miatt az adott 
időszaki 1808 jelű bevallásban az érintett M-es lapokból két darabot 
kell kitölteni. A jogviszony kezdő időpontja (az alkalmazás minősége 
rovat 6-11. pozíciója) minden esetben ugyanaz (vagyis nem változik 
meg a foglalkoztatott nyugdíjazására való tekintettel), ugyanakkor a 
biztosítási időszakot és jövedelemadatokat megbontva kell feltüntetni. 
A 1808A főlap (C) blokkban található „nyugdíj mellett foglalkoztatottak 
száma” mezőben a 3-as, 7-es és 8-as nyugdíjas státusz kódú természetes 
személyeket szerepeltetni kell. 

:
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Családi kedvezmény 

2015 2016 2017 2018 2019

1 kedvezményezett
adómegtakarítás

62.500
10.000

66.670
10.000

66.670
10.000

66.670
10.000

66.670
10.000

2 kedvezményezett
adómegtakarítás (fő)

62.500
10.000

83.330
12.500

100.000
15.000

116.670
17.500

133.330
20.000

3 vagy több kedvezményezett
adómegtakarítás (fő)

206.250
33.000

220.000
33.000

220.000
33.000

220.000
33.000

220.000
33.000

Járulékkedvezmény
átszámítása:

625 667 667 667 667

Családi kedvezmény 
Családi kedvezmény megosztása:
 Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy 

magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt 
adóbevallásban megoszthatja a vele közös háztartásban élő, 
jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az 
esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja 
érvényesíteni. 

 Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre 
vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő 
egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem 
alkalmazható, ide nem értve, ha a jogosult a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdése alapján minősül 
egyedülállónak, továbbá emelt összegű családi pótlékot kap (korábban 
az emelt összegű időszakra nem volt megosztható).

 Hatály: 2019.01.01.

Családi kedvezmény 
A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell 
tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, 
élettársa
 köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző 

hallgatója és jövedelme nincs,
 vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb 

jövedelme nincs,
 nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, 
feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,

 időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban 
részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították,

 a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

Állandó lakóhely fogalma 2019-től (pontosítás)

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény nem használja az állandó lakóhely 
fogalmát, mely fogalom az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvényben  sem jelenik meg. Az említett törvényekkel való 
összhang biztosítása érdekében az szja-törvény rendelkezéseiben 
is „lakóhelyre” módosul a szóhasználat. 

 A nemzetközi adóegyezmények alkalmazásakor ugyanakkor 
szükség van az „állandó lakóhely” fogalomra, ezért a belföldi 
illetőségű magánszemély fogalma kiegészül az állandó lakóhely 
meghatározásával. 

 A belföldi illetőség megállapítása szempontjából konkretizálták 
az állandó lakóhelyet is. 

 Állandó lakóhely: az olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós 
ottlakásra rendezkedett be és ténylegesen ott lakik.

 Visszamenőlegesen 2018. január 1-től alkalmazható. 



2018.12.12.

10

Állandó lakóhely 2019-től (pontosítás)
Belföldi illetőség megállapítása:

 a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, 
és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel);

 az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint a szabad mozgáshoz és a három hónapot meghaladó tartózkodáshoz 
való jogát az adott naptári évben - a ki- és beutazás napját is egész napnak 
tekintve - legalább 183 napig Magyarország területén gyakorolja;

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó letelepedett jogállású, illetve hontalan személy; 
továbbá

 előbbiekben nem említett természetes személy, akinek
 kizárólag belföldön van állandó lakóhelye;
 létérdekei központja belföld, ha egyáltalán nem vagy nem csak belföldön 

rendelkezik állandó lakóhellyel;
 szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem vagy nem csak 

belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg. 

Jövedelemszerzés helye
A munkáltató (a munkaadó) illetősége szerinti állam:
 kormányzati szolgálati, 
 közszolgálati, 
 állami szolgálati, 
 közalkalmazotti, 
 bírói, igazságügyi alkalmazotti vagy ügyészségi szolgálati jogviszony, 
 a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint tényleges    szolgálatot 

teljesítő önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya, valamint 
 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának hivatásos szolgálati jogviszonya, 

továbbá az említett jogviszonyok bármelyikének megfelelő, külföldi jog 
szerinti viszony alapján megszerzett jövedelem 
Hatály: 2019.01.01.

Hivatali, üzlet utazás
 Fogalom bővülése:
 A magánszemély törvényben megállapított különleges 

jogosítványt gyakorló, belföldi székhelyű jogi 
személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez, 
vagy az említett jogi személy tagsága mellett működő 
külföldi vagy belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb 
szervezetnél betöltött tisztségéhez kapcsolódó 
utazása, akkor is, ha a magánszemély nem áll 
munkaviszonyban az említett jogi személlyel, egyéb 
szervezettel.

 Hatály: 2019.01.01.

Értékpapír fogalom módosulása

 Az Szja tv. értékpapír fogalma csak az egyes gazdasági 
társaságokba betett vagyoni típusú hozzájárulásokat nevesíti 
értékpapírként. 

 Nincs rendelkezés más szervezetek, pl. az ügyvédi irodák 
alapításkor befizetett vagyoni hozzájárulásról. Ez pedig 
problémát okoz akkor, amikor a magánszemély kilép az irodából, 
vagy más okból kell kiadni az alapításkor vagy a belépéskor 
betett vagyonát. 

 A törvény ezért kiegészíti a fogalmat azzal, hogy más, 
törvényben meghatározott vagyoni hozzájárulás is értékpapírnak 
minősül. 

 Ügyvédi irodák: 2018.08.25.-től kell csak alkalmazniuk. Előtte 
nincs osztalékot kiváltó adó.

 Hatály: 2019.01.01.
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Támogatások fogalma
 Az uniós és hazai forrásból származó támogatások felhasználásának ellenőrzése az 

utóbbi időben kiírt támogatások esetében a korábbi gyakorlathoz képest változott. 
 Sok esetben nem konkrét költségeket, hanem a pályázati cél megvalósulását (pl. 5 év 

elteltével is működő vállalkozást, tényleges állatállományt, meghatározott időn keresztül 
igazoltan növekvő alkalmazotti létszámot) kell igazolnia annak, akinek a támogatást 
folyósították. 

 Egyre több az olyan pályázat, amikor nem a kiadásokkal történő szigorú elszámolási 
kötelezettség merül fel a támogatás megvalósulásának igazolásaként, azaz nem a 
költségszámlák bemutatása alapozza meg a támogatás utolsó részletének kiutalását, vagy 
a pályázati cél megvalósítását. 

 Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás: 
 jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési 

célra folyósított olyan támogatás, 
 amelyet a magánszemély kizárólag  a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a 

folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy
 a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap, 
 továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal 

mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatások;”
 Hatály: 2019.01.01.
 Átmeneti rendelkezés alapján: 2016.01.01. után kapott bevételre is alkalmazható

Béren kívüli és egyéb juttatások 2019

A juttatások adóterhei kismértékben változnak:
19,5 % SZOCHO mellett_

 A béren kívüli juttatásoknál(SZÉP kártya) megszűnik az eddigi 1,18-
szoros szorzó, közterhe: az eddigi 34,22 % helyett: 34,5 %-ra (15 %
Szja és 19,5 % SZOCHO /eddigi eho helyett/).

 Míg az egyes meghatározott juttatások esetén 40,71 %-os
adóterhelés marad (1,18- szoros szorzó után 15 % Szja és 19,5 %
SZOCHO /eddigi eho helyett/).

 17,5 % SZOCHO mellett:
 A béren kívüli juttatásoknál(SZÉP kártya) megszűnik az eddigi 1,18-

szoros szorzó, közterhe: az eddigi 34,22 % helyett: 32,5 %-ra (15 %
Szja és 17,5 % SZOCHO /eddigi eho helyett/) csökken a teher,

 Míg az egyes meghatározott juttatások esetén 40,71 %-os
adóterhelésről összességében 38,35 %-ra (1,18- szoros szorzó után
15 % Szja és 17,5 % SZOCHO /eddigi eho helyett/) csökken.

Egyes cafeteria juttatások 2018.-2019. évi közterhei
Cafeteria elem Adható összeg 2018 2018

%
2019 
%

2019
adózása

Munkahelyi étk. Korlátozás nélkül 40,71 Nem. bérként

Erzsébet-utalvány Korlátozás nélkül 40,71 Nem bérként
Helyi bérlet Bérletből térített rész 40,71 Nem bérként

Ajándékutalvány Szabályozva, de 
korlátlanul nélkül 

40,71 Évente egy 
38,35

egyes megh./ 
bérként

Iskolakezdési tám. Korlátozás nélkül 40,71 Nem bérként

Önkéntes  nypt. hj Korlátozás nélkül 40,71 Nem bérként

Önkéntes  ep.,
önsegélyező pt. hj.

Korlátozás nélkül  40,71 Nem bérként

Készpénz kifizetés 
cafeteriában

Évente 100e Ft-ig 34,22 Nem bérként

SZÉP kártya (szállás) Évente 225e Ft-ig 34,22 34,5/32,5 béren kívüli

SZÉP kártya 
(vendéglátás)

Évente 150e Ft-ig 34,22 34,5/32,5 béren kívüli

SZÉP kártya (szabadidő ) Évente 75e Ft-ig 34,22 34,5/32,5 béren kívüli

Egyes cafeteria juttatások 2018.-2019 évi közterhei
Cafeteria elem Közteher 2017.-2018 

években
Közteher 2019-ben

Sportrendezvény
re szóló belépő

Korlátozás nélkül adómentes Adómentes a MB-ig, felette 
összevont adóalapban adóköteles

Kulturális belépő Évente 50 e Ft-ig adómentes Adómentes a MB-ig, felette 
összevont adóalapban adóköteles

Óvodai, 
bölcsődei térítés

Költségek mértékéig 
adómentes

Költségek mértékéig adómentes

Mobilitási célú 
lakhatási 
támogatás

Feltétekkel havonta a 
minimálbér  40/25/15%-ig 
/2017/
60/40/20 % /2018/ 
adómentes

Összevont adóalapban adóköteles.
Átmeneti szabály: 2019.01.01. előtt 
nyújtott támogatás elszámolása, 
felhasználás igazolása 2018.12.31.-
én érvényes szabályok alapján.

Lakáscélú
támogatás

Építési költség/lakás vételár 
30%-a, max. 5M Ft 5 évben 
adómentes

Bérként adózik, max. 5 millió Ft 5 
évben

Kockázati 
biztosítás

Havonta a minimálbér 30%-
ig adómentes

Bérként adózik.
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Béren kívüli és egyéb juttatások 2019
Sportrendezvényre, kulturális szolgáltatásokra szóló 
belépőjegy, bérlet:
 Adómentes a MB-ig, felette összevont adóalapban 

adóköteles
 DE, csak akkor, ha a:
 Belépőjegy, bérlet nem visszaváltható (ide nem értve 

a ki nem osztottakat).
 A juttatás utalvány formájában nem adható.

Béren kívüli és egyéb juttatások 2019

Ami nem változott:
 Arányosítás marad napok szerint valamennyi keretnél.
 A 450.000,- Ft marad, de a közszférában foglalkoztatott 

munkavállalók esetében továbbra is csak évi 200.000,- Ft!

Béren kívüli juttatások 2019
 CSAK !!! a SZÉP kártya 450 e Ft-ig (közszféra: 200 e Ft)
 Egyes meghatározott juttatás lesz:

 az egyes alszámlákra vonatkozóan meghatározott 
értékhatárt meghaladó része, illetve 

 az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része
 Adóterhelés: 

 Itt nincs adóalap kiegészítés! Nincs EHO!
 15 % Szja + 19,5 % Szocho (ha marad) = 34,5 % 

adóterhelés (2018-ban 34,22%), vagy
 15 % Szja +17,5 % Szocho = 32,5 % adóterhelés

Egyes meghatározott juttatások 2019.
 Adóteher:

 Marad az 1,18-as adóalapkiegészítés
 1,18-as adóalapkiegészítéssel növelt rész után 15 % Szja + 

19,5 % Szocho = 40,71 % adóterhelés (mint 2018-ban), 
vagy

 15 % Szja +17,5 % Szocho = 38,35 % adóterhelés
 2019-től csak az Szja tv. 70. §-ában nevesítetten 

felsorolt juttatások minősül(het)nek egyes 
meghatározott juttatásnak! 
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2019-től nem egyes meghatározott juttatás 
 munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott 

üdülési szolgáltatás,
 megszűnik, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján vagy minden 

munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon adhasson egyes 
meghatározott juttatásként gyakorlatilag bármilyen juttatást 
(terméket, szolgáltatást),

 iskolakezdési támogatás, 
 helyi utazási bérlet, 
 önkéntes biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, 
 Erzsébet-utalvány,
 iskolarendszerű képzési költség munkáltató által történő átvállalása 

révén juttatott jövedelem,
 a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási 

szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj,
 de a 2018-ban kezdődő biztosítási évre a 2019. 12. 31-ig kifizetett díj még 

a régi szabályok szerint adózik!

Önkéntes pénztári juttatások 2019
 Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, támogatói adomány –

egyes meghatározott juttatás helyett munkaviszonybólszármazó 
jövedelem.

 Munkáltató által a pénztárba fizetett, a pénztártag munkavállalók 
egyéni számlája javára jóváírandó (tagot megillető) adomány – egyéb 
jövedelem helyett munkaviszonyból származó jövedelem.

 Jövedelemszerzés időpontja: kiadás teljesítésének a napja.
 Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba átutalt vagy más módon 

befizetett munkáltatói hozzájárulás, tag javára átutalt vagy más módon 
befizetett támogatói adomány esetében bevételként a hozzájárulás, 
adomány forrásául szolgáló összeget (így különösen a bérként 
számfejtett összeget) kell figyelembe venni, azzal, hogy a 
biztosítópénztárba történő átutalást vagy más módon történő 
befizetést megelőzően a bevételből megállapított jövedelem után a 
tagot terhelő közterheket az utalást, befizetést teljesítő kifizető levonja.

 Tehát: Bruttó összeg – szja előleg – egyéni járulék = utalandó összeg a 
pénztár felé. Bruttó összegre szocho, szkhj.

Célzott szolgáltatás kiegészítő önsegélyző 
pénztárba 2019

Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott 
szolgáltatásra - kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra 
- befizetett összeg.
Egyéb jövedelem:
 az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár által a tag részére 

teljesített, az szja törvény szerint adómentesnek nem minősülő 
nyugdíjszolgáltatás,

 az előző pontban nem említett önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztár által nyújtott szolgáltatás (kifizetés, juttatás), 
kivéve, ha az törvényben meghatározott szolgáltatási körében és 
feltételekkel jogszerűen nyújtott, szja törvény szerint adómentes 
szolgáltatás.

Célzott szolgáltatás kiegészítő önsegélyző 
pénztárba 2019

Adómentes:
 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár (ide nem értve az önkéntes 

kölcsönös nyugdíj pénztárat) törvényben meghatározott kiegészítő
egészségbiztosítási szolgáltatás, illetve törvényben meghatározott 
kiegészítő önsegélyező szolgáltatás címén,
 fizet (juttat),
 feltéve, hogy

 1. nyugdíjszolgáltatás esetén a szolgáltatásra jogosult
 1.1. tagsági jogviszonya (átlépés esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés évét 

megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett, illetve nyugdíj-
előtakarékossági számláját a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt 
megelőzően nyitotta meg, vagy

 1.2. jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett,
 2. a kiegészítő önsegélyező szolgáltatás nem célzott szolgáltatásként illeti meg a 

jogosultat;
 Az a juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 

törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély, ide nem 
értve a törvényben meghatározott kiegészítő önsegélyező szolgáltatást.
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Célzott szolgáltatás kiegészítő önsegélyző 
pénztárba 2019

Összességében:
Kiegészítő önsegélyző szolgáltatásnak nem minősülő 
szolgáltatás (nyugdíjpénztári, egészségpénztári) esetén:
 Kifizető /munkáltató/ által a kiegészítő önsegélyző 

pénztárba célzott szolgáltatásként befizetett összeg után az 
adókötelezettség az igénybevételkor keletkezik.

 Egyéb jövedelemnek minősülő célzott szolgáltatást nem 
terheli szja előleg, szocho szempontjából nem minősül a 
pénztár kifizetőnek.

 Az egyéb jövedelem után keletkező adókat a magánszemély 
az éves adóbevallásában vall be (és a bevallás benyújtására 
előírt határidőig fizet meg). 

Adó feletti rendelkezés 2019
Kiterjed (bővült a kör):
 az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az 

általa a tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, 
továbbá 

 a tag javára más személy által átutalt vagy más módon 
befizetett összeg, valamint 

 a tag egyéni számláján jóváírt, 
az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének 
minősülő összeg együttes értékének 20 százaléka, 
korlátok figyelembe vételével.

Egyes meghatározott juttatás marad 2019-ben is
 a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a 

magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem,
 cégtelefon magáncélú használata,
 az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott 

szolgáltatásra - kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra - befizetett összeg.
 a munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, 

duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos 
feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott 
szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel,

 reprezentáció és üzleti ajándékok,
 az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély 

értékű ajándék (mb 10 %-a) révén juttatott adóköteles jövedelem (2018-ban még 3x),
 rendezvényen adott ajándék max. a mb. 25 %-a,
 a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése 

következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott 
termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem,

 olyan ingyenes vagy kedvezményes termék vagy szolgáltatás formájában juttatott bevétel, 
ahol nem állapítható meg egyértelműen, hogy ki és milyen mértékben részesül az 
egyes termékekből, szolgáltatásokból.

 adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú 
juttatás.
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Béren kívüli és egyes meghatározott juttatás 2019.
Jövedelem megszerzésének időpontja:
 Termék esetén az a nap, amikor az adott termék átadásra kerül.
 Szolgáltatások juttatások esetén a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény szerint a jövedelem megszerzésének a napja legtöbbször a 
szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésének napja.

