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1. a hatályba lépés időpontja



Személyi jövedelemadó

Változó fogalmak
-Szja tv. szerinti belföldi illetőségű magánszemély: mit 
tekintünk állandó lakóhelynek
Hatály: 2018. július 26.
-Értékpapír: bővülés, minden olyan vagyoni hozzájárulás, 
ami tagsági jogviszonyt keletkeztet (ügyvédi irodai tagság)
-Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított 
támogatás: kiszélesítés, ugyanis minden olyan támogatás is 
ide értendő, amit a tevékenység megvalósulásának 
ellenőrzését követően kap (utólagos és nem kell a 
költségszámlákat bemutatni) + ettől függetlenül EMVA 
társfinanszírozott fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához, gazdaságalapításhoz nyújtandó támogatások



Bevallási tervezet
Egyéni vállalkozó részére is készül tervezet
Ebből adódóan az egyéni vállalkozóra vonatkozó szja bevallási 
határidő (nem Katás!) is május 20. lesz.

A tervezetek a február 28-áig beérkezett adatszolgáltatások alapján 
fogja az adóhatóság összeállítani

Őstermelő, áfa fizetésére kötelezett adószámos magánszemély, ev. 
esetén nem fordul át automatikusan a tervezet.

! Alanyi adómentes adószámos magánszemély, egész éven szünetelő 
ev. esetén a tervezet automatikusan át fog fordulni.

Külföldi biztosító kedvezményének igénybevétele, illetve visszafizetési 

kötelezettség esetén is használható a tervezet.

Ingatlan bérbeadása
Ha a közmű a bérbeadóra van írva, akkor a továbbhárított 
közmű díj nem bevétel (és nem költség).
-Ha átalányt fizet a bérlő, akkor nem bevétel, de a 
költségoldalon elszámolható
-Építményadóra, közös költségre nem vonatkozik ez a 

szabály

Kifizető felé lehet nyilatkozni, hogy a külföldön bérelt lakás 
bérleti díjának elszámolása miatt nem vonjon a kifizető 
adóelőleget - azaz a bérbeadóra testálódik az adóelőleg 
megállapításának kötelezettsége



Adóelőleg nyilatkozat
A magánszemélynek (nem csak a munkavállalónak) 
lehetősége lesz arra, hogy a NAV felé adja le az adóelőleg-

nyilatkozatot.

Ezt a nyilatkozatot a NAV továbbítja a kifizető felé, amely 
kifizető ez alapján fog eljárni.
?Ha duplán nyilatkozik a magánszemély

Béren kívüli juttatások, egyes 
meghatározott juttatások – 1.

Adó alapjául szolgáló érték:
- Béren kívüli juttatás esetén a juttatás teljes értéke
- Egyes meghatározott juttatás esetén 1,18-szoros szorzó 

marad

Béren kívüli juttatások esetén az adóteher emelkedik: 
34,22%-ról 34,5%-ra



Béren kívüli juttatások, egyes 
meghatározott juttatások – 2.

Egyes meghatározott juttatások köre 

Szűkül:
- Munkavállalók és hozzátartozóik részére, elhunyt munkavállaló 
hozzátartozója részére egységesen vagy belső szabályzat 
alapján adható juttatások (pl. helyi utazási bérlet, munkahelyi 
étkezés)
- Személybiztosítás alapján fizetett adóköteles biztosítási díj 
(2018-ban kezdődő biztosítási évre 2019.12.31-ig kifizetett díjra 
még a régi szabályok alkalmazhatóak)

Béren kívüli juttatások, egyes 
meghatározott juttatások – 3.

(Folytatás előző fóliáról) Módosul:
Csekély értékű ajándék csak évi egy alkalommal, de bárkinek
Szakképző iskolai tanuló, duális képzésben hallgatói 
munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgató csak azonos 
feltételek mellett adható juttatás (nincs válogatási lehetőség)

Béren kívüli juttatások köre

Szűkül:
- Éves keretösszeg



Adómentes juttatások – 1.

Új adómentes juttatás:
-KRESZ tanfolyam és vizsga jogszabály alapján visszatérített díja 
[2018. július 1-jét követő kifizetésekre is alkalmazható], maximum 25 
000Ft a támogatás összege] 
-Kormány egyedi döntése alapján lakosság széles körének – helyi 

önkormányzat közreműködésével – adott juttatás, vagy annak 
pénzbeli megváltása (? tartalom)

Bővülés:
Kifizető által megtérített bölcsödei, óvodai díj, még akkor is, ha a 
magánszemély nevére szól a számla

Változás:
Munkásszállás adómentessége esetén változik az egyik feltétel: nem 
lehet 50%-ot meghaladó tulajdoni hányad, vagy haszonélvezet az 
adott településen

Adómentes juttatások – 2.

Változás:
Erdőgazdálkodás adómentességi szabályában az egyik feltétel 
változik: határozatlan időre szóló megállapodás esetén az 
adómentességhez szükséges kiegészítő nyilatkozatot a föld 
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak kell 
megtenni

Hatály: 2018. január 1-től kapott jövedelmekre is alkalmazható



Adómentes juttatások – 3.

Nem adómentes juttatás:
-Lakáscélú munkáltatói támogatás minden formája (2019. január 
1. előtt adott juttatások esetén a régi szabályok még irányadóak]
-Mobilitási lakhatási célú támogatás
-Más személy által fizetett kockázati díj (2018-ban kezdődő 
biztosítási évre 2019.12.31-ig kifizetett díjra még a régi 
szabályok alkalmazhatóak)
-Hallgatói hitel törlesztéséhez adott munkáltatói támogatás
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
-Sportbelépők, bérletek
-Kulturális belépők, bérletek

Egyebek – 1.

Ingatlanértékesítés esetén szerzési érték az adófizetés 
alapjául szolgáló összeg, ha adóköteles jövedelemnek 
minősült (például osztalékot fizettek ki ingatlan formájában)

Vagyoni értékű jog (Szja tv. szerinti) értékesítése esetén 
szerzési értéknek számít az eladási ár 75%-a, ha 

szerzéskor nem volt illeték kiszabva (eddig ez a szabály 
csak ingatlanra volt alkalmazható)

Távmunkavégzésnél az elszámolható költségek között 
található 100 000Ft-os egyedi kiadási limit 200 000Ft-ra 

emelkedik



Egyebek – 2.

Önálló tevékenység esetén nem költség a munkaerőpiaci 
járulék

Családi kedvezmény kétgyermekes családok esetén 
adótartalomban újabb 5000Ft/hónap/gyermek növekszik

Ha az önálló tevékenységből származó jövedelem után a 
magánszemélyt szocho terheli (például az eho-t felváltó 
szocho-ról lehet szó), akkor azt költségként nem lehet 
elszámolni, azaz a 84%-os szabályt gyakrabban kell 
alkalmazni

Egyéni vállalkozó
Költségként elszámolható a saját számlás áruszállítási, 
személyszállítási tevékenység esetén a külföldi és belföldi napidíjnak 
megfelelő, igazolás nélkül elszámolható összeg, de csak akkor, ha 
kifelé nyújtva engedélyköteles lenne a szállítás

Egy összegben elszámolható a 200 ezer forint értékű tárgyi eszköz 
(korábbi 100 ezer forintos határ emelkedik)

Egy összegben elszámolt tárgyi eszközök ellenérték nélküli 
átruházása esetén a bevételt növelő összeget 200 ezer alatti 
beszerzési érték esetén kell alkalmazni (korábban 100 ezer Ft) volt.

Tevékenység megszüntetése esetén a megszűnéskor meglévő, 200 
ezer forint alatt beszerzésű tárgyi eszköz leltári értéke bevétel

Megszűnő egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói osztalékalap után 
fizetendő szocho (2019. évtől) nem elszámolható költségként



Besorolási szabály
A VTSZ és a TESZOR besorolási rendek 2018. január 1-jei 

állapotát kell alkalmazni az 
-Áfa és a Jöt. esetén 2019. július 1-től
-Minden más adónem (kivéve, ha maga az adónem külön nem 
szabályoz, pl. Ktdt), illetve az EKAER szempontjából 2019. 
január 1-től

Például: Tao és Szja tv. szerinti értékcsökkenés, őstermelői 
termékkör esetén 2018. január 1-es besorolás az irányadó

Őstermelő
Tételes elszámolást alkalmazó őstermelő esetén (ideértve a 
nyilatkozókat is!) a számlák mellett egyéb bizonylat is 
elfogadható a költségek elszámolására
Például nemleges nyilatkozat melletti 20%-ba a bér is beszámít

Egy összegben elszámolt tárgyi eszközök ellenérték nélküli 
átruházása esetén a bevételt növelő összeget 200 ezer alatti 
beszerzési érték esetén kell alkalmazni (korábban 100 ezer Ft) 
volt.

Tevékenység megszüntetése esetén a megszűnéskor meglévő, 
200 ezer forint alatt beszerzésű tárgyi eszköz leltári értéke 
bevétel

Egy összegben elszámolható a 200 ezer forint értékű tárgyi 
eszköz (korábbi 100 ezer forintos határ emelkedik)



Társasági adó

Változó/új fogalmak
Bejelentett részesedés: 
-a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott 
befektetési jegyet nem lehet bejelenteni
-a pótlólag szerzett részesedés is bejelenthető akkor, ha az 
‚alap-szerzés’ nem lett bejelentve
Hatály: 2018. augusztus 15.

Új fogalom: munkahelyi óvoda
Legalább 80%-ban az adott munkahely gyermekeit fogadja

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költség elismert költség



Energiahatékonyságot célzó 
beruházás
Újra lett szabályozva (2018.07.26-át követően megkezdett 
beruházásokra, felújításokra alkalmazható):

A kedvezmény szempontjából a felújítás is figyelembe vehető

A kedvezmény alap intenzitása nem egységesen 30%, hanem 
településtől függően 30-45%, ami tovább 10, illetve 20%-al 

növekszik közepes, illetve kisvállalkozók esetén.
A 15 millió € plafon maradt

A kedvezmény alapjának meghatározás továbbra is bonyolult

A végrehajtási rendelet [176/2014. Korm. rendelet) módosulása 
várható

K + F kedvezmény
A K + F adóalap kedvezményt a szolgáltatást nyújtó és a 
megrendelő megosztva is figyelembe veheti. Erről közösen 
nyilatkozniuk kell a bevallás benyújtásáig, a nyilatkozatot az 
adóhatóságnak nem kell megküldeni
(ebben az esetben a kapcsolt vállalkozásokra tovább már nem 
osztható a kedvezmény)
Hatály: 2018. adóévre már alkalmazható, feltéve, hogy 2018. 
évre még nem lett bevallás benyújtva



Besorolási szabály
A VTSZ és a TESZOR besorolási rendek 2018. január 1-jei 

állapotát kell alkalmazni az 
-Áfa és a Jöt. esetén 2019. július 1-től
-Minden más adónem (kivéve, ha maga az adónem külön nem 
szabályoz, pl. Ktdt), illetve az EKAER szempontjából 2019. 
január 1-től

Például: Tao és Szja tv. szerinti értékcsökkenés, őstermelői 
termékkör esetén 2018. január 1-es besorolás az irányadó

Egyebek – 1.

Bejelentett részesedés esetén a kötelező egy éves tartás 
megszakításának nem minősül az átalakulás, az egyesülés, a 
szétválás

Fejlesztési tartalék összegkorlátja 10 milliárd forintra nő

Adott támogatás elismert költség akkor is, ha a 
kedvezményezett fél az alábbiak bármelyikét nyilatkozza:
-vállalkozási tevékenységet nem végzett (ez eddig is volt);
-a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta (új);
-!a vállalkozási tevékenysége okán adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett (új) 



Egyebek – 2.

Rendelkező nyilatkozat megtételének nem akadálya a 100 000 
Ft-ot meghaladó adótartozás
!De az utaláskor továbbra is vizsgálandó feltétel
Hatály: 2018. július 26.

Egy lényeges korlátozás hatályon kívül kerül: „Az e törvényben 
meghatározott adókedvezmény érvényesítésére kizárólag az 
adóbevallásban, az adózónak a bevallás benyújtásáig 
meghozott döntése alapján van lehetőség.”
!Hatály: 2018. július 26.