 Gyakorlatban:
 utalványok esetén az utalvány átadási időpontja vagy elektronikus 

utalvány esetén a feltöltés időpontja lesz a döntő.
 Számlával elszámolt juttatásoknál pedig az nap lesz a juttatás 

időpontja, amikor a munkáltató téríti a számla értékét.
 Így természetesen erre a napra vonatkozó szabályok alapján kell 

megfizetni az adót.
 Ha tehát egy színházjegy átadása 2018 decemberében megtörténik, 

akkor az idei szabályok szerint lehet akár adómentes juttatás is. 
Ellenben, ha ezt 2019 január elején veszi át a munkavállaló, akkor már a 
magasabb adóval kell számolni a MB felett.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatás 2019.
Átnyúló juttatások
 Különösen érdekes ez az adózási kérdés azon juttatások esetén, melyek felhasználása 

majd csak 2019-ben történik meg.
 Szerencsére nem befolyásolja a 2018-ban átadott utalványok, feltöltött elektronikus 

utalványok adózását az – hacsak külön szabály nem korlátozza ezt – hogy a munkavállaló 
ezt nem idén, hanem majd csak a jövő évben használja fel.

 Még különösebb lehet a helyzet, amikor a munkáltató már az átadáskor biztos lehet 
benne, hogy a munkavállalója a kapott juttatást 2019-ben használja fel. Ilyen lehet 
például a 2018 végén kiadott 2019-es (akár éves) helyi bérlet.

 Ez a juttatás 2018 végén átadva (vagy a munkáltató nevére szóló számla alapján kifizetve) 
még a 2018-as szabályok szerint adózik, tehát 40,71% közteherrel adható idén még akkor 
is, ha jövőre utazik vele a munkavállaló.

 Hasonlóan érdemes figyelni a kulturális szolgáltatásra, sportrendezvényre szóló 
belépők/bérletek időzítésére. Ha valaki nem használta ki az idei adómentes keretet, 
akkor év végén akár 2019-es fesztiválokra, előadásokra, koncertekre, meccsekre szóló 
jegyeket/bérleteket is nyújthat még adómentesen. Ha 2018-ban kerül ez átadásra, 
kifizetésre, akkor 2018-as juttatás lesz. Az idei szabályok szerint adómentes lehet,  az idei 
adómentes keretet fogyasztja.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatás 2019.
Egyedi haladékok átmeneti szabályok alapján
 A biztosítások esetében is előfordul, hogy az idén megkötött biztosítás esetén a 

kapcsolódó szolgáltatást a biztosító 2019-ben nyújtja.
 Az adómentes kockázati biztosításra vonatkozó szabályokat a 2018-ban kezdődő 

biztosítási évre – de legfeljebb 2019. december 31-éig – megfizetett biztosítási díjakra 
lehet alkalmazni. Tehát az idén indított, de 2019-re is átlógó biztosítási évekre még 
alkalmazhatók az adómentességi szabályok.

 A lakáscélú támogatásra is tartalmaz egy átmenetei szabályt a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény 2019-es verziója. Eszerint a 2018-ban nyújtott lakáscélú támogatásokra is 
alkalmazni kell a jövőben az idei szabályrendszert. Az időzítés szempontjából ez azt 
jelenti, hogy lesz némi haladék a juttatások felhasználásában.
 Az biztos, hogy az adómentesség szükséges feltétele, hogy a támogatást az idei évben 

nyújtsa a munkáltató. Ráadásul hitel törlesztés esetén a támogatás felhasználásának még a 
2018-as évben meg is kell történnie.

 Lakás vásárlás és építés esetén azonban a jogszabályi környezet tartalmaz egy kis 
rugalmasságot a felhasználáshoz.
2018-ban lakás vásárlásra adott támogatást legkésőbb 2019. március 31-ig kell felhasználnia 
a magánszemélynek. Építés, bővítés, korszerűsítés közvetlen munkáltatói támogatása 
esetén az idén kapott összeget 2019. december 31-ig kell a meghatározott lakáscélokra 
elkölteni.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatás 2018-2019.
Megnevezés Nettó Közteher

(2019:
17,5%-kal)

Összes 
költség

Nettó/össz
es költség

Bér 2018 100.000 81.955 181.955 54,96 %

Bér 2019 100.000 78.947 178.947 55,88 %

SZÉP kártya 
2018

100.000 34.220 134.220 74,50

SZÉP kártya 
2019

100.000 32.000 132.000 75,76

Egyes meghat.
juttatás 2018

100.000 40.710 140.710 71,07%

Egyes meghat.
juttatás 2019

100.000 38.350 138.350 72,28%
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Ingatlan bérbeadás
Választható adózási formák a személyi jövedelemadó 
rendszerében:

– egyéni vállalkozóként 
– adószám (bejelentkezési kötelezettség) nélküli magánszemélyként 
– adószámos magánszemélyként 

Jövedelem megahatározása:
- Bevétel 90 %-a
- Bevétel – költség
- Tételes átalányadózás.
- Bevétel: rezsiköltség kérdése (2019-től változás)
- Költség: amortizáció kérdése (tulajdonos – haszonélvező).
Adóelőleg:
- Kifizető /legfeljebb 50 %, nyilatkozat hiányában 10 % költség/
- Egyéni vállalkozó /normál egyéni vállalkozói előleg/
- Magánszemély /saját maga/
- Tételes átalányadózás?? /Nem összevont adólap – nincs/

Közös tulajdon hasznosítása 2018
 A módosítás a közös tulajdon hasznosítása Szja törvény és ÁFA tv. 

szerinti szabályainak összehangolására, illetve egyértelműsítésére 
irányul. 

 A gyakorlatban nehézséget okozott tulajdonostársak közössége esetén a 
költségszámlák megosztása abban az esetben, amikor például a 
bútorvásárlásról vagy a felújításról, karbantartásról kiállított számlák 
csak az egyik tulajdonostárs nevére szóltak, vagy amikor a szolgáltató 
csak egy névre küldte meg a rezsiszámlákat.

Költségelszámolás szabályai:
 A törvénymódosítás azt rögzíti, hogy tulajdonostársak közössége esetén a

közös tulajdonból származó bevétellel szemben bármely
tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat alapján elszámolható a
felmerült költség, illetve hogy a közös tulajdonban álló ingatlan vagy ingó
vagyontárgy bérbeadása esetén bármely tulajdonostárs nevére kiállított
bizonylatalapján figyelembevehető költség.

Szja tv. 4. § (6) bekezdés, 3. sz. melléklet nyitó szövegrésze
Hatályba lépés: 2018.01.01.

Közös tulajdon hasznosítása 2018
Példa:
Házaspár közös tulajdonú ingatlanját bérbe adja havi 200.000 Ft-
ért.
Felmerült költségek:
Férj nevére szóló számlák értéke: 35.000 Ft.
Feleség nevére szóló számlák értéke: 25.000 Ft.
A bérbeadás után: megállapodás alapján a feleség 
adózik.
Megoldás:
Bevétel: 200.000 Ft
Költség: 60.000 Ft
Jövedelem: 140.000 Ft
Adó /15 %/ 21.000 Ft

Ingatlan bérbeadás 2019
 2019-től az ingatlant bérbeadók önálló tevékenységének jövedelme 

esetén az „átfolyatott” rezsiköltség nem bevétel! Tekintettel arra, 
hogy a bérbevevő által megtérített rezsiköltségek a bérbeadó 
magánszemélyen csak „átfolynak” (nem jelentenek tényleges 
bevételt, hiszen azokat az adott szolgáltató részére kell 
megfizetni), ezért a módosítás alapján a jövőben nem minősül a 
bérbeadó magánszemély bevételének az ingatlan használatához 
kapcsolódó, más személy által nyújtott, ezen más személytől 
vásárolt szolgáltatásnak a bérbevevőre az igénybevétellel 
arányosan áthárított díja. A módosítás példálózó jelleggel 
ilyennek minősíti a közüzemi szolgáltatásokat. 

 A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a lakás 
bérbeadásából származó bevételből, ha a magánszemély 
nyilatkozik arról, hogy a bérbeadásból származó jövedelmének 
megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa más 
településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás díját.
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Adóelőleg nyilatkozat
 A 82 %-os szabály 2018-tól 84 %-ra változott! (2019-től 85 % lehet 

17,5 % szocho esetén)
 2020-tól a családi és személyi kedvezmények érvényesítésével 

összefüggő nyilatkozatok esetén az ügyfélkapuval 
rendelkező magánszemélyek egy erre a célra létrehozott 
online felületen az adóelőleg-nyilatkozatot is kitölthetik majd.

 Bármely más adóelőleg-nyilatkozatra is alkalmazni lehet.
 A NAV ezt elektronikus úton, automatikusan továbbítja a 

munkáltató, kifizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő 
magánszemély részére. 

 Amennyiben a magánszemély írásban és elektronikus felületen is 
nyilatkozik, akkor az írásbeli nyilatkozat a mérvadó. 

 Családi, első házasok nyilatkozata: döntés, másik fél neve, 
adóazonosító száma, másik fél munkáltatójának neve, adószáma.

Bevallás 2019.
 Bevallási módok:

 Szja bevallás
 Bevallási tervezet (jóváhagy, kiegészít, javít) + újabb kör lesz érintett:

 Mezőgazdasági őstermelők
 Adószámos, Áfa fizetésre kötelezett magánszemély
 2019-től egyéni vállalkozóknak is! Az egyéni vállalkozók számára 

egyszerűsítené a bevallás kitöltését az, hogy csak a vállalkozáshoz 
kapcsolódó adatokkal kellene kiegészíteniük az adóbevallási 
tervezetüket. A törvény ezért valamennyi egyéni vállalkozóra kiterjeszti 
az eSZJA rendszert. 

 Már a 2018-ról benyújtásra kerülő bevallást is érinti.
 A NAV a február 28.-ig beérkezett adatokat veszi figyelembe.
 Határidő: május 20. (2019-től az EV-nak is)
 Az új körnek mindenképp kell nyilatkozni, náluk nem él a hallgatás 

beleegyezés szabálya!

Bevallás 2019
Nem kifizetőtől származó:

 Kamat jövedelem
 Osztalék
 Árfolyamnyereség

 Bevallás tervezet kiegészítésével történhet a bevallási 
kötelezettség teljesítése.

 Átmeneti szabály: már 2018-ra is alkalmazható.
Bevallás tervezet:
Külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés 
esetén is lehetséges.

Ingatlan, véj szerzési értéke 2019
 Az adózás rendjéről szóló jogszabály újrakodifikálása miatt nevesíteni kell az 

Szja tv-ben, hogy az egyéni vállalkozó a jövedelem-(nyereség-)minimumra 
vonatkozó szabályozáshoz kapcsolódva bevallást kiegészítő nyilatkozatot tehet. 
Ez a szabály jelenleg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (9) bekezdésében található. A törvény az ezzel 
összefüggő módosítást tartalmazza. 

 Az Szja tv. jelenleg nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre vonatkozóan, 
hogy hogyan kell megállapítani a megszerzésre fordított összeget, ha a 
magánszemély ingatlan formájában szerzett adóköteles jövedelmet – például 
kifizetőtől származó ingyenes juttatás (eszközátadás) keretében egyéb 
jövedelemként –, és ezt az ingatlant a későbbiekben értékesíti. A törvény az 
Szja tv. 58. § (4) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan rögzíti, hogy ilyen 
esetben a szerzési értékként azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amelyre 
tekintettel az ingatlan megszerzésekor adófizetés történt .

 Az Szja tv. 62. § (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja nem rendelkezik arról, 
hogy miként kell megállapítani a szerzési értéket, ha illetékmentesen szerzett 
vagyoni értékű jog értékesítésére kerül sor. Az öröklés, ajándékozás módjára 
kell eljárni.
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Őstermelő költségei 2019
Kistermelő:

 A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő az igazolt 
költségein felül a bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén 
igazolás nélkül számolhatja el. A módosítás a felmerült költség igazolására 
alkalmas bizonylatként nevesíti a számla mellett az egyéb bizonylatot is (ez 
utóbbinak minősül pl. a kistermelő által foglalkoztatott munkavállaló részére 
kifizetett bérről szóló bizonylat). 

 A munkaviszonyban, jellemzően egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
foglalkoztatottaknak kifizetett bér a hatályos szabályok szerint nem tekinthető 
olyan kiadásnak, amely őstermelők esetén a nemleges nyilatkozattételnél 
figyelembe vehető lenne, hiszen a munkabérről számla nem állítható ki. A 
módosítás azzal egészíti ki a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelő 
nemleges nyilatkozattételével kapcsolatos szabályokat, hogy a nyilatkozat 
tehető akkor is, ha a kistermelő a felmerült kiadásról nem számlával, hanem 
más bizonylattal rendelkezik. 

 Őstermelői termékeknek minősülő termékek és az az értékcsökkenési leírási 
kulcsok vámtarifa számla megváltoznak.

Kis értékű tárgyi eszköz 2019
 A hatályos szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi 

értéket meghaladó kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a 
bevételek és a költségek elszámolása tekintetében, 
mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ez az 
érték ma már alacsony, az adminisztráció csökkentése 
érdekében a módosítás 200 ezer forintra emeli azt.

 Alkalmazása:
 Egyéni vállalkozó.
 Önálló tevékenységet folytató magánszemély.

Egyéni vállalkozó költségei 2019
 Az Szja tv. 3. számú mellékletének V. fejezete tartalmazza 

az önálló tevékenységet végző magánszemélyek által 
költségként figyelembe nem vehető kiadásokat. Az V. 
fejezet 8. pontja alapján nem számolható el költségként a 
magánszemély által fizetett, a Tbj. szerinti saját 
nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék. Tekintettel 
arra, hogy a felsorolás taxatív, amely felsorolás nem nevesíti 
a Tbj. szerinti munkaerő-piaci járulékot, így ez a 
járulékfajta jelenleg költségként elszámolható. A módosítás 
kizárja a munkaerő-piaci járulék költségként történő 
elszámolását.

 Napidíj elszámolása: 
 Külföld 60 EURO
 Belföld 3000 Ft 
 Bérfuvarozás és saját számlás áruszállítás és személyszállítás 

esetén is elszámolható.

Kamatkedvezmény 2019
 A hatályos szabályok szerint nem kell kamatkedvezményből 

származó jövedelmet megállapítani akkor, ha a munkáltató a 
törvényben rögzített feltételeknek megfelelően nyújt 
munkavállalójának lakáscélra kamatmentesen vagy a jegybanki 
alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett kölcsönt. 

 A feltételek teljesítéséhez szükséges fogalmak tartalmát az Szja 
tv. 1. számú melléket 9.3. pontja határozta meg, ez a rendelkezés 
azonban a vissza nem térítendő munkáltatói támogatás 
adómentességének 2019. január 1-jei hatályú megszüntetésével 
összefüggésben 2019. január 1-jétől hatályon kívül kerül. 

 A kamatkedvezményből származó jövedelem megállapításával 
kapcsolatos szabály alkalmazhatóságának biztosítása érdekében 
az Szja tv. 72. §-a új bekezdéssel egészül ki, amely – a jelenleg 
hatályos szöveggel egyező tartalommal – visszailleszti a 
törvénybe a szükséges fogalmakat.
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Kamatkedvezmény 2019
 Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető 

magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt 
összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos 
piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci 
kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely 
meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető 
kamatot.

 Adózás: juttatás * 1,18 után 15 % szja, 19,5 % /17,5 %/ 
SZOCHO.

 Adókötelezettség: év utolsó napja, követelés 
megszűnés napja.

Kamatkedvezmény 2019
 Nem kell többek között figyelembe venni:

 A folyósítás évét megelőző négy évben lakáscélú hitelként folyósított 
összegekkel együtt a 10 millió forint összeget meg nem haladó összegű, 
ugyanazon magánszemélynek nyújtott hitel, ha azt a munkáltató 
munkavállalójának vagy helyi önkormányzat a magánszemélynek hitelintézet 
vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján saját lakás 
építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől vagy 
korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta;

 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagja részére 
jogszabály alapján folyósított családalapítási támogatás, valamint a Magyar 
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogszabály alapján 
folyósított toborzópénz, szerződés-hosszabbítási díj, visszailleszkedési 
támogatás, önkéntes tartalékos szolgálat vállalására ösztönző juttatás és 
családalapítási támogatás, feltéve, ha azt vissza kell fizetni;

 A törvény emellett törli a feltételrendszerből a méltányolható lakásigény 
követelményét.

 Átmeneti rendelkezés: az értékhatárhoz a 2019.01.01. után nyújtott hiteleket kell 
figyelembe venni.

Diákhitel támogatása adómentesen
 Adómentes az az összeg, amelyet az állam a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan

vissza nem térítendő állami támogatásként 2018. január 1-jétől elenged a
gyermeket vállaló, illetve nevelő nők diákhitel tartozásából. (1/2012. (I. 20.) Korm.
rendelet)
 A hitelfelvevő nő második gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a

fennállóhallgatóihiteltartozása50 %-át
 A hitelfelvevő nő összegű, harmadik vagy további gyermeke megszületése

esetén a fennállótartozása 100 %-a

 A munkáltató által a munkavállaló számára a munkaviszony fennállása alatt
esedékes diákhitel törlesztéséhez kifizetett juttatás az előírt kötelező törlesztő
részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 %-áig (27.600,- Ft)
terjedő összegig.
 Munkáltató közvetlenül utalhat a Diákhitel Központ felé (szerződésszám +

ügyfél név)

 DE 2019-től jogviszonyos jövedelem lesz, vagyis megszűnik az
adómentesség a munkáltatói juttatás esetén!

Megszűnő adómentes juttatások 2019-től 
 a lakáscélú munkáltatói támogatás,

 szerzés, bővítés, korszerűsítés, hiteltörlesztés (5 év alatt 5 M Ft)
 Ha még idén adjuk, akkor az elszámolásra a régi szabályok 

alkalmazandók! Pl. ha a lakásépítésre idén odaadom, akkor az 
elszámolási bizonylatokat legkésőbb 2020. május 31-ig kell megkapni!

 Az őszi csomag pontosítja a vissza nem térítendő munkáltatói 
lakáscélú támogatás adómentességének 2019. január 1-jei 
megszüntetéséhez kapcsolódóan beiktatott átmeneti rendelkezést, 
egyértelművé téve, hogy a 2018. december 31-én hatályos szabályok 
csak a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott támogatás 
elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben 
alkalmazhatók.

 a sportrendezvényre szóló belépő korláttal
 művelődési intézmény szolgáltatása (kultúra utalvány) korláttal.
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Változó és új adómentességek I. 
 Szolgálati lakás, munkásszállás: a hatályos szabályozás szerint a munkásszállás biztosítása 

(az egyéb feltételek teljesülése esetén) akkor adómentes, ha a magánszemély nem 
rendelkezik lakóhellyel azon a településen, ahol a munkahelye van.)