Korai fázisú vállalkozások üzletrészének részben kivetezetése 
esetén a maradó üzletrészekre alkalmazató a kedvezmény

KATA



Bevétel
Nem bevétel a nem kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz 
értékesítéséből származó bevétel (Szja tv. szerint viszont adózhat)
A személygépkocsi nem minősül kizárólag üzemi célú tárgyi 
eszköznek

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás: 
kiszélesítés, ugyanis minden olyan támogatás is ide értendő, amit a 
tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap (utólagos 
és nem kell a költségszámlákat bemutatni) + ettől függetlenül EMVA 
társfinanszírozott fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, 
gazdaságalapításhoz nyújtandó támogatások
Hatály: 2019. január 1-től kapott támogatások, azaz a 2018. évben 
még megkapott, új típusú fiatal agrárgazda támogatás adóköteles 
bevételnek számít

Bejelentkezés
Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén lehet rögtön kérni a 
jogutódnak a kata jogállást, egyablakos bejelentkezéssel

Nem választhat kata-t a végelszámolás, felszámolás, 
kényszertörlés alatt álló vállalkozás

A múltban felfüggesztett adószám nem lesz akadálya a Kata 
választásának



Egyebek

Ha a szünetelő katás mégis folytatja a tevékenységet, akkor köteles a 
katát megfizetni, és főállásúként marad a biztosítása ezen hónapokra

Kiegészítő tevékenységet folytató katás esetén a keresőképtelenség 
esetén is alkalmazható a 30 napos szabály (eddig csak a teljes 
naptári hónapra vonatkozott a mentesség)
Hatály: 2018. július 26.

Osztalékadót kiváltó adó megállapítása:
-Növekszik az adóalanyiságot megelőző üzleti év beszámolójához 
kapcsolódó mérlegben nem szereplő jóváhagyott osztalékkal;
-Ügyvédi iroda is fizetni fogja (a 2018. évben kata alá kerülő ügyvédi 
iroda utólag nem fizet, az iroda kata-ból való kilépésekor nem lesz a 
saját tőke részre az osztalékadót kiváltó adó alapja)
Hatály: 2018. augusztus 26.

KIVA



KIVA – 1.

A választás szempontjából fontos bevételi és mérlegfőösszeg 
küszöb 1 milliárd forint
Hatály: 2018. december 1.

Kilépési bevételi küszöb 3 milliárd forintra nő

Megszűnik az adóalanyiság (új jogcímek):
-Kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett 
részesedéscsere esetén
-Üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatása esetén

KIVA – 1.

Külföldről származó jövedelem figyelembe vétele:
-Külföldön adóztatható kifizetés nem KIVA alap
-(Egyezményes) külföldről származó, osztaléknak nem minősülő 
jövedelem esetén az adóval csökkentett rész nem KIVA alap
-(Nem egyezményes) külföldről származó, osztaléknak nem 
minősül jövedelem esetén arányosítási szabállyal megállapított 
jövedelemrész nem KIVA alap
-Külföldről származó, osztaléknak minősül jövedelem  esetén a 
levont adóval csökkentett összeg nem KIVA alap



KIVA – 2.

Új szocho tv-ből adódóan a kedvezmények:
-megváltozott munkaképességű személy esetén a minimálbér 
50%-a

-munkaerőpiacra lépő kedvezményének 1-2 évében a 
minimálbér, a harmadik évben a minimálbér 50%-a;

-három vagy több gyermeket nevelők kedvezményének 1-3 

évében a minimálbér, 4-5 évben a minimálbér 50%-a

-megváltozott munkaképességű személyek kedvezménye 
esetén a minimálbér kétszereséig

Általános forgalmi adó



Utalványok értékesítése – 1.

Egycélú utalvány esetén az utalvány tárgyát képező szolgáltatás, 
termékértékes valósul meg az utalvány eladásával
Ha az egycélú utalványt közvetítő adja el, akkor is az utalvány eredeti 
gazdáját terheli adókötelezettség
Ha az utalványt soha nem váltják be, akkor nem csökken utólag az 
adóalap
Adóalap: utalványért fizetett ellenérték nettósítva

Ennek megfelelően az egycélú utalvány beváltása nem adóztatandó, 
kivéve, de ha
az egycélú utalványt nem kibocsátónál váltják be, akkor a beváltóhely 
értékesít az utalvány kibocsátójának
Példa – köv. oldal

Többcélú utalvány: régi szabályok, azaz az utalvány eladása nem 
adóztatandó tényállás, az utalvány beváltása viszont igen

Utalványok értékesítése – 2.

„A” szereplő elad egy termékre beváltható egycélú utalvány 5 000Ft 
értékben „M” magánszemélynek
-Itt adózik az utalvány mögötti termék

„M” beváltja az utalvány „B” szereplőnél
-Itt nem keletkezik adókötelezettség „M” és „B” között
-Viszont „B” és „A” között igen („B” adja el a terméket „A”-nak), 

teljesítési időpont  az áfa hatályán kívüli „M” és „B” közötti ügylet 
teljesítési időpontja



Utalványok értékesítése – 3.

Fogalmak:

Utalvány: ellenértékként elfogadható…ismert a beváltható termékkör, 
szolgáltatás…ismert a beváltási hely

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
Például: cirkuszi belépő

Többcélú utalvány: minden más

Utalványokra vonatkozó új szabályozás: 2018. december 31-ét 
követően kibocsátott utalványok esetében kell először alkalmazni

Közösségbe nem adóalany felé történő 
értékesítés
Marad a teljesítési hely a szolgáltatást nyújtó országa, ha
-a nyújtó kizárólag egy tagállamban telepedett le, és
-a közösségi nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás tárgyévi, 
illetve megelőző évi bevétele nem éri el a 10 000€-ot (árfolyam: 
313,96Ft/€)

De választható (választása évét követő két évig nem térhet el tőle) a 
2015. január 1-től hatályos szabály, azaz a feltételeknek megfelelő 
adóalany fizetheti az adót továbbra is a megrendelő országában
Hatály: 2018. december 31-ét követő teljesítési időpont

Egyablakos (MOSS) rendszer alkalmazók esetén a MOSS bejelentési 
helye szerint tagállam szabályai szerint kell a számlát kiállítani

MOSS-ba bejelentkezhet az a harmadik országbeli adóalany is, 
akinek más okból már van adószáma valamely tagállamban



VTSZ, TESZOR besorolások

2019. július 1-től a VTSZ 2018. január 1-jei besorolása, 
illetve a TESZOR 2018. január 1-jei besorolása az irányadó
Az Áfa tv. mellékletei ennek megfelelően újra lettek írva

! Minden kedvező kulcsba, vagy eltérő megítélés alá eső 
(személygépkocsi, telefonszolgáltatás) termék, szolgáltatás 
esetén körültekintőnek kell lenni

Adatszolgáltatás számlákról
Bejövő számlák tekintetében az éves bevallókra a június 30-án 
érvényes szabály vonatkozik, azaz csak az 1 millió forint feletti 
áfa tartalmú számlákat kell jelenteni

Megszűnik az összevonási szabály, azaz már a 2018. júliusi áfa 
bevallásban sem kell szerepeltetni az ugyanazon eladótól, 
ugyanazon bevallási időszakban származó, összevontan100 
000Ft áthárított adót tartalmazó számlákat



Egyebek – 1.

Folyamatos teljesítésű ügylet esetén, ha a teljesítési időpontja a 
jogutód nélküli megszűnés időpontját követő dátum lenne, akkor 
a teljesítési időpont előre jön a megszűnés időpontját megelőző 
napra

Az exportált termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás
(tipikusan fuvarozás, termékek fuvarozásához járulékosan
kapcsolódó szolgáltatás) adómentességének feltétele az is,

hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy számára
nyújtsák, aki a termékexportot megvalósítja.

Példa: export fuvar megbízója egy német, a megbízott fél

magyar speditőr cég. A magyar speditőr cég megbíz egy magyar

fuvarozót.

A két magyar között az ügylet áfás lesz!

Egyebek – 2.

Munkaerőkölcsönzésre, kirendelésre a fordított adózás csak 
akkor alkalmazható, ha fordított adós építőipari ügyletről van szó 
(ismét a régi szabályok lépnek be)
Hatály: 2021. január 1.

Külföldi adóalany belföldi bejelentkezése esetén elévülési időn 
belüli számla levonási jogát a bejelentkezés napjával 
gyakorolhatja

Alanyi adómentesség megszűnését követően rögtön választható 
pénzforgalmi elszámolás

Közcélú adománynak bővül: Alaptörvényben rögzített 
művelődés, oktatás biztosításához adott térítésmentes 
vagyonátruházás nonprofit gazdaság társaság által alapított 
alapítvány részére



Egyebek – 3.

Kijavítási kérelem alkalmazható:
-Önálló pozíciószámonkénti nyilvántartás utólagos választása
-Globális nyilvántartás utólagos választása
Hatály: 2018. július 26.

Sorozatértékesítés bejelentési határideje:
2018. december 31-ét követően teljesített termékértékesítés 
esetén a teljesítési időpontját követően 30 nap
(2018. évi értékesítések esetén marad a 2019. január 31.)

UHT tejek is bekerülnek az 5%-os kulcsba

Hatály: 2018. december 31-ét követő teljesítési időpont

Egyebek – 4.

Gabonatermékek, acélipari termékek, üvegházhatású gáz 
kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog 
átruházása: fordított adózás 2022. június 30-áig tart

Viszonosságon alapuló áfa-visszatérítés:
-Szerbiával 2019. január 1-től
-Törökország esetén MK. szerinti közzétételt követő nap, de 
még arra is figyelemmel kell lenni, hogy csak meghatározott 
termék és szolgáltatás körre alkalmazható



Járulék, Eho

Saját jogú nyugdíjas munkavállaló

Munkaviszonyban alkalmazott saját jogú nyugdíjas személy a 
Tbj. szerint nem lesz biztosított

Mt. szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas béréből 
nem kell vonni egb. és nyugdíjjárulékot
Hatály: 2019. január 1-től kezdődő időszakra kell alkalmazni, 
tehát nem a kifizetés számít

Ha a munkaviszony mellett egyéni vagy társas vállalkozó, akkor 
a vállalkozásában meg kell fizetni az egészségügyi szolgálati 
járulékot



Egyebek – 1.

Állami projektértékelő csak akkor lesz biztosított, ha a 
tevékenysége időtartamára mérten a minimálbér 30%-át eléri a 
járulékalapot képező jövedelme
Hatály: 2018. július 26.

Munkaerő piaci járulékot nem fizet az az egyéni vagy társas 
vállalkozó sem, aki EGT tagállamban vagy Svájcban nappali 
rendszerű oktatásban részesül
Hatály: 2018. július 26.

Ha a munkáltató a járulékot túlvonja, és ezt a munkavállaló már 
csak a munkáltató megszűnését követően tárja fel, akkor az 
adóhatósághoz a munkavállaló bejelentheti a túlvonást, és erre 
az adóhatóság határozatot hoz a javára
Hatály: 2018. július 26.

Egyebek – 2.

Általánosságban véve az lesz a szabály, hogy ha
-változik a járulékmérték,
-új kedvezmény, mentesség lép be,
-változik egy meglévő kedvezmény, mentesség
akkor vonatkozási hónap szerint kell az új szabályt alkalmazni, azaz 
nem kifizetési időpontja lesz az irányadó

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2019. évre megállapított összege 7 
500 Ft/hónap

Biztosítási jogviszony fennállására vagy nem fennállására a 
foglalkoztatás ellenőrzését követően az ellenőrzést lefolytató hivatal is 
ad be (ha az önkéntes teljesítés elmarad) T1041-est a biztosítási 
jogviszony rendezése érdekében

Nem szünetel a biztosítási jogviszony a szabadságvesztés időtartama 
alatt, ha a magánszemély Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyt létesít



Szocho változás 2018. dec. 31-ig

Mentes a szocho alól:
-jövedelmet pótló kártérítés
-keresetpótló járadék

Egyéni, társas vállalkozó rokkantsági kedvezménye bővül:
- Komplex minősítés alapján, ha az egészségi állapota ≤ 60%, 
eddig ez mutató 50% volt

Külföldi pénznemben megszerzett jövedelem esetén a szocho 
alapját a Szja tv. szerint kell megállapítani

Adómérték változások kezelése: kifizetéskor érvényes 
adómértéket kell alkalmazni

Hatály az összesre: 2018. július 26.

Egészségügyi hozzájárulás

Újabb mentesítő jogcím:
Ha valaki ez EU intézményei által biztosított személynek 
minősül, akkor az ő jövedelem nem alapja az Eho-nak

Hatály: 2018. július 26.