 2019-től: Munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, 
amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben 
egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig 
lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan 
magánszemély elhelyezésére szolgál. aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal 
nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával 
azon a településen, ahol a munkahelye van; munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy 
tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy 
lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi 
szálláshelyen történő elhelyezést, azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az 
étkezési szolgáltatás biztosítása, továbbá azzal, hogy nem adómentes az elhelyezés, ha a 
kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásol el, akivel a társasági 
adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott 
kapcsolat áll fenn;

 Termőföld haszonbérbe adása (visszamenőleg 2018-tól pontosítás):
 adómentesség az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó 

jövedelemre is vonatkozik,
 adómentesség feltétele a kiegészítő nyilatkozat benyújtása a föld fekvése szerint illetékes 

önkormányzati adóhatósághoz (NAV helyett) 

Változó és új adómentességek II. 
 239/2009 Korm. Rendelet:

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 

Kertv.) 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom,
b) szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,
c) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 

szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is 
nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma 
legalább huszonegy,

d) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített 
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás 
kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak 
száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven.")

Ugyanakkor TEAOR szerint a panzió is szállodai szolgáltatások közé van besorolva.
5510 Szállodai szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:- szálloda, - üdülőszálloda,-
apartmanszálloda,- motel"
Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés: - a kereskedelmi szálláshely 
szolgáltatás:  a gyógyszálloda, wellness szálloda, a panzió

Változó és új adómentességek I. 
 KRESZ-vizsga díjának adómentessége:

 az állam visszatéríti a 20. életévét legkésőbb a vizsga napján 
betöltött fiatalnak a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga 
megfizetett díját, de legfeljebb 25 e Ft-ot.

 a „B” kategóriás vezetői engedélyhez kapcsolódóan,
 MÁK-on keresztül, külön nyomtatványon,
 2018. 07. 01-jét követő teljesített kifizetésekre. 
 KRESZ: A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a 

támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek 
tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek 
vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a 
megfizetett díj összegét.

 Bölcsődei, óvodai szolgáltatás adómentessége (pontosítás) fennáll 
akkor is, ha kifizető (munkáltató) a munkavállaló nevére szóló számla 
alapján téríti azt meg. 

Változó és új adómentességek II. 
 Egyedi kormánydöntéssel, önkormányzati közreműködéssel biztosított juttatások 

adómentessége (új)
 Egyéb indokkal adómentes a Kormány egyedi döntésével a központi költségvetés által 

biztosított forrás terhére, a lakosság széles köre részére a helyi önkormányzat 
közreműködésével természetben biztosított juttatás vagy ennek pénzbeli térítése révén 
megszerzett bevétel.

 Hivatalban lévő köztársasági elnök által adott juttatások (eddig csak a volt 
köztársasági elnök adhatott): 
 Közcélú juttatásként adómentes a köztársasági elnök, a volt köztársasági elnök, az 

Országgyűlés elnöke által a számára biztosított előirányzat terhére közcélú felajánlás, 
adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni érték

 Visszamenőleg 2018.01.01-től
 Közhasznú jogállású szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet által 

közösségi alapból juttatott bevétel:
 Nem változott: élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány 

formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben 
támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel adómentes, de

 a juttatásban részesülő „családtag” megfogalmazásról áttér a „közös háztartásban élő 
hozzátartozóra. 
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Változó és új adómentességek III. 
 Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján külföldi intézményekben, 

alkotmánybíróságokon és bíróságokon munka- illetve kutatási 
tapasztalatszerzésre adható ösztöndíj.

 A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvényben 
meghatározott tudományos alkotói járadék.

 A hallgatók, diákok, oktatók széles köre számára köznevelési vagy 
felsőoktatási intézmény által működési körében meghirdetett rendezvény -
ideértve a közösségépítő, hagyományőrző rendezvényeket is - keretében 
nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes költségének 10 
százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás 
időpontjától függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, 
hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más személy is részt vehet.

 Bírósági eljárások miatt kapott vagyoni elégtétel.

Változó és új adómentességek IV. 
A hallgató részére
 a teljes idejű, a részidős, a távoktatásban megvalósuló képzésben részt 

vevőt, ideértve a doktori képzésben részt vevőt megillető juttatásként 
kifizetett
 - ösztöndíj,
 - tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,
 - diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,

 a gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati 
képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első 
napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;

 folyósított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok 
Ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;

 a nemzetiségi pedagógusképzésben való részvételre tekintettel pályázat 
alapján nyújtott ösztöndíj;

Hatály: 2018.11.24.

Biztosítások adózása 2019

Törölt részek az szja tv-ben:
 Egyes meghatározott juttatások: 70. §. /1/ c./ pont: a 

kifizető által magánszemély javára kötött 
személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett 
adóköteles biztosítási díj.

 Adómentes juttatások: 1. melléklet 6. pont 6.3. alpont: a 
kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat 
fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy 
hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem 
haladóan - fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal 
rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy 
biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e 
melléklet más pontja szerint adómentes;

Biztosítások adózása 2019
Módosított rendelkezés:
7.§. /1a/ bekezdés: A 3. § 89. pontjától eltérően nem szerez bevételt a díjfizetés 

időpontjában a biztosított magánszemély, ha a biztosító teljesítésére 
korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult. Ha a kockázati 
biztosítás kedvezményezettje nem a díjat fizető más személy, akkor a 
megtakarítási díjrész erejéig nem szerez bevételt a magánszemély, feltéve, hogy 
a megtakarítási díj alapján járó biztosítói teljesítésre korlátozások nélkül a díjat 
fizető más személy jogosult.

3. §. 89. pont: Adóköteles biztosítási díj:
a) magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy 
által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől 
történő járadékvásárlás ellenértékét) a biztosított magánszemélynél,
b) csoportos biztosítás esetén

ba) - ha az a biztosítási szerződés alapján másként nem határozható meg 
- a csoportos biztosítás díjának a magánszemélyre arányosan jutó 
része, vagy

bb) - ha a magánszemélyre jutó díj arányosítással sem állapítható meg - a 
csoportos biztosítás díja.
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Biztosítások adózása 2019
Változás hatása:
 az életbiztosítások munkáltató (kifizető) által fizetett 

biztosítási díja a továbbiakban nem minősül egyes 
meghatározott juttatásnak, 

 de átalakítható a magánszemély egyéb jövedelmévé,  
 a baleset- és egészségbiztosítási szerződés munkáltató 

(kifizető) által fizetett biztosítási díját továbbra is lehet 
egyes meghatározott juttatásnak tekinteni, de 

 megszűnik a kockázati biztosítások adómentessége.
 Nem lehet előrefizetés az új rendelkezés miatt:  „Az Szja tv. 

70. § (1) bekezdés c) pontjának és 1. számú melléklet 6. 
pont 6.3. alpontjának 2018. december 31-én hatályos 
rendelkezését a 2018-ban kezdődő biztosítási évre – de 
legfeljebb 2019. december 31-éig – megfizetett biztosítási 
díjakra lehet alkalmazni.”

Biztosítások adózása 2019
Életbiztosítási szerződéseket érintő változások, ha a 
munkavállaló a kedvezményezett 
A biztosítási szerződés feltételei: 
– szerződő: munkáltató (kifizető), 
– biztosított: munkavállaló (személyesen közreműködő tag, 

tisztségviselő),
– kedvezményezett: biztosított által megjelölt 

magánszemély. 

2019. adóévtől a közteher:  
 a munkáltatónak (19,5 % 5 + 1,5 %) 
 munkavállalónak (10 + 8,5 + 15%) . 

Biztosítások adózása 2019
Életbiztosítási szerződéseket érintő változások, ha a munkáltató (kifizető) 
a kedvezményezett:
A biztosítási szerződés feltételei: 
– szerződő: munkáltató (kifizető), 
– biztosított: munkavállaló (személyesen közreműködő tag, tisztségviselő), 
– lejárati kedvezményezett: munkáltató (kifizető), 
– haláleseti kedvezményezett: biztosított által megjelölt magánszemély

2019. adóévtől: 
 a kockázati biztosítás díjrésze egyéb jövedelemnek minősül a biztosítottnál 

(2019. évtől hatályát veszti a kockázati biztosítás adómentességét a minimálbér 
30%-áig előíró Szja tv. 1. számú melléklet 6.3. pontja, valamint az Szja tv 7. §
(1a) bekezdésében a kockázati biztosítás kivételként jelenik meg). 

 A lejárati, elérési szolgáltatásért fizetett biztosítási díjnak eddig sem volt 
közterhe és továbbra sem lesz, amíg a szerződési feltételekben valamilyen 
változás be nem következik.

Biztosítások adózása 2019
Egyéni baleset és egészségbiztosítás 
A biztosítási szerződés feltételei: 
– szerződő: munkáltató (kifizető), 
– biztosított: munkavállaló (személyesen közreműködő 

tag, tisztségviselő), 
– kedvezményezett: a biztosított magánszemély. 
Mivel hatályát veszti az Szja törvény 70. § (1) bek. c) 
pontja, ezért a munkáltató által 2019. adóévtől fizetett 
biztosítási díj az Szja törvény 3. § 22. és 89. pontjai 
alapján munkaviszonyból származó adóköteles 
jövedelemnek kell tekinteni. 
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Biztosítások adózása 2019
A csoportos baleset és egészségbiztosítás 
A biztosítási szerződés feltételei:
– szerződő: munkáltató (kifizető), 
– biztosított: a Ptk 6:442. § szerinti csoporthoz tartozó munkavállaló (személyesen 

közreműködő tag, tisztségviselő), 
– kedvezményezett: a biztosított. 
Ha a biztosítási szerződésben a csoportot alkotó magánszemélyeket nem kell név 
szerint, konkrét adatokkal megjelölni, abban az esetben az ilyen szerződés alapján 
a munkáltató (kifizető) által fizetett biztosítási díj továbbra is egyes 
meghatározott juttatásnak minősül. 
A törvény alapján a 2019. adóévtől hatályos Szja tv.70. § (6) bek. b) pontja kimondja: „(6) 
Egyes meghatározott  juttatásnak minősül…. b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes 
termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére 
egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem 
képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet,….” Ezen 
előírások alapján 2019. évtől a juttatás után 40,71 % közterhet fizet a munkáltató (kifizető). 

Biztosítások adózása 2019
Költségelszámolás:
TAO tv. 3. sz. melléklet B. 8. pont:
Vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás a biztosítás díja, 
ha a biztosított az adózóval 
 munkaviszonyban vagy 
 önkéntes jogviszonyban álló magánszemély, 
 az adózó vezető tisztségviselője,
 tevékenységében személyesen közreműködő tagja, vagy
 az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés 

alapján gyakorlati képzésben résztvevő szakképző iskolai 
tanuló;

Biztosítások adózása 2019
Életbiztosítás díjának elszámolása a társas vállalkozásnál 

Biztosított és 
Kedvezményezett

Számvitelben Tao-ban

biztosított: 
magánszemély, 
kedvezményezett: a 
biztosított által 
megjelölt magánszemély

személyi jellegű egyéb 
kifizetés 
Számviteli tv 3. § (7) 
bek. és 79. § (3) bek
alapján. 

a vállalkozási 
tevékenység érdekében 
felmerülő költség, ha a 
biztosított: 
munkavállaló, 
tisztségviselő, stb.

2. biztosított: 
magánszemély, 
kedvezményezett: a 
vállalkozás által 
megjelölt személy (pl. 
maga a vállalkozás)

személyi jellegű egyéb 
kifizetés ???
Számviteli tv 3. § (7) 
bek. és 79. § (3) bek
alapján 

a vállalkozási 
tevékenység érdekében 
felmerülő költség, ha a 
biztosított: 
munkavállaló, 
tisztségviselő, stb.

Biztosítások adózása 2019
 A fentiekkel ellentétes jogértelmezést tartalmaz a hivatalos álláspont1, 

amely szerint a munkáltató (kifizető) által megfizetett biztosítási díjat 
a számvitelben a biztosítóval szembeni követelésként kell 
kimutatni, ha a kedvezményezett a munkáltató (kifizető) által kijelölt 
személy (pl. maga a vállalkozás), mert ilyen esetben nem következik be 
végleges vagyonvesztés. 

 A hivatalos okfejtés nem vezethető le a számviteli törvényből, ugyanis a 
személyi jellegű egyéb kifizetésre vonatkozó szabály egyértelműen 
kimondja, hogy ide tartozik „….különösen: ….a munkáltató által fizetett 
baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja…” 

 A számviteli törvényben nincs semmilyen utalás arra vonatkozóan, 
hogy a biztosítási díj elszámolása különböző, attól függően, hogy a 
vállalkozás végleges vagy nem végleges vagyonvesztést szenved el. 

Az elszámolásra vonatkozó döntést a fentiek alapján mindenkinek 
magának kell meghoznia.
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Biztosítások adózása 2019
Változások lényege:
 Más személy (kifizető, külföldi gazdálkodó):

 csak adóköteles kockázati biztosítást köthet.
 Átmenet: 2018-ban magánszemély javára kötött kockázati biztosítás 

adómentes 2019.12.31.-ig.
 Más személy (munkáltató):

 csak adóköteles kockázati biztosítást köthet
 ha a munkavállaló a kedvezményezett – munkaviszonyból származó 

jövedelem.
 ha csoport – egyes meghatározott juttatás.

 Csoportos módjára adózik a rendezvényre kötött biztosítás díja is.
 Adóköteles célú személyi biztosítások: ha a díjfizetés időpontjában 

adómentes volt – 2019.12.31.-ig egyes meghatározott juttatás módjára 
adóznak.

.

Ingatlanértékesítés áfa 
 5% áfa helyett 27 % az új ingatlanokra 2020.01.01.-től, 

átmenettel.
 27%-os adómértéket arra az új lakóingatlan 

értékesítésre kell alkalmazni, ahol a teljesítés (illetve 
előleg esetén a fizetendő adó megállapítása –
kézhezvétele, jóváírása, megszerzése) 2020. január 1-
jére vagy azt követő időpontra esik.

 A törvény nem határozott meg speciális átmeneti 
rendelkezést az adómérték váltásra, így a normál 
adókulcsra történő visszaállásnál az Áfa tv. 84. §-a az 
irányadó. E rendelkezés értelmében főszabályként a 
fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes 
adómértéket kell alkalmazni.

Ingatlanértékesítés áfa 
Lakóingatlan értékesítés teljesítési időpontja
 Az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése értelmében az adófizetési 

kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, 
amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen 
megvalósul(teljesítés).

 Lakóingatlan értékesítésre nincs speciális teljesítési 
időpont meghatározva az Áfa tv-ben, vagyis azt kell 
meghatározni, hogy lakóingatlan értékesítés esetén mikor 
valósul meg az adóztatandó tényállás. 

 E tekintetben meg három esetet célszerű egymástól 
megkülönböztetni: 
 (1) az Áfa tv. 9. § (1) bekezdése, 
 (2) az Áfa tv. 10. § a) pontja, valamint 
 (3) az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti lakóingatlan értékesítés.
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Ingatlanértékesítés áfa 
 Az Áfa tv. 9. § (1) bekezdése szerint a termékértékesítés 

tényállásszerűen akkor valósul meg, amikor a birtokba vehető dolgot 
átengedik, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre 
jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése 
szempontjából ilyen joghatást eredményező ügylet valósul meg:
 Nem a polgári jog szerinti tulajdonjog átruházás, így a főszabály 

szerinti lakóingatlan értékesítés teljesítési időpontja nem az ingatlan 
nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja. 

 A tulajdonosként való rendelkezésre jogosultság a tulajdonjogtól eltérő 
kategória, lényege, hogy az átvevő a külvilág felé úgy jelenik meg, mint 
aki az átvett termékkel rendelkezik. 

 Ezért a 9. § (1) bekezdése szerinti lakóingatlan értékesítés esetén, 
teljesítési időpontnak a felek közötti adásvételi szerződésben a 
tulajdonoskénti rendelkezésre jogosultsághoz kötött feltételek 
maradéktalan teljesítésének időpontja tekintendő (az esetek 
többségében ez egybe eshet azzal, amikortól a lakóingatlan a vevő által 
birtokba vehető).

Ingatlanértékesítés áfa 
 Ha a lakóingatlan értékesítése az Áfa tv. 10. § a) pontja 

szerint történik, tehát a lakóingatlant úgy adják birtokba, 
hogy a szerződés a lakóingatlan határozott időre szóló 
bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel 
rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a 
határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték 
maradéktalan megtérítésével megszerzi, úgy teljesítési 
időpontnak a lakóingatlan birtokbaadása minősül. 

 Tehát lakóingatlan zárt végű lízingelése, részletvétele, 
egyéb tulajdonjog fenntartással történő értékesítése 
esetén az adófizetési kötelezettség a lakóingatlan 
birtokbaadásakor keletkezik.

Ingatlanértékesítés áfa 
 Az Áfa tv. 10. § d) pontja szerint termékértékesítésnek minősül az 

építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, 
ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult 
bocsátotta rendelkezésre. 

 Ebben az esetben a tényállás az ingatlan átadásával valósul meg, 
így a teljesítés időpontja az ingatlan teljes átadás-átvételét 
dokumentáló jegyzőkönyvben ilyenként megjelölt dátum. 
Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy fordított adózás esetén 
az adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 60. § (1) bekezdése értelmében 
vagy az ügylet teljesítését tanúsító számla, egyéb okirat 
kézhezvételekor, vagy az ellenérték megtérítésekor, vagy a teljesítést 
követő hónap tizenötödik napján keletkezik, attól függően, hogy a 
három időpont közül melyik következik be elsőként. 

 Az Áfa tv. 10. § d) pontja alá tartozó ingatlan értékesítés esetében 
jellemzően előfordulhat részteljesítés is, így ez esetben a 
részteljesítésre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

Ingatlanértékesítés áfa 
2020. január 1. előtti részteljesítés
 Az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése értelmében termék értékesítése, szolgáltatás 

nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható, és a 
részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés.