2019. január 1-től megszűnik az adónem, beolvad az új, 
szociális hozzájárulási adóról szóló törvénybe



Szocho

Új szocho törvény
Hatályba lépés: 2019. január 1.

Az új szocho tv. magába olvasztja az Eho tv-t, illetve a több 
jogszabályban is található szocho kedvezményeket egy 
törvénybe teszi bele

Adómérték változások kezelése: a vonatkozó hónap szabályai 
szerint kell kezelni, azaz az új adókulcsot arra hónapra kell 
alkalmazni, amely hónapban az új adókulcs szabálya már 
hatályban volt
! A régi szocho, vagy az Eho szabályai alá tartozó jövedelemre 
nem vonatkozik az új szocho tv.

Célszerű minden jövedelem esetén újra átfuttatni az új szocho 
kötelezettséget



Szocho alapjául szolgáló jövedelem
-Összevont adóalapba tartozó adó, adóelőleg alapjául szolgáló 
jövedelem
-Tanulószerződés alapján fizetett díjat
-Ösztöndíjas foglalkoztatás alapján fizetett ösztöndíjat
-Szakszervezet részére levont összeget
-Szja tv. szerint önálló és nem önálló tevékenységből származó 
jövedelem esetében, ha nincs adó, adóelőleg alap, és Tbj. 
szerint biztosított a személy, akkor Tbj. 4. § k) 2. pontja alapján 
járulékalapot képez
-Béren kívüli juttatás, egyes meghatározott juttatás, 
kamatkedvezményből származó jövedelem
-Vállalkozásból kivont jövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, 
értékpapír-kölcsönzés
-Tételes elszámoló nyilatkozó, átalányadózó őstermelő
-Különleges szabályok: egyéni vállalkozó, őstermelő

Ki fizeti meg a szocho-t

!Szja-val összefüggésben a 84%-os szabály gyakrabban 
előkerül

Belföldi kifizetőtől 
származó

Külföldi kifizetőtől 
származó

Belföldi nem 
kifizetőtől származó

Nem önálló 
tevékenység

Kifizető Ha Tbj. szerint 

járulékalap, akkor a 
magánszemély, egyéb 
esetben a kifizető

Senki

Önálló tevékenység Kifizető Kifizető Magánszemély

Egyéb jövedelem Kifizető, ha ő köteles 
megállapítani

Magánszemély Magánszemély

Béren kívül, Egyes 
meghat. juttatás

Kifizető - -

Meghatározott 
különadózó 
jövedelmek

Magánszemély Magánszemély Magánszemély

Kirendelés Kirendelést elrendelő, 
vagy megállapodás 
alapján a fogadó

Kirendelést elrendelő, 
vagy megállapodás 
alapján a fogadó

-

Munkaerő-kölcsönzés Kölcsönbe adó Kölcsönbe vevő -



Ki nem kötelezett?
-Kiegészítő tevékenységet folytató ev. és társas vállalkozó
-Özvegyi nyugdíjas ev., ha az irányadó öregséginyugdíj-
korhatárt betöltötte
-Iskolaszövetkezet 25 életévét be nem töltött tanuló, hallgató 
tagja után az iskolaszövetkezet
-Szociális szövetkezet tagi munkavégzés keretében 
foglalkoztatott tagja után a szövetkezet
-Közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjas, vagy 
átmeneti bányászjáradékos tagjával fennálló jogviszonyára a 
szövetkezet
-Munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjasra 
tekintettel a munkáltató
-Hallgatói munkaszerződés keretében, külső gyakorlóhelyen 
foglalkoztatott személyre tekintettel a foglalkoztató

Szocho alapjából kivett jövedelmek
Nem teljes felsorolás:
-Ingatlan bérbeadása
-Szoc. bizt. egyezmények alapján ha nem belföld a joghatóság
-EGT tagállam tőzsdéjére bevezetett értékpapír hozama
-EU intézményei által biztosított személy részére történő 
kifizetés
-Tbj. szerinti külföldi részére vállalkozásból kivont jövedelem, 
osztalék, árfolyamnyereség, értékpapír-kölcsönzés, egyéb 
jövedelem jogcímen kifizetett összeg - tehát minden más, 
szocho alapját képező jövedelem esetén nincs ez az általános 
mentesítő szabály (eho tv. tartalmazta)



Egyéni vállalkozó
Főszabály szerinti adóalap:
-Tételes elszámolónál a vállalkozói kivét, főállású esetén legalább a 
minimálbér (garantált bérminimum) 112,5%-a

-Átalányadózónál az átalányban megállapított jövedelem, főállású 
esetén legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5%-a

-Vállalkozói osztalékalap

EVA alany ev.:

-Ha nyilatkozott a magasabb járulékalapról, akkor a nyilatkozata 
szerinti összeg, főállású esetén legalább a minimálbér (garantált 
bérminimum) 112,5%-a

-Bevétel 4%-a ha heti 36 órás munkaviszony melletti, vagy nappali 
tagozat melletti, vagy főállású társas vállalkozás melletti ev.

Ha Családi gazdálkodó és ev., akkor az ev-ként megfizetett szocho 
alapjával csökkentheti az őstermelőként fizetendő szocho alapját

Kieső idők, párhuzamos jogviszonyok kezelése nem változott

Társas vállalkozó
Főállású társas vállalkozó esetén a minimálbér 112,5%-a az 

adóalap

Kieső idők, párhuzamos jogviszonyok kezelése nem változott



Szocho kedvezmények – 1.
A 100 000Ft-os határ az év első napja szerinti minimálbérre nőtt

Részmunkaidő miatt nincs korlátozás

Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben 
foglalkoztatottak kedvezménye összevonásra került

Megszűnő kedvezmények:
-Karrier Híd kedvezmény
-25 év alatti, 55 év feletti munkavállaló alkalmazása
-Pályakezdő kedvezmény
-Részmunkaidős foglalkoztatás kedvezménye
-Szabad vállalkozási zónában foglalkoztatottak kedvezménye

Változatlan tartalommal marad:
-Közfoglalkoztatottak utáni kedvezmény
-Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény
-Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesítő kedvezmény

Szocho kedvezmények – 2.