 Fontos, hogy a részteljesítés nem azonos fogalom a részletfizetéssel, ahol a 
felek közötti megállapodás az ellenérték részletekben való kifizetésére irányul. 
Részteljesítés esetén nem csupán az ellenérték részletekben való 
megfizetéséről van szó, hanem a felek az ügylet természetben osztható 
tárgyát megbontják, és az egyes részek külön történő átadás-átvételében 
állapodnak meg, illetve az egyes részekhez rendelnek meghatározott 
ellenértéket.

 Erre figyelemmel, amennyiben egy, 2019. december 31-ét követően elkészülő új 
lakóingatlan esetében a felek 2020. január 1-jét megelőző részteljesítésekben 
állapodnak meg,  úgy az egyes részteljesítések az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése 
értelmében teljesítésnek minősülnek, és az ellenérték részteljesítés(ek)hez
igazodó összege arányában az új lakóingatlan értékesítését 5 %-os áfa terheli. A 
2019. december 31-e utáni részteljesítéshez, teljesítéshez kapcsolódó arányos 
ellenérték rész után pedig 27 %-os áfa fizetendő.
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Ingatlanértékesítés áfa 
2020. január 1. előtt fizetett előleg
 Az Áfa tv. 59. § (1) bekezdése értelmében előlegnek számít minden, a teljesítést 

megelőzően adott, az ellenértékbe beszámítandó összeg (ilyen például a foglaló is). Az 
Áfa tv. 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján előleg fizetése esetében a fizetendő adó 
megállapításakor érvényes adómértéket kell alkalmazni.

 Amennyiben az Áfa tv-ben előírt feltételeknek megfelelő új lakóingatlan értékesítésének 
teljesítése 2020. január 1-jén vagy ezt követően történik, de ezen értékesítéshez 2016. 
január 1. és 2019. december 31. között fizettek előleget, úgy a 2020. január 1-jét 
megelőzően kézhez vett, jóváírt előleg még kedvezményes 5%-os adómértékkel 
adózik.

 A felek szerződéskötési szabadságukból kifolyólag szabadon meghatározhatják, hogy az 
új lakóingatlan értékesítés tekintetében sor kerül-e és milyen mértékben előlegfizetésre. 
Ezt az Áfa tv. nem korlátozza vagy zárja ki, lévén, hogy nem általános forgalmi adózási 
kérdésről van szó. Ebből következően annak sincsen akadálya, hogy az eladó számára a 
vevő adott esetben akár a teljes ellenértéket előlegként kifizesse, függetlenül az új 
lakóingatlan készültségi fokától.

 Így, ha a vevő a teljes ellenértéket előlegként fizeti meg, és annak eladó általi 
kézhezvételére, jóváírására 2020. január 1-jét megelőzően kerül sor, úgy az új lakóingatlan 
értékesítését (függetlenül annak teljesítési időpontjától) lényegében 5 %-os áfa terheli, 
tekintettel arra, hogy a teljesítés időpontjában már nem marad fenn további rendezendő 
ellenérték.

Ingatlanértékesítés áfa 
Példa:
 Szerződés szerinti ellenérték: 40.000.000 Ft + áfa
 2020. január 1. napja előtt (de 2015. december 31-ét követően) 

megfizetett előleg 10.500.000 Ft (ebből áfa összege 
10.500.000*0,0476=500.000 Ft)

 Előleg adóalapja és az adó összege 5%-os adómérték mellett 
10.000.000 Ft + 500.000 Ft (áfa)

 Az előleg levonása után fennmaradó adó nélküli fizetendő 
összeg:
40.000.000 Ft – 10.000.000 Ft = 30.000.000 Ft, mely után a 27%-
os adómértékkel számolva a fizetendő adó: 
30.000.000*0,27=8.100.000 Ft

 Ha a teljes összeg, 42.000.000 Ft előlegként megfizetésre kerül 
2020. január 01. előtt, akkor 27 %-kal adóztatandó összeg: nulla.

Ingatlanértékesítés áfa 
Átmenet 2020-ra:
 Az áfa tv. 2019. december 31-én hatályos lakóingatlan-értékesítés 

általános forgalmi adó mértékére (5 %) a 2019. december 31-én hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az adómértékre 
megállapított időpont (84. §) a 2020. január 1. napjával kezdődő és 
2023. december 31. napjával záruló időszakra esik, feltéve, hogy

a) építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan 
építésére 2018. november 1. napján van végleges építési 
engedély, vagy
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet 
legkésőbb 2018. november 1. napján bejelentették.

Adómérték csökkenések
 2017-től:

18 %-ról 5 %-ra csökkent a friss tej (kivéve az UHT és az ESL 
tejet) áfa-ja, de 2019-től az UHT és ESL tej is 5 %-os áfa 
alá tartozik.

 2019-től: 
Az emberi szövet, vér, anyatej értékesítésével és az emberi 
szerv adományozásával kapcsolatban nem bármely, hanem 
csak az ezekhez szorosan kapcsolódó 
szolgáltatásnyújtás esik közérdekű adómentesség alá.
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ÁFA 2018
Az adólevonási jog elenyészése:
 2018. januá́r 1-jétől megszűnt az adószám felfüggeszté́sének

jogintézménye. 
 A törvény kivezeti az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket

az áfa törvényből.
 Megmarad ugyanakkor az adószám törlésére vonatkozó 

szabály, amely alapján, ha az állami adó- és vámhatóság az 
adóalany adószámát tor̈li, az adóalany adólevonási joga az 
adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának
napjával elenyészik.

Valós idejű adatszolgáltatás
Időpont 2018. július 1-jéig 2018. július 1-jétől
Érintett számlák adótartalma, 
Ft

1 000 000 100 000

Számlakiállító kötelezettsége

Nyomtatvánnyal Kibocsátás esetén Adatszolgáltatási határidő

(1) 100-500 ezer forint áthárított 
adót tartalmazó számla esetén

(1) heti adatszolgáltatás

(2) 500 ezer forint adótartalmat 
elérő számla esetén

(2) napi adatszolgáltatás

Módosítás/ érvénytelenítés 
esetén

Adatszolgáltatási határidő

Bevalláshoz 
kapcsolódó adatszolgáltatás

(1) 100-500 ezer forint áthárított 
adót tartalmazó számla esetén

(1) öt napon belüli

(2) 500 ezer forint adótartalmat 
elérő számla esetén

(2) naptári napon belül

Programmal A számlázórendszer on-line adatszolgáltatásán túl nincs külön 
adatszolgáltatás

Számlabefogadó
kötelezettsége

Bevalláshoz kötött adatszolgáltatási kötelezettség! Változás 2018. júliustól! – Nem kell halmozott 
adatokat jelenteni.

Belföldi összesítő nyilatkozat
Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon 
számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri 
vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő 
bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg 
megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, 
számlánként nyilatkozni köteles:
 a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany - ideértve az Eva. 

hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - adószámának, csoportos 
adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc 
számjegyéről,

 a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó 
összegről, a számla sorszámáról, valamint

 a számlában a 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek 
hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

Belföldi összesítő nyilatkozat
Számla módosítása esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany 
abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a 
módosított számlát érintően az 1. pont szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó 
akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt 
követően is eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Ebben az esetben az adóalany 
nyilatkozik annak a számlának az 1. pontban meghatározott adatairól, amelyet a módosítás 
érint, a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a 
számlát módosító okirat sorszámáról.

Számla érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó 
adóalany, amennyiben az érvénytelenített számlában - ideértve a módosított számlát is –
áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 100 000 forintot, abban a bevallásban, 
amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az 1. pont 
szerinti adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.

Hatály: 2018.07.01.
Csak az ezt követő időszakra és teljesítési időpontra vonatkozó számlákat érinti.
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Utalványok 
 Eddig ezzel nem foglalkozott az Áfa tv. 
 2019-től átültetésre került a 2016/1065/EU tanácsi irányelv
 Az utalvány olyan eszköz, amelyet:

 termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás (rész)ellenértékeként
kell elfogadni, és

 amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó
dokumentációban - ideértve az eszköz általános szerződési
feltételeit is - fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek
vagy azok lehetséges értékesítőinek a megnevezése.

 lehet papír alapú vagy elektronikus.
 lehet egycélú vagy többcélú utalvány.

Utalványok 
 Egycélú utalvány: olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor

ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének,
szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó
összege;
 minden egyes, saját név alatti, ellenérték fejében történő

átruházását (a kibocsátást is) úgy tekinti, mint az utalvány tárgyát
képező termék értékesítése és az utalvány minden egyes
átruházásakor fel kell számítani az ennek megfelelőáfát.

 az egycélú utalvány más nevében történő átruházása esetén úgy
kell tekinteni, hogy az utalvány tárgyát képező termékértékesítést
az teljesíti, akinek neve alatt az utalványt átruházzák.

 Az egycélú utalvány beváltása [az utalvány (rész)ellenértékként
történő elfogadása, vagyis a termék tényleges értékesítése,
szolgáltatás nyújtása az utalvány fejében] már nem minősül
adóztatandó ügyletnek (mivel az adóztatás már az utalvány
korábbi átruházása során megvalósult).

Utalványok 
Egycélú utalvány:
 Utalvány kibocsátóés beváltó ugyanaz:

 Kibocsátáskor adózik.
 Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás nem adózik az

utalvány összegéig.
 Utalvány kibocsátó más mint a beváltó:

 Úgy kell tekinteni, mintha az utalványt beváltó az utalványt
kibocsátó részére teljesített volna.

 Ha az ellenérték magasabb, mint az utalvány összege:
 Az utalvány feletti rész az általános szabályok szerint adózik.

 A fel nem használt utalványok miatt nem kell az
adólevonást utólag korrigálni.

Utalványok
Utalványok áfája:
 Az őszi módosítás kiegészíti a már beiktatott rendelkezéseket oly módon, hogy 

az egycélú utalványok (vásárolt) ingyenes átruházása is adófizetési kötelezettséget 
keletkeztet, amennyiben az utalvány beszerzésekor az adóalanyt egészben vagy részben 
adólevonási jog illette meg. Ha már beszerzéskor tudja az ingyenes átruházást –
nincs levonási jog.

 Az egycélú utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes átruházás viszont nem minősül 
áfa-köteles ügyletnek. Ez azt jelenti, hogy egycélú utalványok kibocsátása esetén csak 
akkor keletkezik áfa-fizetési kötelezettség, ha az utalványok kibocsátásakor 
az utalvány átadása ellenérték fejében történik. 

 Ezzel szemben, az utalványok minden további átruházása áfa-köteles ügylet, függetlenül 
attól, hogy ellenérték fejében vagy ingyenesen történik. Utóbbinak további feltétele, 
hogy az utalvány beszerzéséhez kapcsolódó áfa levonható legyen. 

 Az egycélú utalványok ingyenes átruházása esetén az adó alapja az utalvány adó nélkül 
számított beszerzési ára. 

 A törvény továbbra sem tisztázza, hogy miként kell értelmezni a kis értékű ajándékra, 
árumintára vonatkozó szabályokat az ingyenes átruházásra, illetve azt sem, hogy mi 
minősül utalvány kibocsátásának, és hogy ki az utalvány kibocsátója.
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Utalványok 
 Többcélú utalvány: nem ismert előre az utalvány által

megtestesített, az utalványért beszerezhető termék után
fizetendő adó megállapításához szükséges minden adat
(például nem meghatározható a teljesítési hely vagy
különböző adómértékek hatálya alá tartozó termékekre is
beváltható).
 a többcélú utalvány átruházása nem adóztatandó ügylet,

azonban többcélú utalvány beváltása esetén a beváltó
termékértékesítést teljesít.

Utalványok 
Többcélú utalvány:

 A többcélú utalvány ellenében teljesített ügylet adóalapja az
utalványért fizetett ellenérték, csökkentve a terméket terhelő
áfa összegével.

 Az utalványért fizetett ellenérték ismeretének hiányában az
utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett
pénzbeli értékből kell kiindulni.

 Ha pl. többcélú utalványt értékesít valaki közvetítői díj
ellenében, akkor maga a közvetítés adóköteles.

MOSS változások 2019.
 2015. január 1-jétől a nem adóalanyok részére teljesített ún. 

távolról nyújtható szolgáltatások (elektronikus, távközlési 
és műsorszolgáltatási szolgáltatások) teljesítési helyét az 
igénybevevő letelepedési helye határozza meg.

 A szolgáltatásnyújtó a letelepedése szerinti tagállam 
adóhatóságán keresztül teljesítheti a többi tagállamban 
fennálló bejelentkezési, bevallási és befizetési 
kötelezettségeit. 

 2019-től amennyiben a távolról is nyújtható 
szolgáltatásainak áfa nélküli összesített ellenértéke sem a 
tárgyévben, sem a megelőző évben nem haladta meg a 10 
ezer €-t (313,96 forint/euró árfolyamon), akkor a 
letelepedés állama szerinti teljesítési szabályok 
alkalmazhatók. 

MOSS változások 2019
Számlázási szabályok:
 A számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a 

tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol azt a 
termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amelyre a 
számla vonatkozik, teljesítik vagyis ahol az egyablakos 
rendszerben fizeti az áfát.

 Hatályon kívül kerül a magyar szabályozás a más 
tagállamban regisztrált adózóra vonatkozó, de belföldi 
teljesítésű ügyletekre vonatkozó számlázás.

EU-ban nem letelepedett, de regisztrált adóalanyok is 
alkalmazhatják az egyablakos rendszert.
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Egyéb 2019-es Áfa változás
 Amennyiben a határozott időre szóló elszámolásos ügyletek 

teljesítési időpontja előtt jogutód nélkül megszűnik az adóalany, 
akkor a teljesítés a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap.

 Ingatlan sorozatjellegű értékesítés bejelentése:
 2018-ban teljesített értékesítéseknél 2019. január 31-ig kell 

bejelenteni.
 2019-től a teljesítés követő 30 napon belül kell bejelenteni.
 Az értékesítést terhelő áfát az adóhatóság határozattal állapítja meg 

(veti ki).
 Pénzforgalmi elszámolás: 2019-től az alanyi mentesség hatálya 

alól az értékhatár átlépése miatt kikerülő adóalany is választhatja 
év közben a pénzforgalmi elszámolást (jelenleg csak naptári év 
kezdetével választható)

Egyéb 2019-es Áfa változás
 Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a módosítás kimondja, 

hogy a speciális pénz-visszatérítéses adóalap-csökkentés esete 
nem alkalmazható, ha az adóalap csökkentésre jogosító ügylet és 
a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet fordítottan adózik .

 A módosítás az EUB vonatkozó ítéletével összhangban rögzíti, 
hogy az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló 
termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (pl. fuvarozás, 
termékek fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatás) 
adómentességének feltétele az is, hogy a szolgáltatást 
közvetlenül azon személy számára nyújtsák, aki (amely) a 
termékexportot, vagy a meghatározott vámeljárás alá tartozó 
termékkel az adóztatandó tényállást megvalósítja.

Egyéb 2019-es Áfa változás
 2015. január 1-jétől fokozatosan bővült azon munkaerő kölcsönzési-, illetve a 

munkaerő kölcsönzési szolgáltatással azonos megítélés alá eső 
szolgáltatások köre, amelyek a fordított adózás hatálya alá tartoznak. 

 A bővített alkalmazási hatály fenntartására Magyarország a 2018/486 tanácsi 
végrehajtási határozat alapján 2020. december 31-éig jogosult. A derogációt 
engedélyező határozat időbeli hatályához igazodva 2021. január 1-jétől a 
derogációval érintett ügyleteket szükséges kivezetni a fordított adózás hatálya 
alól. 

 Így 2021. január 1-jétől nem adózik fordítottan:
 a munkaerő kölcsönzés, kirendelés és személyzet rendelkezésre bocsátása, 

kivéve, ha annak igénybevétele az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti 
ingatlanátadáshoz, vagy az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja szerinti építési-
szerelési és egyéb szerelési munkához történik. 

 A fordított adózás az építőipari munkaerő-kölcsönzés esetén továbbra is 
alkalmazandó valamennyi (nem kizárólag az építőipari engedélyköteles) 
építési-szerelési munka esetén. 

 2021. január 1-jétől az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezetek szolgáltatásnyújtására sem alkalmazható a fordított adózás.

Egyéb 2019-es Áfa változás
 A módosítás átmeneti rendelkezést tartalmaz a 

gabona és acélipari termékek fordított adózására 
vonatkozó rendelkezések kivezetése miatti tételes 
jelentésre vonatkozóan. 

 Az Áfa törvény 142. § (9) bekezdését utoljára a 2022. 
június 30. napját magában foglaló adómegállapítási
időszak tekintetében kell alkalmazni.”
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Egyéb 2019-es Áfa változás
 A tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók, illetve az áfa 

regisztrált külföldi adóalanyok az adóköteles 
tevékenységükhöz igazoltan kapcsolódó beszerzéseikre 
tekintettel a nevükre szóló számla alapján adólevonási jogot 
gyakorolhatnak akkor is, ha a beszerzésre az adóhatósághoz 
történő bejelentkezésüket megelőzően került sor. 

 Esetükben a 153/A. § alkalmazása bizonyos esetekben az 
adólevonási jog elenyészéséhez vezethet (például a bejelentkezés 
időpontját megelőző több mint két évvel korábbi teljesítési 
időpontú beszerzés esetén). Ennek elkerülése érdekében a 
módosítás kimondja, hogy ilyen esetekben a kérdéses 
beszerzésekhez kapcsolódó levonási jogot a bejelentkezés napját 
magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorolhatja az 
adóalany. 

Egyéb 2019-es Áfa változás
 A módosítás az SZJ számok állapotrögzítőjének változása, és 

TESZOR számokká történő átkonvertálása miatt szükséges 
módosításokat tartalmazza, a szabályozás tartalmában 
változatlan marad.

 A hatályos szabályok értelmében az Art. tartalmaz 
állapotrögzítőt arra vonatkozóan, hogy az adótörvények 
alkalmazásában a vámtarifaszámokra és SZJ számokra 
hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások 
tekintetében mely állapot szerinti besorolást kell irányadónak 
tekinteni (állapotrögzítő). A tv ezt az állapotrögzítő rendelkezést 
átemeli az Áfa tv-be.

 A módosítás az állapotrögzítőt frissíti 2018. január 1-jei állapotra.
 Átemelés az áfa törvénybe 2019.01.01.
 Alkalmazás 2019.07.01.

Utazás szervezés 2019
 A módosítás pontosítást tartalmaz, mely kimondja, 

hogy az adómegállapítás különleges módját alkalmazó 
utazásszervezők és viszonteladók kijavítási kérelem 
benyújtásával jogosultak az adó kiszámításának 
bejelentett módszerét megváltoztatni. Így az 
utazásszervező jogosult kijavítási kérelemmel önálló 
pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló 
módszerre áttérni, a viszonteladók pedig globális 
nyilvántartáson alapuló módszerre, import vagy 
alkotótól való beszerzés esetén pedig árrés adózásra. 

Utazásszervezés 2019
2020.01.01.-től:
 Megszűnik az utas fogalma. Utazásszervezésre vonatkozó 

szabályok kerülnek alkalmazásra, akkor is, ha olyan adóalanynak 
nyújtják, aki azt tovább értékesíti.

 Az Európai Unió Bíróságának vonatkozó jogértelmezés  alapján 
2020. január 1-jével megszünteti, hogy önálló pozíciószámonként 
lehessen meghatározni az adóalapot az utazásszervezési 
szolgáltatások esetében. Ehhez kapcsolódóan a törvény átmeneti 
rendelkezésként előírja, hogy amennyiben az utazásszervező 
2019. év vonatkozásában élt az adóalap önálló 
pozíciószámonként történő megállapításának lehetőségével, úgy 
az önálló pozíciószámot, önálló pozíciószámokat legkésőbb a 
2019. december 31-ét megában foglaló adó-megállapítási 
időszakában le kell zárni. 
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Külföldi adóalany áfa visszatéríttetése 2019
 A hatályos előírások szerint, amennyiben az adó-visszatéríttetési 

kérelem vonatkozásában kiegészítő információk bekérésére volt 
szükség, abban az esetben az adóhatóság a válasz beérkezésétől 
számított 2 hónapon belül, vagy ha a megkeresésre érdemben nem 
kapott hiánytalan választ, akkor a válaszadásra nyitva álló határidő 
lejártát követő 2 hónapon belül dönt. 

 A módosítás a 2008/9/EK irányelv 21. cikk 1. bekezdésében foglaltakkal 
is összhangban pontosítja, hogy amennyiben az előző mondat szerinti 
esetben a határidő egyébként 6 hónapnál rövidebb lenne, akkor az 
adóhatóság rendelkezésére álló határidő az adó-visszatéríttetési 
kérelem beérkezésétől számított 6 hónap. 

 A határidő összességében továbbra sem haladhatja meg (attól függően, 
hogy kiegészítés kérésére egy vagy két alkalommal volt szükség) az 
adó-visszatéríttetési kérelem beérkezésétől számított 7, illetve 8 
hónapot. 

Viszonosság – Szerbia, Törökország
 Viszonosság:

 2019.01.01.-től Szerbiában letelepedett adóalanyok részére biztosítja 
az áfa visszaigénylését a viszonosságra tekintettel.

 A módosítás szerinti átmeneti rendelkezés arra az esetre, ha 
Magyarország – a viszonosság megszűnésének kimondására 
tekintettel – nem biztosítja a Szerbia Köztársaság területén 
letelepedett adóalanyok részére a rájuk belföldön áthárított 
általános forgalmi adó visszatérítését. 

 A módosítás szerinti átmeneti rendelkezés arra az esetre, ha 
Magyarország – a viszonosság megszűnésének kimondására 
tekintettel – nem biztosítja a Török Köztársaság területén 
letelepedett adóalanyok részére a rájuk belföldön áthárított 
általános forgalmi adó visszatérítését. 

 Levonási jog gyakorlása utoljára: A viszonosság megszüntetéséről 
szóló, az adópolitikáért felelős miniszter egyedi határozatának 
közzétételét követő 30. napon belül teljesített ügyletekre.

Személygépkocsi bérlet 2019
 A törvény arra az esetre, ha a bérelt személygépkocsit gazdasági és magáncélra 

egyaránt használják, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében 50%-os 
diktált levonási hányadot állapít meg a bérbeadást terhelő előzetesen 
felszámított áfa levonására. 

 A törvény értelmében, amennyiben az adóalany a bérelt személygépkocsi 
vegyes célú használata esetében nem kívánja alkalmazni a diktált 50%-os 
levonási hányadot, úgy a levonást, az erre vonatkozó megfelelően alátámasztott 
dokumentáció alapján, olyan mértékben gyakorolhatja, amilyen mértékben a 
személygépkocsit adólevonásra jogosító gazdasági tevékenysége érdekében 
használja, hasznosítja.

 Levonás kezdete: elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik 
és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik.

 ÁFA tv. 124.§. /4/: A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a 
személygépkocsi

a) üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást,
b) bérbevételét

terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Alanyi adómentesség 2019
 A törvény az alanyi adómentesség választására jogosító 

értékhatárt 8 millió forintról 12 millió forintra emeli. 
 Értékhatár túllépés: 2 évig választási tilalom
 Átmeneti rendelkezés:

 2018-ban 12 Mó Ft alatt, illetve várhatóan 2019-ben is, 
akkor a tilalom feloldásra kerül.

 Választás: december 31-ig.
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EVA
 A módosítás megszünteti azt a szabályt, mely szerint a 

számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alanyok az 
osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrásokat kötött 
sorrendben használhatják fel

 Az osztalék sorrendiségre vonatkozó rendelkezés 2018. adóévtől 
alkalmazható. 

 A módosítás szerint az eva a 2019. adóévre 2018. december 20-ig 
az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentéssel 
választható, ezt követően az áttérés nem lehetséges. Azon 
adózók, akik 2018. december 20-ig élnek az eva választásának 
lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt 
maradhatnak. Ezen adózók vonatkozásában az adóalanyiság az 
adózó választása alapján vagy a törvény által meghatározott 
valamely ok következtében szűnik meg. 

KATA
A KATA alanyai:
 egyéni vállalkozó; 
 az egyéni cég; 
 a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti 

társaság; 
 a kizárólag magánszemély taggal rendelkező 

közkereseti társaság;  
 az ügyvédi iroda

KATA
Kisadózó lehet:
 a tételes adót jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében maga az egyéni vállalkozó, 
 egyéni cég esetén annak tagja, 
 betéti társaság, közkereseti társaság, valamint ügyvédi iroda esetében pedig a társaság, 

illetőleg az ügyvédi iroda kisadózóként bejelentett tagja. 
 A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó 

vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles 
tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként. 

 A kisadózó vállalkozás tevékenységében a bt., a kkt. kisadózóként be nem jelentett tagja 
kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. 

 E szabály megsértésével a kisadózó vállalkozás tevékenységében részt vevő tag 
közreműködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni. 

 A bejelentésben nyilatkozni kell arról is, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-
e, a biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön-e létre, valamint nyilatkozni lehet arról 
is, ha a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adó 
megfizetését választja. 

 A főállásúként bejelentett kisadózó biztosítottnak minősül.
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KATA
Főállású kisadózó:  az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem 
felel meg az alábbi feltételek valamelyikének: 
a)     legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll 

azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az 
egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell 
számítani, 

b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő 
tevékenységet folytatónak minősül, 

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön 
biztosított személynek minősül, 

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján 
más államban biztosítottnak minősül, 

KATA
Főállású kisadózó:  az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az 
alábbi feltételek valamelyikének: 
e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. 
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági 
ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy 

f ) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű, 

g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak 
minősül, ideértve a más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású 
kisadózói jogállást is.

h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll, Katv. 4. § (4) 
bekezdés. 

KATA 2019.
Főállású kisadózó:
 A törvénymódosítás eredményeként a KATA hatálya alatt (is)

kedvezőbb adózási megítélés alá esnek a nappali tagozatos
hallgatói jogviszony mellett vállalkozási tevékenységet
folytatók, azaz a jövőben nem minősülnek főállású kisadózónak
(=utánuk az alacsonyabb összegű, 25 e Ft-os adófizetési
kötelezettség keletkezik).
Hatályba lépés: 2018.01.01.

 A törvény kiegészíti azokata feltételeket, amelyek
fennállásaesetén a kisadózó nem minősül főállásúnak.
A rendelkezés szerint a közép- vagy felsőoktatási   
intézményben tanuló vállalkozó a tanulmányainak   
szüneteltetése idején sem minősül főállásúnak a 25. életéve 
betöltéséig. 
Hatályba lépés: 2019.01.01.

KATÁ-s bevétel 2019
 Nem bevétel 2019-től a nem kizárólag üzemi célt 

szolgáló tárgyi eszköz és nem anyagi jószág 
értékesítéséből származó bevétel.

 Új fogalom 2019-től a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszközök és nem anyagi javak: olyan tárgyi eszközök és 
nem anyagi javak, amelyeket a kisadózó egyéni vállalkozó 
a kisadózó vállalkozás tevékenységével 
(tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más 
célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt 
egyértelműen alátámasztják azzal, hogy nem minősül 
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a 
személygépkocsi.
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KATÁ-s bevétel 2019
Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott 
támogatások: 
 jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek 

fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, 
amelyet az adózó kizárólag:
 a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval 

történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a
 tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap,
 továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

társfinanszírozott, 
 a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, 

gazdaságalapításához nyújtandó támogatások;
Átmeneti rendelkezés: a 2016. január 1-jét követően keletkezett 
bevételre is alkalmazható.

KATÁ-s bevétel 2019
Társasági adóról KATÁ-ra történő áttérés:
 Abban az esetben, ha az adózó a társasági adó hatálya alól tér 

át a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá, akkor 
a társasági adóalanyiság időszaka alatt az általa teljesített 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján kiszámlázott 
összeg – figyelemmel az Szt. előírásaira – társasági adóalapot 
képez, függetlenül attól, hogy az a társasági adóalanyiság 
időszaka alatt befolyt-e. 

 Ha az említett összeg a kata-alanyiság időszaka alatt folyik be, 
akkor az a Katv. 2. § 12. pontjának jelenlegi szabályai alapján a 
kisadózó vállalkozás bevételének is minősül. A „kettős 
adóterhelés” megszüntetésére kerül sor. 

KATA alanyiság 2019
 KATA alanyiság keletkezése: 

 Az év közben kezdő vállalkozás bejelentését a NAV-hoz való 
bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság 
a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával vagy - ha az korábbi 
időpont - a létesítő okirat ellenjegyzésének napjával jön létre. 

 Tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősül  2019-től az 
átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, a KATA szerinti 
adóalanyiságot választó gazdasági társaság is.

 Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a bejelentés 
megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya 
alatt áll.

 Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát 
az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban 
törölte. (korábban: bejelentést megelőző 2 év)

 Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a
főállású kisadózó után az adót az egyéni vállalkozó szüneteltetése miatt
nem kell megfizetni, kivéve, ha a főállású kisadózó az adott hónapban a
kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez, és
erre tekintettel megfizeti az 50 e Ft, vagy 75 e Ft tételes adót.

Osztalék utáni adót kiváltó adó 2019
 2018. 01. 01-től az ügyvédi irodánál nem volt osztalék utáni 

adót kiváltó adó
 2018. 07. 25-től az ügyvédi irodának is kell osztalék utáni 

adót kiváltó adót meghatározni és megfizetni. 
 A második és harmadik részletet a kata-alanyiság második és 

harmadik évében kell május 31-én megfizetni. 
 Az ügyvédi iroda, amely 2018. 07. 25-e előtt vált KATA 

alanyává, és az osztalék utáni adót kiváltó adót nem fizette 
meg, adóalanyisága pedig az adóévet követő üzleti évtől 
nem áll fenn, úgy esetében az osztalék utáni adót kiváltó 
adó alapját nem képező összeg nem minősül vállalkozásba 
befektetett összegnek és csökkenti a nyitó mérlegben 
kimutatott saját tőke összegét. 
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Adóalanyiság megszűnése – KATA 2019
 Az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat 

véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha az 
adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a 
kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság 
számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem 
jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy 
igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási 
bírságot, jövedéki bírságot állapít meg.

 KATA szerinti adókötelezettség: az adóalanyiság 
megszűnéséről hozott határozat véglegessé válásáig.

Veszteségelhatárolás
 Mi a veszteség?

 Tao, KIVA
 Melyik adóalapból?

 Beruházás figyelembe vételének lehetősége
 2017. előtti beruházás figyelembe vétele?

 Meddig csökkenthető?

Példa

Példa 1.
 Az előző KIVA-s időszak teljes nyereségét a tárgyévben 

3 M Ft összegben osztalékként hagyja jóvá. 
 KIVA előtti időszak eredménytartalékából 1 M Ft 

összeget hagy jóvá tárgyévi fizetendő osztalékként.
 Tárgyévben 5 M Ft értékben beruházást valósít meg 

korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök 
vásárlásával. 

 Tárgyévi személyi jellegű ráfordítások összege 15 M Ft.  
 Rendelkezésre álló elhatárolt veszteség 7 M Ft.
 Mennyi lesz a KIVA alap?

Példa 1 megoldás
 jóváhagyott fizetendő osztalék: + 3 M 
 KIVA előtti ET-ből osztalék: nem vehető figyelembe
 Összesen „A” adóalap: + 3 M 
 Személyi jellegű ráfordítás „B” adóalap: + 15 M
 KIVA alap elhatárolt veszteség nélkül (3+15): + 18 M
 Elhatárolt veszteség az „A”-ból: - 3 M (marad 4 M elhatárolt 

veszteség)

 A tárgyévi 5 M beruházásból 4 M van elhatárolt 
veszteséggel lefedve, így még - 4 M a „B”-ből elszámolható 
15-4 = 

 = 11 M a KIVA alap
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Példa 2. 
 Tárgyévben jóváhagyott, járó osztalék 4 M Ft. 
 Tárgyévben kifizetett KIVA-s időszak eredményének 

osztaléka 1,5 M Ft
 Tárgyévi tőkeemelés 3 M Ft
 Tárgyévben kifizetett bírság 0,5 M Ft
 Tárgyévi új eszközre szóló beruházás 10 M Ft
 Tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak összege 25 M 

Ft.
 Mennyi lesz a KIVA alap?

Példa 2 megoldás
 Tárgyévben jóváhagyott járó osztalék - 4 M
 Tárgyévben kifizetett KIVA-s osztalék: + 1,5 M
 Tőkeemelés: - 3 M
 Kifizetett bírság: + 0,5 M
 Összesen „A” adóalap: - 5 M
 Személyi jellegű ráfordítás „B” adóalap: + 25 M
 KIVA alap: 25 M
 A 10 M-os beruházás 5 M-os tárgyévi veszteséggel fedett
 Ezért „B” adóalap csökkenthető – 5 M-val, 
 így a KIVA alap (25-5)= 20 M

KIVA változás 2019. 
Rendeltetésszerű joggyakorlás:
 A kisvállalati adóval összefüggésben az adókötelezettséget, 

az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály, 
adóelőny annyiban alkalmazható, érvényesíthető, 
amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet 
(jogügyletek sorozata) megvalósítja a szabály, az adóelőny 
célját és tartalmát tekintve valós gazdasági, kereskedelmi okok 
alapozzák meg. 

 Az alkalmazhatóságot, az érvényesíthetőséget 
annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. 

 Ha a jogügylet (jogügyletek sorozata) alapján az állapítható 
meg, hogy annak fő célja vagy egyik fő célja olyan adóelőny az 
egyik fél vagy a felek számára, amely ellentétes az alkalmazandó 
adójogszabály tárgyával vagy céljával, akkor a jogügylet 
(jogügyletek sorozata) alapján adóelőny nem érvényesíthető.

KIVA változás 2019. 
Adóalany bejelentkezése:
Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés 
napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által 
nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított 
adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.
Változás: 
 Korábban nem nettó volt.
 Korábban vámtartozás is szerepelt.
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KIVA változás 2019. 
Adóalanyiság megszűnése:
 a 3 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján 

történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal;
 az üzleti év mérleg-fordulónapjának megváltoztatása esetén a 

választott mérleg-fordulónappal;
 ha az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik, annak 

az adóévnek az első napját megelőző nappal, amely adóévben a 
külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy vagy 
külföldi telephely ellenőrzött külföldi társaságnak minősül;

 ha az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége 
érdekében felmerült finanszírozási költségei (csökkentve 
adóköteles kamatbevételekkel és a gazdasági értelemben azzal 
egyenértékűnek tekintendő, adóköteles bevételekkel) az 
adóévben várhatóan meghaladja a 939.810.000 forintot EU 
irányelv), az adóév első napját megelőző nappal.

KIVA változás 2019. 
 Be- és kikerülési értékhatárok:

 Bevétel és mérlegfőösszeg 1 Mrd (500 M-ról)! 
 Már 2019-es adóalanyiság választásánál figyelembe vehető

 Bevételi értékhatár a kikerüléskor 3 Mrd (1 Mrd-ról)!
 Pontosítás, hogy mérlegfordulónap változtatás esetén a KIVA 

alanyiság a választott mérlegfordulónappal szűnik meg.  
 2018. 07. 26-tól a bejelentkezésnél az adótartozást (1 M Ft) nettó 

módon vizsgálni (ha meghaladja, akkor nem jogszerű a 
bejelentkezés)

 Személyi jellegű kifizetés lesz:
 Béren kívüli juttatás
 Egyes meghatározott juttatás 

KIVA változás 2019. 
 Foglalkoztatottak utáni kedvezmények (normál módjára, kivéve a közfoglalkoztatási 

kedvezmény):
 Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak 

után max a MB 50 %-a.
 Munkaerőpiacra lépők után első két év max a MB, harmadik évben MB 50 %-a.
 Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után első három év 

max a MB, negyedik-ötödik évben MB 50 %-a.
 Megszűnnek a részmunkaidős foglalkoztatás arányosítási szabályai  teljes 

kedvezmény igénybe vehető.
 KIVA alap:

 csökkenti a külföldön adóztatható, osztaléknak nem minősülő jövedelem 
külföldön megfizetett (fizetendő) adóval csökkentett része, amennyiben 
nemzetközi szerződés a jövedelem belföldi adózás alóli mentesítéséről 
rendelkezik;

 csökkenti a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön 
megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett bevétel összege.