Tartósan álláskereső személy kedvezménye helyett 
munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény (ide olvad bele az 1-2 

gyermekesek kedvezménye is)
-a 275/183 napos szabály szempontjából figyelmen kívül kell 
hagyni a CSED, GYED, GYSE, GYET folyósítási időszakát
-Anyasági támogatások utáni ismételt munkába állásra is 
alkalmazható
Kedvezmény: 1-2. évben a minimálbér, 3. évben a minimálbér 
fele utáni szocho
Igazolás kell hozzá, amit az adóhatóság állít ki, a munkáltató 
kérelmére



Szocho kedvezmények – 3.

A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők 
kedvezménye
-Nem az anyasági támogatás a meghatározó, hanem a családi 
pótlék,
-Kedvezmény: 1-3. évben a minimálbér, 4-5. évben a minimálbér 
fele utáni szocho; ha közben a csp. lecsökken, a kedvezmény 
még kifuttatható
-A kedvezményhez szükséges igazolás, melyet adóhatóságnál 
kell kérelmezni (?biztosítotti bejelentés keretében)

Szocho kedvezmények – 4.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása utáni 
kedvezmény
-A munkaviszonyos és a vállalkozós (ev. és társas) kedvezmény 
összevonásra került
-Jogosultsági alap:

- rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60% vagy 
kisebb mértékű az egészségi állapot

- 2011.12.31-én I., II., III., csoportos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági ellátásban 
vagy rehabilitációs ellátásban részesül

-A kedvezmény a minimálbér kétszerese után fizetendő szocho 
összege
-Nincs külön igazoltatási kötelezettség, rehab. kártyákat el lehet 
felejteni

-Párhuzamosan több jogviszonyban is érvényesíthető



Szocho kedvezmények – 5.

Egyszerre csak egy kedvezmény jár, továbbra sem lehet 
párhuzamosan több kedvezményt igénybe venni

Költségvetési szerv kedvezményt nem érvényesíthet, kivéve a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményt

Mt. szerinti munkáltató személyében történő változás esetén az 
adókedvezményt az átvevő munkáltató érvényesítheti tovább a 
kedvezmény maradék időszakára

Őstermelő, családi vállalkozó – 1.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat van

Nem biztosított

Adóalap: bevétel 4%-a

Adó: 19,5%
Változás: bevételhez mérten az adó 0,7%-ról 0,78%-ra nő



Őstermelő, családi vállalkozó – 2.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat van

Biztosított
Nem kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: bevétel 4%-a, csökkentve a járulékalappal
Adó: 19,5%
Változás: bevételhez mérten az adó 0,7%-ról 0,78%-ra nő

Őstermelő, családi vállalkozó – 3.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat van (megelőző évi bevétel 8 millió alatt)
Biztosított
Kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: a vállalt járulékalap
Adó: 19,5%
Változás: nincs kivonási szabály (mivel a bevétel 4%-a alapján 
nem fizet szocho-t)

? Ha nem egész évben biztosított



Őstermelő, családi vállalkozó – 4.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Biztosított és a megelőző évi bevétel 8 millió alatti
Nem kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett 
jövedelem, csökkentve a járulékalappal
Adó: 19,5%
Változás: Szocho-ként fizeti az Eho-t

Őstermelő, családi vállalkozó – 5.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Nem biztosított

Adóalap: adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett 
jövedelem
Adó: 19,5%
Változás: Szocho-ként fizeti az Eho-t



Őstermelő, családi vállalkozó – 6.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Megelőző évi bevétel 8 millió alatt
Biztosított 
Kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: a vállalt járulékalap
Adó: 19,5%
Változás: Nincs kivonási szabály (például ha a 2019. évi 
tényszerű adóelőleg-alap magasabb mint a vállalt járulékalap, 
akkor a különbözetre nincs szocho)

? Ha nem egész évben biztosított

Őstermelő, családi vállalkozó – 7.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Megelőző évi bevétel 8 millió felett
Biztosított 
Nem kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: adóelőleg alapjául szolgáló jövedelem, de legalább a 
minimálbér
Adó: 19,5%
Változás: Nincs kivonási szabály

Ha nem egész évben biztosított, akkor adóelőleg alapjául 
szolgáló jövedelem, de legalább a napra számított minimálbér



Őstermelő, családi vállalkozó – 8.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Megelőző évi bevétel 8 millió felett
Biztosított 
Kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: adóelőleg alapjául szolgáló jövedelem, de legalább a 
választott járulékalap
Adó: 19,5%
Változás: Nincs kivonási szabály

Ha nem egész évben biztosított, akkor adóelőleg alapjául 
szolgáló jövedelem, de legalább a napra számított minimálbér

Őstermelő, családi vállalkozó – 9.

Tételes elszámoló
Nemleges nyilatkozat nincs

Megelőző évi bevétel 8 millió felett
Nem Biztosított 

Adóalap: adóelőleg alapjául szolgáló jövedelem
Adó: 19,5%
Változás: szocho-ként fizeti az Eho-t



Őstermelő, családi vállalkozó – 10.

Átalányadózó
Nem biztosított

Adóalap: a számított jövedelem 75%-a

Adó: 19,5%
Változás:
Bevételhez mérten az adó mértéke
-Növénytermesztés esetén 2,1%-ról 2,19%-ra nő
-Állati termékek esetén 0,84%-ról 0,88%-ra nő

Őstermelő, családi vállalkozó – 11.

Átalányadózó
Biztosított
Nem kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: a számított jövedelem 75%-a, csökkentve a 
járulékalappal
Adó: 19,5%



Őstermelő, családi vállalkozó – 12.

Átalányadózó
Biztosított
Kér magának magasabb járulékalapot

Adóalap: a vállalt járulékalap
Adó: 19,5%
Változás: nincs kivonási szabály (mivel a jövedelem 75%-a 

alapján nem fizet szocho-t)

? Ha nem egész évben biztosított

Őstermelő, családi vállalkozó – 13.

Biztosított őstermelő de kieső ideje van

A kieső időre a szocho alapja:
-tételes elszámoló (nem nyilatkozó) esetén az összevont 
adóalapban tartozó jövedelem;
-tételes elszámoló (nyilatkozó) esetén  a bevétel 4%-a

-átalányadózó esetén a jövedelem 75%-

De mindhárom esetben legalább a minimálbér 30-ad része



Eljárási szabályok – 1.