EGYES TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
VÁLTOZÁSAI
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NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
FOGLALKOZTATÁSA

 2019-től a saját jogú nyugellátásban foglalkoztatott 
munkavállaló munkabéréből csak SZJA-t vonnak 
 Nincs 10 % nyugdíjjárulék (ezért nincs fél %-os 

nyugdíjemelés sem)
 Nincs 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék
 Nincs 19,5 % (vagy 17,5 %) szocho
 Nincs 1,5 % szakképzési hozzájárulás

 Emiatt 2019-től kell 7.500,- Ft egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizetni a kiegészítő 
tevékenységet folytató vállalkozónak akkor is, ha 
heti 36 órás munkaviszonnyal is rendelkezik. 

NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
FOGLALKOZTATÁSA

Öregségi nyugdíjas:
 aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 

évi LXXXI. törvény, illetve nemzetközi egyezmény, 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, EGT 
állam jogszabályai alkalmazásával öregségi nyugdíjban, 

 a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított 
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 
öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), 

 egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű 
öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. 

E személyi kört gyakorlatilag az öregségi 
nyugdíjkorhatárt már betöltött, valamint a nők 
kedvezményes nyugdíjában részesülő személyek 
jelentik.

NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
FOGLALKOZTATÁSA

Nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak:
 azok a személyek, akik részére 2012. január 1-jétől a 

korábbi előrehozott, korkedvezményes, 
korengedményes öregségi nyugdíjuk, szolgálati 
nyugellátásuk már nem nyugdíjként, hanem korhatár 
előtti ellátásként, vagy szolgálati járandóságként 
kerül továbbfolyósításra, illetve 

 2011. december 31-ét követően részükre korhatár 
előtti ellátást, vagy szolgálati járandóságot 
állapítottak meg. 

 Azok a személyek, akiknek a rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugellátásuk 2012. január 1-jétől 
rehabilitációs vagy rokkant ellátásként kerül 
továbbfolyósításra, illetve 

 a megváltozott munkaképességű ellátásuk ezen 
időponttól kezdődően került megállapításra.

NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
FOGLALKOZTATÁSA

 A munka törvénykönyve szerint munkaviszonyban 
foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személy akkor is 
saját jogú nyugdíjasnak minősül, ha a nyugellátásának 
folyósítása szünetel.

 Hangsúlyozni kell, hogy a járulékfizetési kötelezettség, 
valamint a biztosítotti minőség hiánya csak azokat a 
nyugdíjasokat érinti majd, akik a nyugdíj melletti 
keresőtevékenységüket munkaviszony keretén belül 
végzik. 

 Azok a nyugdíjasok, akik nyugdíjasként közszolgálati 
típusú jogviszony, vagy például megbízási 
jogviszony keretében végeznek majd munkát, e 
jogviszonyuk alapján továbbra is biztosítottá válnak.
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NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓK
FOGLALKOZTATÁSA

 A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő 
személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, ezért az ellátása 
folyósítása melletti keresőtevékenysége alapján – függetlenül azon 
ténytől, hogy a keresőtevékenység munkaviszony, közszolgálati típusú 
jogviszony, megbízási jogviszony, vagy egyéni, társas vállalkozói 
jogviszony keretében történik – biztosítottá válik és az e 
jogviszonyaiból származó keresetei után nyugdíjjárulék fizetési 
kötelezettsége áll majd fenn.

 A nyugdíjjárulék fizetése ellenében, az ellátásban részesülő személy 
további nyugdíjra jogosító szolgálati időt szerez, valamint esetükben 
továbbra is vizsgálni kell a Tny. 83/B §-a szerinti keresetkorlát elérését 
azzal, hogy amennyiben az ellátás melletti keresőtevékenységből 
származó nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmük a tárgyévben eléri 
majd a minimálbér tizennyolcszorosát, úgy abban az esetben a 
keresetkorlát elérését követően hónap első napjától az év hátralévő 
részében szüneteltetni kell majd az ellátás folyósítását. 

 Szintén alkalmazni kell majd a Tny. 83/C §-ában foglaltakat is, azaz, 
amennyiben az ellátásban részesülő személy az ellátás mellett 
közszolgálati típusú jogviszonyt létesít, úgy abban az esetben az ellátást 
a közszolgálati típusú jogviszony létesítését követő hónap első napjától, 
annak megszűnéséig szüneteltetni kell majd.

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY (PONTOSÍTÁS)
 Munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén (utólagosan 

kimondva) 
 A munkaviszony a jogellenes munkáltatói intézkedés 

időpontjában megszűnik, és a helyreállításig fennálló időszakban 
nem áll munkaviszonyban a (volt) munkavállaló, és így nem 
minősül a Tbj. értelmében biztosítottnak.

 A munkavállaló ilyenkor kérheti a reparációt, vagyis, hogy a 
bíróság állítsa helyre a jogviszonyt (visszahelyezés). 

 Ilyenkor a munkaviszony helyreállítására a jövőre nézve kerül 
sor. 

 Tbj. alapján az Mt. 83. §-a szerinti esetben (visszahelyezés) a 
munkaviszony megszűnésétől annak helyreállításáig terjedő 
időszakot biztosítási jogviszonyban töltött időszaknak kell 
tekinteni a helyreállítást követően keletkezett 
társadalombiztosítási ellátások iránti igények elbírálásakor. 

 Így ez a „kieső időszak” a későbbiekben felmerült 
társadalombiztosítási ellátások iránti igények elbírálásakor 
beszámításra kerül.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
 2017-től havi 7.110,- Ft (napi 237,- Ft)
 2018-tól havi 7.320,- Ft (napi 244,- Ft)
 2019-től havi 7.500,- Ft (napi 250,- Ft)
 Kinek kell fizetni:

 Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
 Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó – személyesen közreműködő vagy ügyvezető 
 Tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet 
 A biztosítási jogviszony megszűnését követő 46. naptól a nem biztosított magánszemély 
 Volt tanuló, hallgató a diákigazolvány érvényességének lejártát követő 46. naptól 
 A szociális egyezményes országban, EGT államban megszűnt biztosítási jogviszonyt követő naptól 
 Biztosítási jogviszony fennállása alatt a biztosítás szünetelés idejére(pl.2 nap fizetés nélküli szabadság 

munkaviszony alatt) 
 Magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár, ha harmadik államba távozik (pl. 

munkavállalási célból)

2018-as évközi pontosítás:
 Amennyiben a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) és NAV szerint valaki nem jogosult 

egészségügyi szolgáltatásra, úgy a NAV előírja az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget. 
 Ilyenkor lehetőség van arra, hogy hitelt érdemlő módon az érintett személy bizonyíthassa, hogy jogosult 

egészségügyi szolgáltatásra (pl. foglalkoztatója nem jelentette be), vagy azt, hogy más tagállamban 
biztosított. járulékot fizetnie. 

 15 nap áll a rendelkezésre melyet az érintett személy kérelme alapján indokolt esetben egy alkalommal 
további 15 nappal meghosszabbíthatják. 

EHO, REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS
 EHO:

 Maradt a 14 % és  a 2018-tól 19,5 %-ra csökkent
 2018-tól megszűnt a lakásbérbeadók 14 %-os EHO-ja !!!
 2019-től megszűnik az EHO. 

 Rehabilitációs hozzájárulás:
 2016-ban még 964.500,- Ft/fő/év
 2017-től a MB x 9/fő/év 

(2017-ben ez 127.500,- Ft-os MB mellett 
1.147.500,- Ft/fő/év!)

(2018-ban ez 138.000,- Ft-os MB mellett 
1.242.000,- Ft/fő/év!)

(2019-ben ez 150.000,- Ft-os MB mellett 
1.350.000,- Ft/fő/év!)
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SZOCHO VÁLTOZÁSOK

 A munkáltató által fizetendő szocho összege:
 2017-től 5 %-kal csökkent 27 % helyett 22 % lett, 
 2018-tól 19,5 %,
 2019…….-től további 2 % csökkenés, majd
 20………..-tól további 2 % csökkenés, majd
 20………..-tól további 2  csökkenés, így 13,5 % lesz.

 Évközi pontosítás (2018. 07. 26-tól) a járulékalapot nem képező 
jövedelemnél: 
 a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi 

egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási 
keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék után 
kizárólag nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség áll fenn; 

 a jövedelmet pótló kártérítés nem járulékalap, (kivéve a munkavégzés 
ellenértékeként kapott járulékalapot képező jövedelem, mint az elmaradt 
munkabér, végkielégítés)

SZOCHO VÁLTOZÁSOK

 Mi lett a kedvezményekkel? 
 2017-től a 27 %, 14,5% helyett:
 22 % az alap kedvezmény (ahol 27 % volt)
 Az általános mérték 50 %-a (ahol 14,5 % és 13,5 % volt)
 2018-tól a kedvezmények: 19,5 % illetve 9,75 %
 2019-től teljesen új rendszer lesz.

ÚJ SZOCHO

 EHO szabályok beolvadnak a Szocho-ba!
 EHO tv. 2019. 01. 01-től hatályon kívül helyezve
 Adó alapja a korábbi szocho és korábbi eho alap:

 összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál 
figyelembe vett jövedelem 

 a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, az 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj és 
a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont 
(befizetett) tagdíj,

 a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
 a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott 

juttatások [Szja tv. 70. §],
 a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
 a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. 

§],

ÚJ SZOCHO

 Adó alapja a korábbi szocho és korábbi eho alap:
 az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. 

§],
 az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 külföldi illetőségű előadóművész jövedelme,
 az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége 

alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
 a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot 

benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka,
 EVA alanyának minősülő egyéni vállalkozót.

Adóalapot képez az a jövedelem is, amelynek kifizetése 
(juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely 
időszakban a Tbj. alapján biztosítási jogviszony állt fenn, 
függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától.
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ADÓ MÉRTÉK ÉS ADÓFIZETÉSI FELSŐ HATÁR

 19,5 % vagy 17,5 %
 Adófizetési felső határ: a minimálbér 

huszonnégyszeresének megfelelő jövedelemig kell:
 Mely jövedelmeknél:

 vállalkozásból kivont jövedelem,
 az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
 az osztalék, vállalkozói osztalékalap, 
 az árfolyamnyereségből származó jövedelem.

ADÓ MÉRTÉK ÉS ADÓFIZETÉSI FELSŐ HATÁR

A felső határba figyelembe vehető jövedelmek (19,5 %):
 a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 

összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap 
számításnál figyelembe vett jövedelem után.

 a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, az 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett 
ösztöndíj és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó 
szervezet részére levont (befizetett) tagdíj.

 az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből 
származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti adó 
(adóelőleg) alap hiányában a Tbj. szerint biztosítottnak 
minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, 
amely a Tbj. 4. § k) pont 2. alpontja alapján járulékalapot 
képez.

ADÓ MÉRTÉK ÉS ADÓFIZETÉSI FELSŐ HATÁR

Figyelembe vehető jövedelmek:
 a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem 

[Szja tv. 65/A. §],
 az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap 

[Szja tv. 49/C. §],
 az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja 

tv. 67. §],
 az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes 

személy e tevékenységből származó jövedelme,

PÉLDA OSZTALÉKRA 1. (SZJA-T MOST NEM NÉZZÜK)

 Magánszemély 7 M Ft osztalékot kap, más 
jövedelme nincs.

 2018.: 7 M * 0,14 = 980.000,- de csak max
450.000,- eho

 2019/a.: 7 M * 0,195 = 1.365.000,-
 de csak max (138 e * 24)*0,195 = 645.840,-

 2019/b.: 7 M * 0,175 = 1.225.000,-
 de csak max (138 e * 24)*0,175 = 579.600,-
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PÉLDA OSZTALÉKRA 2. (SZJA-T MOST NEM NÉZZÜK) 

 Munkavállaló 5 M Ft jövedelemmel rendelkezik, 
mely után a szochot megfizetik és így kap 7 M Ft 
osztalékot

 2018.: 7 M * 0,14 = 980.000,- de csak max
450.000,- eho, melybe beleszámít az 5 M Ft után 
megfizetett 7 % egészségbiztosítási járulék 350 e 
Ft, így csak 100.000,- Ft az eho közelezettség

 2019/a.: 7 M * 0,195 = 1.365.000,-
 de 5 M > MB*24, ezért nincs szocho!

 2019/a.: 7 M * 0,175 = 1.225.000,-
 de 5 M > MB*24, ezért nincs szocho!

PÉLDA OSZTALÉKRA 3. (SZJA-T MOST NEM NÉZZÜK) 

 Munkavállaló 2,5 M Ft jövedelemmel rendelkezik, mely 
után a szochot megfizetik és így kap 7 M Ft osztalékot

 2018.: 7 M * 0,14 = 980.000,- de csak max 450.000,-
eho, melybe beleszámít az 2,5 M Ft után megfizetett 7 
% egészségbiztosítási járulék 175 e Ft, így csak 
275.000,- Ft az eho közelezettség

 2019/a.: 7 M * 0,195 = 1.365.000,-
 de csak max (138 e * 24)*0,195 = 645.840,-, melybe 

beleszámít a 2,5 M Ft utáni 19,5 % szocho 487.500,- Ft, így 
csak 158.340,- Ft a szocho.

 2019/a.: 7 M * 0,175 = 1.225.000,-
 de csak max (138 e * 24)*0,175 = 579.600,-, melybe 

beleszámít a 2,5 M Ft utáni 17,5 % szocho 437.500,- Ft, így 
csak 142.100,- Ft a szocho.

SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.

 FEOR 9-es munkakörben foglalkoztatottak esetén bruttó 
bér, max MB-után 50 %-ot;

 Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott esetén 
bruttó bér, max MB-után 50 %-ot;

 A munkaerőpiacra lépők esetén első két évben a bruttó 
bér, max MB után 100 %-ot, a harmadik évben 50 %-ot;

 A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra 
lépő nők után első három évben a bruttó bér, max MB 
után 100 %, a negyedik-ötödik évben 50 %-ot;

SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.
 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása esetén a 

MB*2 jövedelemig 100 %-ot.
 Megváltozott munkaképességű személynek minősül az,

 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján 60 százalékos (eddig 50 % volt) vagy 
kisebb mértékű, vagy

 aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II., vagy 
III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 
jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 32-33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 
38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs 
ellátásban részesül.

 Nem lesz rehabilitációs kártya.
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SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.

 Közfoglalkoztatottak után a 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) 
bekezdésében felsorolt közfoglalkoztató vehet igénybe a 
közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási 
garantált bér 130 % után 50 %-ot;

 Kutatók foglalkoztatása esetén 500 e Ft jövedelemig 100 
%-ot;

 Doktoranduszok foglalkoztatása esetén 200 e Ft 
jövedelemig 50 %-ot;

 K+F tevékenység után (K+F miatti negatív adóalap 50 %-
ának 9 %-a)

SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.
 Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság 

rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett 
foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül 
legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási 
kötelezettséggel járó munkaviszonnyal. 

 E szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási 
kötelezettséggel járó munkaviszonyba:
 a csecsemőgondozási díj, 
 a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy 
 a gyermeknevelési támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban 

együtt: anyasági ellátás) folyósításának időszakát, valamint 
 a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell 

beszámítani. 
 A kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az anyasági 

ellátásban részesült, illetve részesülő természetes személynek a korábbi 
kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának kezdete is.

 Legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra 
szülőként jogosult munkaerőpiacra lépő nők. Továbbvihető 
kedvezmény!

SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.
 Tervek szerint a NAV fog tájékoztatni, hogy milyen 

kedvezmény jár.
 Közös szabály:

A kedvezmény a munkáltatók között továbbvihető.
Eddig csak: pályakezdő 25. év alatti, álláskereső 
estén volt továbbvihető.

 Igazolás: 
 FEOR09, Mg: kizárólag adott munkakörben foglalkoztatás.
 3 vagy több gyermek: NAV közreműködés - családtámogatási 

feladatokat ellátó hatóság elektronikus küldés.
 Megváltozott munkaképesség: komplex minősítés 

dokumentuma v. ellátást folyósító igazolásának a határozata. 
Munkavállaló tájékoztatási kötelezettsége az állapot 
megszűnéséről (5 nap)

SZOCHO KEDVEZMÉNYEK 2019.

 Megszűnik: 
 25 év alatti pályakezdők, valamint 25 illetve 55 év feletti 

foglalkoztatottak utáni,
 Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó,
 Szabad vállalkozási zónában érvényesíthető 

kedvezmény.
 Részmunkaidős foglalkoztatás kedvezménye.

 Átmeneti szabályok:
 Pályakezdő, 25 év alattiak, tartós álláskeresők, szabad 

vállalkozási zónás kedvezmény a 2018.12.31.-én 
érvényes szabályok alapján kifuttatható.

 Több kedvezmény (új, régi) esetén is csak egy 
alkalmazható.
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SZOCHO 2019
Adófizetésre kötelezett (nincs változás):
 Nem önálló tevékenységből származó jövedelem:

 Belföldi kif izető: aki a  juttatást adja (ideértve a külföldi kif izetőt). 
 Külföldi kif izetőtől származik és a Tbj. sz. járulékalapot nem képez, a természetes személy.

 Önálló tevékenységből származó jövedelem: 
 Belföldi kif izető: aki a  juttatást adja (ideértve a külföldi kif izetőt). 
 Külföldi kif izetőtől származik és a Tbj. sz. járulékalapot nem képez, a természetes személy.

 Egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem:
 kifizetőtől származik, akkor az adófizetésre kötelezett a kifizető. 
 nem kifizetőtől származik vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani, akkor az 

adófizetésre kötelezett a természetes személy.
 Béren kívüli és egyes meghatározott juttatás: a kifizető.
 Osztalék, árfolyamnyereség, stb. (1.§ /5/) esetében adófizetésre kötelezett személynek a 

jövedelmet szerző természetes személy minősül.
 Kirendelés esetén az adófizetési kötelezettséget a kirendelést elrendelő (ideértve a külföldi 

kifizetőt is) teljesíti. A kirendelés alapján foglalkoztató személy teljesíti az adófizetési 
kötelezettséget, ha a kirendelést elrendelővel megállapodott arról, hogy a természetes személy 
foglalkoztatásához kapcsolódó munkabért és közterheket ő fizeti.

 Munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra 
tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető, az 
adófizetésre kötelezett a munkavállalót kölcsönbe vevő személy.

 Több munkáltatóval létesített munkaviszony [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 195. §] esetén az adókötelezettséget az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
meghatározott munkáltató teljesíti.

2018. évközi, 2019.

Helyi adók 2019
 A Htv. hatályos szabályozása szerint az önkormányzat az alacsony adóalapú 

(2,5 millió forint alatti adóalapú) vállalkozások, továbbá a háziorvos, védőnő 
vállalkozók számára rendeletben biztosíthat adómentességet, 
adókedvezményt. A módosítás – a beruházások ösztönzése és a vállalkozások 
letelepedésének elősegítése érdekében – kiterjeszti e rendelet-alkotási 
jogosultságot.:
 Az önkormányzat alkothat rendeletet arról is, hogy a vállalkozó az 

önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével 
vagy annak egy részével az adó alapját vagy az adó összegét csökkenthesse a 
beruházás üzembe helyezésének adóévében. Az adóelőny egyfelöla 
beruházásra vonatkozik, amelyiket a településen helyeznek üzembe, másfelől a 
csökkentés a településre kimutatott (megosztott) adóalapra vagy a településre 
megállapított adóra vonatkozik. 

 A rendelet-alkotási jogkör kiterjed arra is, hogy a kedvezménnyel ne csak az 
adóévben, hanem azt követő adóévekben is lehessen élni, abban az esetben, ha 
a beruházási érték nagyobb lenne, mint az adóévi adóalap vagy adóösszeg.

Helyi adók 2019
 Az önkormányzat a rendeletalkotás során korlátozhatja az 

adóelőny terjedelmét.
 A módosítás elvi éllel jelenti ki azt is, hogy a beruházási 

adóelőnynek valamennyi – beruházó – vállalkozó esetén 
azonos terjedelműnek kell lennie, azaz nincs mód például 
olyan rendeleti szabályra, miszerint bizonyos beruházási 
érték felett az adóalapot vagy az adót nagyobb összeggel lehet 
csökkenteni. 

 Annak érdekében, hogy az így alkotott adóelőny tartósan a 
vállalkozások rendelkezésre álljon, a javaslat a Htv. 7. §-ának
új j) pontjában rögzíti, hogy az önkormányzat a rendeleti 
adóelőnyről szóló szabályt legalább 3 éven át nem helyezheti 
hatályon kívül, továbbá nem is változtathatja meg oly módon, 
hogy az a jogalanyok számára hátrányos legyen. 
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Helyi adók 2019
Beruházási adókedvezmény a fentiek alapján:
 Beruházás: Sztv. szerint (tárgyi eszköz beszerzés, 

létesítés, felújítás).
 Adóalapnál nagyobb kedvezmény továbbvihető, ha a 

rendelet biztosítja.
 Mértéke a beruházás és az adó vagy adólap arányában 

is meghatározható.
 Valamennyi beruházásra ki kell terjednie, nem 

korlátozható pl. nagyság szerint.

Helyi adók 2019
 A hatályos szabályozás alapján, ha az iparűzési adóban tételes (egyszerűsített) 

adóalap szerint adózó kisadózó vállalkozás (Kata-alany) a tevékenységét a 
naptári év során több alkalommal szünetelteti, akkor minden egyes szünetelés 
alkalmával meg kell állapítania – a tevékenységvégzés időszakára eső – adóját 
és ezen időszakokról külön-külön bevallást kell benyújtania. Mindez jelentős 
adminisztrációs terhet okoz az érintett adóalanyok és az adóhatóságok 
számára. 

 Ezért a módosítás az iparűzési adóban tételes adóalap szerint adózó Kata-alany 
esetén általános érvénnyel rögzíti, hogy az iparűzési adóját a naptári év 
egészére (mint adóévre) egy bevallásban állapítja meg és vallja be, függetlenül 
attól, hogy a naptári év során az adófizetési kötelezettsége a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény alapján vagy 
kérelemére – egy vagy több alkalommal – szünetel-e. 

 A törvény a hivatkozott Kata-alany számára változatlanul biztosítja az 
önkormányzati rendeleten alapuló adóelőnyöknek, valamint a Htv. szerinti 
adócsökkentő tételeknek – a javaslat szerint hatályon kívül helyezendő, 
foglalkoztatás-növeléssel összefüggő mentesség kivételével – az adó 
megállapítása során (adóbevallásban) való érvényesítését. 

Helyi adók 2019
 A társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre 

megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.
 A naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozónak is alkalmazni kell az előleg-kiegészítésre 

vonatkozó, módosítás szerinti szabályt, mégpedig a módosító törvény hatályba lépését 
magában foglaló – 2018. január 1-jét követően kezdődő – adóévben. 

 A hatályos szabályozás alapján, ha a magánszemély egyéni vállalkozói minősége mellett 
mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is Htv. szerinti vállalkozónak minősül 
(őstermelői tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végez és az őstermelői 
tevékenységből eredő bevétele a 600 000 forintot meghaladja), akkor az iparűzési adóban 
két jogcímen is adóalanynak tekintendő. Erre figyelemmel e két tevékenysége után 
külön-külön kell megállapítania adóalapját, ami felesleges többletadminisztrációt jelent. 

 A módosítás éppen az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében új szabályként 
rögzíti, hogy a kérdéses esetben a két tevékenység utáni adóévi iparűzési adót 
együttesen kell megállapítania és bevallania. (A javaslat szerinti változtatás nem 
érinti azon egyéni vállalkozók adójogi pozícióját, akik ugyan – egyéni vállalkozói 
tevékenységi körükön kívül – végeznek mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, de az 
abból származó bevétel nem haladja meg a 600 000 forintot, s ezért nem válnak e címen 
az iparűzési adó alanyává.) 

Helyi adók 2019
 A 2018. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján az újonnan (jogelőd nélkül, 

jogutódlással) létrejött cégről a cégbíróság útján beérkezett adatokat az állami 
adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbítja. Ezen 
adatszolgáltatás kiváltja a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz –
iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban – teljesítendő adózói bejelentkezési 
kötelezettséget. 

 A módosítás – az adózók adminisztrációs terheinek további csökkentése érdekében – az 
állami adóhatóság adatszolgáltatását több szempont szerint is kiterjeszti 2019. július 1-
jétől, figyelemmel a szükséges informatikai fejlesztések időtartamára is:
 Egyfelől az adatszolgáltatás a törvény szerint vonatkozik az egyéni vállalkozóktól és a 

bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve (a nyilvántartást vezető szerven 
keresztül) az állami adóhatósághoz érkező adatokra is.

 Másfelől nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor beérkező 
adatokat adja át az állami adóhatóság, hanem az adózó működése során megváltozó és az 
adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is. 

 Az adatszolgáltatás kiterjed nemcsak a más szervektől, hanem az adózótól az állami adó-
és vámhatósághoz érkezett adatokra is. 

 Nem vonatkozik ugyanakkor az adatszolgáltatás az adózó azon képviselőjének adatára, aki 
az állami adóhatóság előtti képviseletre jogosult. 
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Helyi adók 2019
 A fentiek szerint bővített adatállományt (az új, megváltozott adatokat) 

az állami adóhatóság havonta kétszer – a hónap 15. és utolsó napján –
elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati 
adóhatóságoknak. 

 Az állami adóhatóság adatszolgáltatásában szereplő adatokról az adózó 
bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét az adózó székhelye 
szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. 

 Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot 
(pl. iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra adózó által 
megállapított előleget, idegenforgalmi adóban adóbeszedésre 
kötelezettként a szálláshely címét) is be kell jelenteni, akkor azt az 
adózónak az önkormányzati adóhatóság külön felhívására kell 
teljesíteni. 

 Kisadózó adózóként a tételes iparűzési adómegállapítás választását 
továbbra is az adózó jelentheti be, illetve kell bejelentenie, ha ezt az 
adózói módot választja, továbbá az adóalany bejelentheti azt a 
személyt, aki őt az önkormányzati adóhatóság előtt képviseli.

Helyi adók 2019
 A módosítás megfogalmazza a foglalkoztatás növelésével 

összefüggő adóalap-mentesség hatályon kívül helyezését. 
 A hatályon kívül helyezett adóalap-megállapítási szabály 

időleges továbbélését átmeneti szabály beiktatása biztosítja. A 
hatályos szabályok szerint ugyanis a foglalkoztatás-növeléssel 
összefüggően igénybe vett adóalap-mentesség összegével növelni 
kell a következő adóév adóalapját, ha a foglalkoztatottak száma 
5%-ot meghaladó mértékben csökken. 

 A módosítás szerint tehát, ha a 2019. évben kezdődő adóévben a 
vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév 
átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot 
meghaladó mértékben csökkent, akkor – a 2018. december 31-ig 
hatályos szabály alapján – előző adóévben igénybe vett adóalap-
mentesség összegével a következő (tipikusan a 2019. január 1-
jével kezdődő) adóév iparűzési adóalapját meg kell növelni. 

Helyi adók 2019
 A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt 

vagyon is vállalkozónak minősül.
 Emiatt az iparűzési adó alanyának minősül.
 Vonatkozik rá minden szabály (mentesség, 

kedvezmény, stb.)
 Korábban önálló adóalany volt, emiatt nem 

vonatkoztak rá a kedvezmények. 

Építményadó
 A törvény kiterjeszti az építményadó tárgyi hatályát a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozóra. 
 A reklámhordozó utáni építményadó esetén az adó alanya a reklámhordozó 

tulajdonosa. 
 Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági 

engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való 
elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a 
reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban 
az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.” . 

 A reklámhordozóhoz kapcsolódó építményadó alapja: a reklámhordozó 
felülete m2 -ben kifejezve. 

 A törvény 12 000 forintban rögzíti a reklámhordozók utáni építményadó 
négyzetméterenkénti legmagasabb éves összegét. 

 Az önkormányzat – a helyi sajátosságokat mérlegelve – szabadon állapíthatja 
meg az adó mértékét a 0 forint és e felső határ között a település egészére vagy 
az általa kialakított övezetek, településrészek szerint differenciálva

 Hatály: 2018.01.01.
 2019.01.01.-től a reklámhordozó nem mentesíthető az építményadó alól, 

ha vállalkozás tulajdonában van.
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ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
VÁLTOZÁSA (2018 ÉVKÖZI, 
2019)

Adóeljárási szabályok
Naptári évtől eltérő üzleti évet választók:
 Új előírás 2018.07.26.-tól.
 Már 2018. évre is alkalmazandó.
 A bevallási kötelezettség időpontja, adóbefizetés 

és támogatás esedékessége átkerült az Art.-be.
Adóhatósági kamatfizetés:
 Új előírás 2018.07.26.-tól.
 Összes 2018-ban indult jogorvoslati eljárásban 

alkalmazni kell.
 Az adóhatóságnak kamatot kell fizetnie, ha a 

döntése jogszabálysértő és emiatt az adózónak 
visszatérítési kötelezettsége keletkezik.

Adóeljárási szabályok
Központi ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás:
 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv az 

állami adó- és vámhatóság részére napi gyakorisággal elektronikus 
úton, kapcsolati kód alkalmazásával megküldi az elektronikus azonosítási 
szolgáltatás igénybevétele érdekében:
 regisztráló vagy 
 regisztrációjukat megszüntető személyek 
természetes személyazonosító adatait és egyedi azonosítóját, a regisztráció és a 
Regisztráció megszüntetésének időpontját, továbbá – ha a természetes személy a 
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhellyel 
rendelkezik – a tárhely létrehozásának tényére vonatkozó adatot. 

 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv 
évente egy alkalommal, a megkeresés napja szerinti állapotnak megfelelően 
az önkormányzati adóhatóság részére is megküldi a fenti adatokat. 

Adóeljárási szabályok
Központi ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás:
 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó 

tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója az adóhatóság természetes 
személyazonosító adatokat tartalmazó elektronikus kérelmére 
megküldi az adóhatóság részére a természetes személy kapcsolati 
kódját és tárhely azonosítóját. 

 Az adatszolgáltatás adatait az adóhatóság 
 az Szja tv. szerinti adóbevallási tervezethez kapcsolódó eljárásban, 
 az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy azt választó adózót 

érintő eljárásában, 
 az adózó képviselőjével való kapcsolattartáshoz, és 
 joghatás nélküli tájékoztatás küldéséhez használhatja fel. 

 Az adatszolgáltatás adatait az adóhatóság az adózó  
nyilvántartásból való törléséig, illetve az adózó képviselője esetében 
a képviseleti jog megszűnéséig kezeli.
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Adóeljárási szabályok
Csoportos társasági adó alany:
A csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelem:
 A csoportos társasági adóalany létrehozását a csoportos 

társasági adóalanyhoz csatlakozni szándékozó adózók által 
benyújtott közös kérelem alapján az állami adó- és 
vámhatóság engedélyezi a Tao tv.-ben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén. A csoportos társasági adóalany 
az állami adó- és vámhatóság engedélyével, a kérelem 
benyújtását követő adóév első napján jön létre.

 A csoportos társasági adóalany létrehozásának 
engedélyezésére irányuló kérelem az adóév utolsó előtti 
hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 
20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.

 A csoportos társaság adóalany létrehozását engedélyező 
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Adóeljárási szabályok
Csatlakozás a csoportos társasági adóalanyhoz, a kilépés szabályai és a jogutódlás
 A csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozást a csatlakozni kívánó adózó és a 

csoporttagok által kijelölt csoporttag mint csoportképviselő közös kérelmére az állami 
adó- és vámhatóság engedélyezi a Tao tv.-ben meghatározott feltételek teljesülése 
esetén. A csoporttagság az állami adó- és vámhatóság engedélyével, a kérelem 
benyújtását követő adóév első napján jön létre.

 A csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozás engedélyezésére irányuló 
kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti 
hónapjának 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztésének helye nincs.

 A csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozást engedélyező határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs.

 A csoportos társasági adóalany tagja kiléphet a csoportos társasági adóalanyból. A 
csoportos társasági adóalanyból történő kilépést a kilépő csoporttag és a 
csoportképviselő által benyújtott közös kérelem alapján az állami adó- és vámhatóság 
engedélyezi. A csoporttagság az állami adó- és vámhatóság engedélyével, azon 
adóév utolsó napján szűnik meg, amelyben a kilépési kérelmet benyújtották.

 A csoporttag jogutódlással történő megszűnését a megszűnésre vonatkozó bírósági 
döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a csoportképviselő az állami adó-
és vámhatósághoz bejelenti.

Adóeljárási szabályok
A csoportos társasági adóalany megszűnése:
 Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany 

létrehozását engedélyező határozatot visszavonja, ha
 a csoportképviselő - valamennyi csoporttag feltétlen beleegyező 

nyilatkozatának csatolása mellett - a csoportos társasági adóalany 
megszüntetését kéri,

 a csoportképviselő a képviseletet nem vállalja, és az új 
csoportképviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az 
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet 
szerint nem történik meg,

 a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttagra 
a Tao tv. 2/A. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek nem 
vagy nem teljes körűen teljesülnek,

 a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttagok száma 
kettő alá csökken, vagy

 a csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi 
csoporttag jogutód nélkül megszűnik.

Adóeljárási szabályok
A csoportos társasági adóalany csoportazonosító számának 

megállapítása
 Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany 

létrehozását engedélyező határozatban a csoportos társasági 
adóalany részére csoportazonosító számot állapít meg.

 A csoportképviselő a csoportazonosító számot a közös 
adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok 
gyakorlása érdekében kiállított minden iraton feltünteti.

 A csoportos társasági adóalany tagja a csoportos társasági 
adóalanyt érintő adóval összefüggő adóügyben az állami adó-
és vámhatóság részére átadott iraton - a saját adószáma 
mellett - a csoportazonosító számot is feltünteti.

 Ha az Art. eltérően nem rendelkezik, a társasági adóval 
kapcsolatos adóügyben a csoportos társasági adóalany 
részére megállapított csoportazonosító számra az adószámra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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Adóeljárási szabályok
Felelősség a csoportos társasági adóalany adókötelezettségeiért
 A csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttag -

a csoportos társasági adóalanyiság időszakát követően is - a 
csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi többi 
csoporttaggal egyetemlegesen felelős

 a csoportos társasági adóalanynak a csoporttag csoporttagsága 
fennállása alatt keletkezett adókötelezettsége, és

 a csoportos társasági adóalanynak a tag csoporttagságát megelőző 
időszakban keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért.

 A fenti felelősség azon adómegállapítási időszak tekintetében is 
fennáll, amelynek csak egy részében állt fenn a csoporttag 
csoporttagsága.

Csoportos társasági adóalany pénzforgalmi számlája
 A csoportos társasági adóalany Tao tv. szerinti adófizetési 

kötelezettsége, illetve a Tao tv. szerint őt megillető adóvisszatérítés
teljesítésére a csoportképviselő által az állami adó- és 
vámhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlája szolgál.

Adóeljárási szabályok
Adatkérés az állami adóhatóságtól:
 Honvédelmi egészségkárosodási ellátást 

megállapító honvédelmi szerv.
 Ügyvédi Kamara.
 Nyomozóhatóság és a Rendőrség belső 

bűnmegelőzési és bűnfelderítést végző szerve.
 Rendőrség terrorizmuselhárító szerve.
 Utóbbi kettő esetben ügyészség engedélyével.

Adóeljárási szabályok
Kockázatos adózó:
 Amíg szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat 

foglalkoztató adózók közzétételi listáján.
 Átmenet: megszűnik a kockázatos adózói 

minősítése annak az adózónak, amelyet az állami 
adóhatóság a be nem jelentett foglalkoztatottat 
foglalkoztató adózók közzétételi listáján való 
szereplés miatt a törvénymódosítás 
hatálybalépése napját megelőzően minősített 
kockázatos adózónak, és a törvénymódosítás  
hatálybalépése napján nem szerepel a be nem 
jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók 
közzétételi listáján.