Adó bevallása és megfizetése
-Főszabály szerint a belföldi és a külföldi kifizető kötelezett 
bevallani és megfizetni az adót (még azt is aminek a kötelezettje 
a magánszemély)
-Különleges szabályok:

- Nem belföldi és külföldi kifizetőtől származó jövedelem
- Olyan jövedelem esetén, ahol az adó, az adóelőleg 

levonása nem lehetséges, a magánszemély köteles az 
adót, adóelőleget megfizetni és bevallani

- Ha a külföldi kifizető elmulasztja a bejelentkezést, akkor 
minden kötelezettség a tőle jövedelmet szerző 
magánszemélyre hárul

Természetes személyt terhelő adókötelezettség esetén nincs 
kerekítési szabály (például osztalék)

Eljárási szabályok – 2.

Kifizetőnek több fogalma is van:
-Főszabály: Art szerinti kifizető
-Külföldi kifizető: belföldön állandó lakóhellyel, szokásos 
tartózkodási hellyel, székhellyel nem rendelkező személy
-Nem tekinthető kifizetőnek:

- Önkéntes Kölcsönös Pénztár a tag kilépésére, 
várakozási idő letelte után teljesített kifizetésre, jóváírt 
támogatói adományra tekintettel

- NYESZ-R számlavezető, ha egyéb jövedelmet fizet ki
- Egészség és Önsegélyező Öpt jogosulatlanul igénybe 

vett pénztári szolgáltatás esetén
- Haláleseti adómentes biztosítás kifizetésekor az egyéb 

jövedelemre tekintettel a biztosító



Eljárási szabályok – 3.

Külföldi kifizető:
-Közvetlenül bejelentkezhet, de adózási ügyvivő vagy pénzügyi 
képviselő útján is
-Ha a külföldi kifizető elmulasztja a bejelentkezést, akkor 
minden kötelezettség a tőle jövedelmet szerző 
magánszemélyre hárul

Anyavállalat által a leányvállalat dolgozója részére adott, szocho 
alapjául szolgáló jövedelem esetén, ha a szocho fizetésére a 
magánszemély kötelezett (egyéb jövedelem), akkor a 
leányvállalat átvállalhatja a szocho megfizetését (az átvállalt 
szocho adómentes)

Eljárási szabályok – 4.

Meddig kell az adót megfizetni, bevallani:
-Főszabály szerint havonta, követő hónap 12-ig

-Kamatkedvezmény esetén évente, adóévet követő év január 12-ig

-Ev. vállalkozói osztalékalapja után szja bevallás határidejéig (követő 
év május 20-áig)
-EVA alany ev., ha nappali tagozat melletti, vagy másodállásos, akkor 
negyedévente vall és fizet adót, követő hónap 12-ig

-Őstermelő negyedévente vall és fizet szocho, követő hónap 12-ig

-Adó, adóelőleg megfizetésére kötelezett személy negyedéves szja 
előleggel együtt fizeti a szocho, és éves bevallásban rendezi
-Adóelőleg megfizetésére nem kötelezett személy esetén éves 
bevallásban vallja, és éves bevallás határidejéig fizeti meg az adót.



Eljárási szabályok – 5.

Adófizetési felső határ

Vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből 
származó jövedelem, osztalék, vállalkozói osztalékalap, 
árfolyamnyereség után az adót addig kell megfizetni, amíg a 
magánszemély
-összevont adóalapba tartozó, és
-a felsorolt jövedelmeinek
együttes összege a tárgyévben el nem éri a 24 havi minimálbért

Ha a magánszemély nem nyilatkozik, akkor a kifizető köteles 
levonni

Eljárási szabályok – 6.

Átmeneti szabályok:
-A régi szocho, vagy az Eho szabályai alá tartozó jövedelemre 
nem vonatkozik az új szocho tv.
-A régi szocho kedvezmények a rájuk vonatkozó érvényesítési 
időig kifuthatnak (08-ason oda kell figyelni)

-Ha más törvények Eho-ra vagy a régi szocho-ra hivatkoznak, 

akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az új szocho-ra hivatkoznak



Egészségügyi hozzájárulás

Újabb mentesítő jogcím:
Ha valaki ez EU intézményei által biztosított személynek 
minősül, akkor az ő jövedelem nem alapja az Eho-nak

Hatály: 2018. július 26.

2019. január 1-től megszűnik az adónem, beolvad az új, 
szociális hozzájárulási adóról szóló törvénybe

Adózás rendje



Egyebek

Gazdasági társaságok esetén a külföldi pénzintézetnél vezetett 
pénzforgalmi számla számát kell bejelenteni
Hatály: 2018. július 26.

Késedelmi pótlék számítása megváltozik: jegybanki alapkamat 5 
százalékponttal növelt összege
(Kockázatos adózó esetén pedig a 1,5-szerese a késedelmi 
pótléknak)
Hatály: 2018. július 26-át követően esedékes késedelmi kamatra 
alkalmazandó

Önellenőrzési pótlék esetén a jegybanki alapkamat, ismételt 
önellenőrzés esetén ennek másfélszerese. Nem érdemi változás

Egyebek

Egyéni vállalkozó esetén a bevallási határidő adóévet követő év 
május 20-áig tolódik ki

Ügygondnok kirendelésére, eljárási költségek meghatározására, 
iratbetekintés esetén felszámolható költségtérítés összegére, a 
költségmentesség alkalmazására Korm. rendelet lesz (külön új, 
vagy kiegészül)



Egyebek

A VTSZ és a TESZOR besorolási rendek 2018. január 1-jei 

állapotát kell alkalmazni az 
-Áfa és a Jöt. esetén 2019. július 1-től
-Minden más adónem (kivéve, ha maga az adónem külön nem 
szabályoz, pl. Ktdt), illetve az EKAER szempontjából 2019. 
január 1-től

Például: Tao és Szja tv. szerinti értékcsökkenés, őstermelői 
termékkör esetén 2018. január 1-es besorolás az irányadó

EKAER szám igénylése során marad a bejelentéskor érvényes 
VTSZ meghatározás

Bevándorlási különadó



Általános szabályok
Adó tárgya: „…bevándorlást segítő tevékenység magyarországi 
végzésének anyagi támogatása, vagy Magyarországon székhellyel 
rendelkező bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet 
működésének anyagi támogatása

Mi ez a tevékenység: minden olyan program, akció, tevékenység 
amely közvetlenül vagy közvetve bevándorlás előmozdítására irányul, 
mely:

-média kampányok folytatása vagy azokban való részvétel;
-oktatásszervezés;
-hálózatépítés vagy működtetés;
-bevándorlás pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység
keretében valósul meg

!Hatály: 2018. augusztus 26.