Adóeljárási szabályok
Késedelmi pótlék:
 Jegybanki alapkamat 5 %-kal növelt összege.
 Jelenlegi alapkamat mellett 5,9 %.
 Kockázatos adózó esetén: fenti mérték 1,5-

szerese.
 2019.01.01. után esedékessé váló 

kötelezettségekre.
Önellenőrzési pótlék:
 Változatlan marad.
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Adóeljárási szabályok
 Megszűnik a feltételes adómegállapításnál az 

előzetes konzultáció.
 Szokásos piaci ár megállapítás iránti kérelem: 

egyértelműsítés, csak közigazgatási per 
lehetséges a döntéssel szemben.

 Elévülés nyugvás:
 Keresetindítási jog megnyílásától a bírósági 

határozat jogerejéig.
 Felülvizsgálati kérelem esetén: annak elbírálásáig.

Adóeljárási szabályok
Új bírságolási tényállások:
 Számviteli szabályzataitól eltérően jár el.
 Beszámolója lényeges információkat nem 

tartalmaz vagy tévesen tartalmazza.
Feltöltési szabály:
 20% helyett 10 % a bírság,
 Már a 2018. évi feltöltésnél is alkalmazni kell.
Bejelentés:
 T1041-en már nem kell a végzettségre vonatkozó 

adatokat bejelenteni.
Bevallás:
 Egyéni vállalkozó: május 20. (Már 2018-ra is)

Adóeljárási szabályok
EU-s héa-ellenőrzés:
 Közös adminisztratív ellenőrzés.
Meghatalmazás:
 NAV elektronikus felületén is tehető 

jognyilatkozat.
 Az adóhatóság az elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett adózó 
meghatalmazottjával elektronikusan tart 
kapcsolatot.

 Egyéni vállalkozóval és jogi képviselőjével 
minden ügyben elektronikusan tart kapcsolatot.

Adóeljárási szabályok
Eljárás megszűntethető:
 ha a hivatalból indult eljárásban a tényállás a 

határozat meghozatalához szükséges mértékben nem 
volt tisztázható, és további eljárási cselekményektől 
sem várható eredmény.

Ügyintézési határidő:
 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az 

ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az 
adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás 
mellett - harminc nappal meghosszabbíthat.

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be
 a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges 

adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig 
terjedő idő,

 a próbagyártás időtartama.
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Adóeljárási szabályok
A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha
 az adózó Ptk. szerinti hozzátartozója,
 vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját 

bűncselekmény elkövetésével vádolná,
 a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 

szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-
szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
személy - a jogviszonya megszűnése után is -, és a 
tanúvallomásával a számára a médiatartalom-
szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben 
információt átadó személy kilétét felfedné, vagy

 diplomáciai mentességben részesülő személy.

Adóeljárási szabályok
Az adóhatósági döntés tartalma:
 az eljáró adóhatóság, az adózó és az ügy azonosításához 

szükséges minden adatot,
 a rendelkező részt az adóhatóság döntésével, a jogorvoslat 

igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a felmerült 
eljárási költséggel,

 a megállapított tényállásra és az annak alapjául elfogadott 
bizonyítékokra, az adózó által felajánlott és mellőzött 
bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés indokaira, az 
ügyintézési határidő leteltének napjára, továbbá a döntést 
megalapozó, valamint a hatóság hatáskörét és 
illetékességét megállapító jogszabályhelyek 
megjelölésére is kiterjedő indokolást, valamint

 a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának 
nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés 
kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem 
azonos a hatáskör gyakorlójával.

Adóeljárási szabályok
Biztosítási intézkedés
 Ha valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi 

kielégítése veszélyben van, az adóhatóság biztosítási 
intézkedésként végzéssel elrendeli a pénzkövetelés 
biztosítását.

Változások 2019.01.01. után indult intézkedések esetén:
 Korlátozza a törvény az időtartamát: rendelkezni kell a 

megszűnéséről is.
 Tartalmaznia kell a határozatnak a biztosított összeg 

alapján képező számításokat is.
 Ha az alapok megszűnt, akkor a biztosítási 

intézkedést is meg kell szűntetni.
 Kifizetés engedélyezhető, ha a kiadások igazoltan más 

forrásból nem teljesíthetőek.

Adóeljárási szabályok
Veszteséges működés:
 Kötelező az adóellenőrzést lefolytatni annál a 

gazdasági társaságnál, amelynek két egymást 
követő 
üzleti évben elért nettó árbevétele mindkét üzleti 
évben külön-külön eléri a 60 milliárd forintot és az 
adózott eredménye mindkét üzleti évben nulla 
vagy 
negatív.

 2019.01.01. után kezdődő évekre.
 Első alkalom 2021. lehet, 2019. –ben alakulónál 

pedig 2025.
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Adóeljárási szabályok
Végzéssel szembeni fellebbezés:
 2018.07.26.-át követően meghozott 

végzésekkel szemben.
 Visszatartási jog gyakorlását tartalmazó 

végzéssel szemben lehetséges csak.
Új tény, új bizonyíték:
 Fellebbezés és új eljárás során nem 

lehetséges, feltéve, hogy az észrevételezési 
határidőig erről az adózónak tudomása volt.

Adóeljárási szabályok
Jövedelem fogalma:

munkabér, illetmény, munkadíj, a 
munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, 
munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, 
közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami 
szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, 
szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási 
jogviszonyon alapuló járandóság, valamint a 
munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként 
visszatérően kapott díjazás, juttatás, valamint az 
egyéb járandóság;

Adóeljárási szabályok
 Törvényszéki végrehajtást 2019.01.01.-től az 

adóhatóság veszi át.
 A vállalkozási tevékenységet végző adós üzemi, 

illetve üzleti tevékenységéhez szükséges 
járművére folytatott végrehajtást, a végrehajtó a 
jármű lefoglalás foglalási jegyzőkönyvben történő 
feltüntetésével foganatosítja. Ha ez lehetséges, a 
jármű törzskönyvét is le kell foglalni. Ha a jármű 
lefoglalását követő 6 hónapon belül az adós a 
tartozását nem fizeti meg, a végrehajtó a jármű 
forgalmi engedélyét is lefoglalja.
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Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye  

 Adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe 
helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás felújítás üzembe helyezését követő adóévben –
vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt 
adóévben.

 Tehát 2018. 07. 26-tól már a felújításra is figyelembe vehető!
 Új fogalom 2017-ben:

 Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás: az energiahatékonyságról szóló (2015. évi 
LVII.) törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén az 
energiahatékonyságról szóló törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező 
energiamegtakarításra kerül sor.

 2018. 07. 26-tól max.: beruházásonként, felújításonként az beruházáshoz, felújításhoz 
igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás felújítás
elszámolható költsége 
 Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 

százalékának,
 Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 

százalékának,
 Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-

Dunántúl régióban 45 százalékának
megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 (kisvállalkozásnál ez 20 százalékponttal, középvállalkozásnál 10 százalékponttal növelhető)
 Fejlesztési adókedvezménnyel együtt NEM lehet igénybe venni! 

 Az adókedvezmény igénybevételekor rendelkezni kell egy olyan igazolással, 
amely alátámasztja, hogy a megvalósított beruházás, felújítás 
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak minősül. (Az 
igazolás részletszabályait majd külön jogszabály írja elő) 

 Beruházásnál, felújításnál elszámolható (piaci áron):
 a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi 

eszköz, immateriális jószág Sztv. szerinti bekerülési értéke, amennyiben a 
beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló 
beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy

 az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét 
képező tárgyi eszköz, immateriális jószág Sztv. szerinti bekerülési értékének az 
a része amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva 
többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az 
adózó az eszerinti adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett 
más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

 Legalább 5 évig kell üzemeltetni (kötelező üzemeltetési időszak).
 NAV ellenőrzés törvényileg garantált, mivel az adókedvezmény feltételeinek 

teljesítését az adókedvezmény első igénybevételét követő 3. adóév végéig 
legalább egyszer ellenőrizni fogják.  

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye 

Fejlesztési tartalék 2019-től 
AEE csökkentő tétel:
 az eredménytartaléknak az adóévben lekötött 

tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött 
tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az 
adóévi adózás előtti nyereség 50 %-a és legfeljebb 
adóévenként 10 milliárd forint (jelenleg 500 M Ft).

 A 4 éves felhasználási szabály nem változott!

Egyéb 2019-es változások
 Önellenőrzéshez kapcsolódó AEE +/- kizárólag az Art. 

szerinti önellenőrzés esetén van lehetőség. 
 Adókedvezmények választása utólag önellenőrzéssel igénybe 

vehetőek.
 Mobilitási célú lakhatási támogatás nem lehet TAO-.
 Elismert költség lesz 2019-től a munkahelyi óvoda 

üzemeltetésére fordított költség, ráfordítás összege is (a 
bölcsőde mellett).

 Térítés nélküli juttatásnál ahhoz, hogy ne legyen AEE + a 3. 
sz. melléklet A) rész 13. pontja alapján a civil szervezetnek 
adott ingyenes juttatás esetén a civil szervezetnek azt kell 
igazolnia, hogy a juttatást nem a vállalkozási tevékenységéhez 
kapta vagy vállalkozási tevékenysége után adófizetési 
kötelezettsége nem keletkezett.



2018.12.12.

55

Társasági adó 2019
Csoportos adóalanyiságot hozhat létre:
 A belföldi illetőségű adózónak minősülő legalább két :

 gazdasági társaság, 
 az egyesülés, 
 az európai részvénytársaság, 
 a szövetkezet, az európai szövetkezet, 
 az egyéni cég, 
 Az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi 

személy és belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó.
 A csoportos társasági adóalanyiság létrehozásának feltétele, hogy:

 az adózók között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt 
vállalkozási viszony álljon fenn. 

 A csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, 
 beszámoló készítésére nem kötelezett adózó esetén pedig az adóév utolsó napja azonos 

kell, hogy legyen, továbbá
 a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen vagy a 

számviteli törvény III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint kell, hogy megvalósuljon, valamint 
 a csoporttagok könyvvezetésének pénzneme azonos kel, hogy legyen. 
 A rendelkezések 2019. január 1-jétől lépnek hatályba. 
 Csoportos adóalanyiság létrehozására első alkalommal a 2019. adóévtől van lehetőség, az 

áttérés bejelentésének 2019. január 1-je és 15-e közé kell esnie
 Egy adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalanyiság tagja lehet.  

Társasági adó 2019
 Az egyes csoporttagoknak továbbra is különálló adólevezetést kell 

készíteniük, melyet az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatban az 
adóhatóságnak meg is kell küldeni. Az adóalap levezetését azonban a 
csoportképviselőnek is át kell adni, aki az így összegyűjtött adatokról 
elkészíti a csoport adóbevallását.

 A csoportos adóalapot speciális veszteségelhatárolási szabályok szerint 
csökkenteni lehet majd az elhatárolt veszteséggel, amely a 
csoporttagok esetleges adott évi negatív adóalapjából származik majd, 
és az általános szabályokhoz hasonlóan 5 évig továbbvihető. Az 50%-os 
veszteség felhasználási korlát itt is érvényes lesz.

 A csoportos társasági adóalany is 9%-os mértékű társasági adót fizet. A 
fizetendő adóból azonban az adókedvezményeket (pl. fejlesztési 
adókedvezmények, kis- és középvállalkozások adókedvezménye, 
filmgyártás-, előadóművészet- és látványcsapatsport kedvezményei, 
energiahatékonysági adókedvezmény stb.) közösen érvényesíthetik. A 
80 és 70%-os érvényesítési korlátokat a jogosult csoporttag(ok)ra
vonatkoztatottan egyedileg kell alkalmazni. A csoporttagság előtti 
adókedvezmények akkor vehetők figyelembe, ha a kedvezmény 
feltételeinek a tag, csoporttagként is megfelel.
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 A csoport adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha a feltételeknek való 

megfelelést egy csoporttagja vállalja és azokat ténylegesen is teljesíti; 
mindaddig, amíg e csoporttag a csoportban benn is marad. A kedvezményre 
jogosult csoporttag a csoporttagsága esetleges megszűnése után továbbra is 
jogosult marad a csoportban fel nem használt adókedvezményei 
érvényesítésére.

 A csoport adóévi fizetendő társasági adóját a csoporttagok között az egyedileg 
megállapított pozitív adóalapok arányában kell majd felosztani. A 
csoportképviselő az egyes csoporttagokra jutó fizetendő adót a csoportos 
társasági adóbevallásában jelenti be az adóhatóságnak.

 A csoportos társasági adóalany az adófelajánlás kapcsán járó jóváírást is 
érvényesítheti.

 Nagy adminisztratív könnyítés, hogy a csoport tagjai az egymás közötti 
ügyletek transzferár-dokumentációs kötelezettsége alól felmentést kaphatnak, 
a csoportos adóalanyiság létrejöttét követően csak a csoportos társasági 
adóalany szintjén kell elkészíteni a dokumentációt.

 A csoport feloszlása esetén, a korábbi csoporttagok új adóévet kezdenek, 
adóelőleg bevallást tesznek, és ezt követően adóelőlegeiket- és adóikat 
önállóan vallják be, és fizetik meg az adóhatóságnak.
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Rendeltetésszerűség:
Az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését 
eredményező szabály, adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) 
annyiban alkalmazható, érvényesíthető, amennyiben az annak 
alapjául szolgáló jogügylet (jogügyletek sorozata) megvalósítja a 
szabály, az adóelőny célját és tartalmát tekintve valós gazdasági, 
kereskedelmi okok alapozzák meg. 
Az alkalmazhatóságot, az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, 
akinek az érdekében áll. 
Ha a jogügylet (jogügyletek sorozata) alapján az állapítható meg, hogy 
annak fő célja vagy egyik fő célja olyan adóelőny az egyik fél vagy a felek 
számára, amely ellentétes az alkalmazandó adójogszabály tárgyával vagy 
céljával, akkor a jogügylet (jogügyletek sorozata) alapján elszámolt 
költség, ráfordítás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült 
költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető.
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Ellenőrzött külföldi társaság:
2019.01.01. után vizsgálni kell:
 A külföldi személy, külföldi telephely végrehajtott-e 

olyan jogügyletet, amely elsődlegesen adóelőny 
elérését célozza, és

 Külföldi személyt vagy a külföldi telephelyet a magyar 
adózó irányítja-e?

Ha a két fenti feltétel teljesül, akkor nem valódi 
jogügyletről beszélünk és megfordul a bizonyítási teher.
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Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi személy, 
illetve a külföldi telephely abban az adóévében, amelyben kizárólag 
valódi jogügyletből, valódi jogügyletek sorozatából származó 
jövedelemmel rendelkezik, amelyet az adózó igazol,
Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi személy 
Vagy külföldi telephely abban az adóévében,
 amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti 

állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti eredménye a 243.952.500 forint 
összeghatárt meg nem haladó nyereség és a nem kereskedelmi tevékenységből származó 
jövedelme a 23.495.250 forint összeghatárt meg nem haladó nyereség, vagy

 amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése szerinti 
állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti nyeresége nem haladja meg az 
elszámolt működési költségei 10 százalékát,

Nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi telephely, 
 amely olyan az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának nem 

minősülő államban fekszik, 
 amellyel Magyarországnak a külföldi telephely jövedelemét a magyar társasági adózás 

alól mentesítő rendelkezést tartalmazó egyezménye áll fenn, és amely az említett 
egyezmény szerint telephelynek minősül;
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Kamatlevonás korlátozása (alultőkésítési szabály helyett):
 TAO növelő:

 Nettó finanszírozási költségnek a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi 
eredmény (EBIDTA) 30 %-a és 939.810.000 Ft közül a nagyobb összeget meghaladó része.

 TAO csökkentő:
 Korábbi években keletkezett kamatlevonási kapacitás még fel nem használt része. 

Kamatlevonás kapacitás: adóévi kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény 
30 %-ának az adóévi nettó finanszírozási költséggel csökkentett összege.

 Finanszírozási költség alatt főszabály szerint a kamatráfordítást, a kamattal gazdasági 
értelemben egyenértékű költséget, ráfordítást, valamint a finanszírozási forrás 
bevonásával összefüggésben elszámolt költséget, ráfordítást kell érteni.

 Főszabály szerint, a fenti rendelkezéseket a 2016. június 17-ét követően megkötött vagy 
módosított finanszírozási szerződések esetében kell alkalmazni (korábbira döntés 
alapján alultőkésítési szabály).

 Továbbá, kedvező változásként jelenik meg, hogy az adóalapban nem érvényesíthető 
nettó finanszírozási költség továbbvihető a következő adóévekre. Az igénybe nem vett 
kamatlevonási kapacitást öt évig el lehet határolni, és a keletkezés sorrendjének 
megfelelően felhasználni.

 Az elhatárolt veszteség felhasználása során az 50%-os korlát a kamatlevonási 
korlátozáshoz tartozó korrekciós tételek nélkül számított adólapra vonatkozik.

 A kamatlevonás korlátozási szabályt nem kell alkalmaznia egyes, jogszabályban 
meghatározott tőkekövetelményeknek megfelelő adózóknak.
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 Az előadó-művészeti szervezetek támogatása megszűnik.
 A törvény a látványcsapat-sportok támogatásának jogcímeit 

kiegészíti a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire
vonatkozó támogatás nyújtásának lehetőségével.

 Sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei: az üzembe 
helyezett sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások 
működési költségei, ideértve különösen
 a személyi jellegű ráfordításokat, 
 az anyagköltségeket, 
 a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és a 

karbantartás költségeit, 
 a bérleti díjakat, 
 az adminisztrációval kapcsolatos költségeket, 
 az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költségek kivételével, 

amelyeket a sportcélú ingatlanhoz nyújtott beruházási 
támogatásból már fedeztek;
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Támogatási igazolások összértéke: 
- legfeljebb a sportcélú ingatlan működési veszteségének az 50 

%-a, 
- legfeljebb ingatlanonként és támogatási időszakonként 300 

millió Ft.
Működési veszteség: támogatási időszak alatt elért –
ésszerű nyereséggel növelt - bevételei, csökkentve a 
sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeivel, ha ezen 
számítás eredménye negatív;  
A támogatás a 2019/2020-as támogatási időszaktól 
nyújtható.
Egyes támogatások összeszámítása: ha ugyanazon elszámolható 
költségekre kapja.