Adó alanya, adóalap, adómérték
Adó alanya: az adóköteles tevékenységet folytató szervezet 
(párt, pártalapítvány mentes)

Adó alapja:
-anyagi támogatást nyújtó esetén az anyagi támogatás összege
-a tevékenységet folytatónál az anyagi támogatás felhasználása
Adó mértéke: 25%

Halmozati adózás kiszűrése: ha az anyagi támogatás után meg 
van fizetve az adó, akkor a támogatást felhasználónál az már 
nem adóalap (anyagi támogatást nyújtó nyilatkozik a felhasználó 
felé, mely nyilatkozatot a fogadó megküldi az adóhatóság felé)



Eljárási szabályok

Adó bevallása, megfizetése: támogatás nyújtása, vagy 
felhasználást követő hónap 15. napja

Ha az anyagi támogatást nyújtó fél a nyilatkozata ellenére nem 
fizette meg az adót, akkor az adóbírság fixen 50% (? kell-e 

ellenőrzést lefolytatni)

Összes többi adónem



EVA

EVA utoljára 2018. december 20-áig választható

A számviteli evás dönthet arról, hogy osztalékfizetés esetén az 
eva előtti vagy az eva alatti forrást használja fel (korábban volt 
sorrendiségi szabály)
Hatály: 2018. adóévre már alkalmazhatja

Megszűnő adónemek
Hitelintézeti különadó: 2019. évtől 

Kulturális adó: 2019. évtől

Magánszemélyek különadója: 2018. január 1-jétől megszerzett 
jövedelmeket már nem terheli
Ha a munkáltató már vont le 2018. évben különadót (mivel nem 
tudhatta, hogy utólag nem lesz különadó tárgya), akkor neki kell 
visszatérítenie a különadót, és az egyéb közterheket rendeznie 
kell, 08-as bevallás szintjén is (önrev.) 



Innovációs járulék
A Kkv tv. szerinti mikro és kisvállalkozások továbbra is 
mentesek, DE újra vizsgálni kell kapcsolódó és partner 
vállalkozásokat, illetve a két éves szabályt is

NETA - Adómértékek változása

Termékkör 2018. December 31-ig 2019. Január 1-től

Üdítőital 7 Ft/liter 15 Ft/liter

Szörpök 200 Ft/liter 240 Ft/liter

Energiaital alacsony metil-xantin 40 Ft/liter 50 Ft/liter

Energiaital magas metil-xantin 250 Ft/liter 300 Ft/liter

Cukrozott kakaópor 70 Ft/kg 85 Ft/kg

Más előrecsomagolt cukrozott készítmény 130 Ft/kg 160 Ft/kg

Sós snack 250 Ft/kg 300 Ft/kg

Ételízesítő 250 Ft/kg 300 Ft/kg

Ízesített sör, alkoholos frissítő 20 Ft/liter 25 Ft/liter

Gyümölcsíz 500 Ft/kg 600 Ft/kg

Alkoholos ital Közelítőleg 20%-os emelés minden 
kategóriában



NETA - Egyebek

2019. január 1-től a VTSZ 2018. január 1-jei besorolása az 
irányadó
Újabb besorolási hullám

Adókötelezettség-csökkentő egészségmegőrző programot a 
NETA alany nem szervezhet, azaz csak a felajánlás marad, 
változatlanul az adó 10%-áig

Gyógynövényes ital, pálinka nem lesz kivétel a NETA alól

Baleseti adó átkerül a biztosítási adó törvénybe

Baleseti adó átkerül a biztosítási adóba
Baleseti adó, mint adónem megszűnik, átmeneti szabályokkal.
-A 2019. január 1. előtti kezdő dátumú, és maximum 2019. december 
30-ig tartó biztosítási időszak esetén még a régi szabályok élnek
-A 2019. január 1. előtti kezdő dátumú, és 2019. december 30. utáni 
végdátumú biztosítás esetén 2019. évre eső részre még a régi 
szabályok élnek
-A 2019. december 31-ét követő időszakra előre megfizetett adót 
vissza lehet kérni

A kötelező gépjármű biztosítás esetén az adóalap 23% az adó, 
maximum 83 Ft/gépjármű/naptári nap



Pénzügyi tranzakciós illeték
Újabb mentességi jogcímek:
-SZÉP Kártya számára történő utalás (Hatály: 2018. december 
1.)

-Magánszemély számlájáról történő utalás esetén utalásonként 
a 20 ezer forintot meghaladó összeg

Szakképzési hozzájárulás – 1.

Új szocho törvény miatt, az adóalapot újra kellett meghatározni:
-Nem önálló tevékenységből származó jövedelem + a levont 
érdekképviseleti tagdíj;
-Önálló tevékenységből származó bevétel esetén az adóelőleg 
alapjául szolgáló jövedelem;
-Tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
-Rendvédelmi egészségkárosodási járadék, honvédelmi 
egészségkárosodási járadék;
-Az előbbi juttatások hiányában, 

- a munkaszerződésben meghatározott alapbér (alapbér 
fogalmi szinten is szabályozva), 

- ha nem munkaviszony van, akkor a szerződés szerinti díjazás

! Látszólag bővül az adóalap, de ne feledjük, hogy kötelezetti kör 
nem változik



Szakképzési hozzájárulás – 2.

A szocho kedvezményhez igazítottan a szakképzési kedvezmények:
-munkaerőpiacra lépő kedvezményének 1-2 évében a minimálbér;
-három vagy több gyermeket nevelők kedvezményének 1-3 évében a 
minimálbér;
-megváltozott munkaképességű személyek kedvezménye esetén a 
minimálbér kétszereséig;
-kutatót foglalkoztatása esetén 500 ezer forintig

Távhőszolg. adó
Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás 
adókedvezménye szempontjából a felújítás is figyelembe vehető



Köszönöm a figyelmet!


