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Adóváltozások 2019

2019-ben is folytatódik az elmúlt években meg-
kezdett stratégiai folyamat, amely az egyre ver-
senyképesebb adózást és a hatékony adóbesze-
dést tartja leginkább szem előtt. Koncepcionális 
újításként a magyar adóztatás történetében elő-
ször bevezetésre kerül a csoportos adóalanyiság 
a társasági adóban, ezt a 75%-ban közös irányí-
tású vállalatok választhatják 2019-től. 

A SZÉP kártya kivételével szinte minden korábbi 
kedvezményes munkáltatói juttatási forma meg-
szűnik, vagy nagyobb adóterhelés alá fog esni, 
ezáltal is a bruttó bérek növelése irányába terelik 
a munkáltatókat. 

Megszűnik a színházak TAO támogathatósága, 
szélesítik a K+F tevékenységek kedvezményeit, 
12 millió forintra emelkedik az alanyi adómen-
tesség felső határa áfában és kiterjesztik az adó-
hatóság által elkészített adóbevallások körét. 

Viszont végre semmi drámai és sorsfordító, idén 
sem kell újratanulnunk az adórendszert.
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Csoportos adóalanyiság
A társasági adózásban a leglényegesebb változás, hogy – a cso-
portos áfa alanyisághoz hasonlóan – bevezetésre kerül a csoportos 
társasági adóalanyiság intézményrendszere. 

A szabályozás egyik jelentős előnye, hogy a nyereséges/vesztesé-
ges csoporttagok adóalapját össze kell számítani (azaz az adóév-
ben negatív adóalappal rendelkező csoporttagok adóalapja akár 
50%-ig beszámítható a pozitív adóalappal rendelkező tagok adó-
alapjával szemben). Ez egyes cégcsoportoknál jelentős adómegta-
karítást eredményezhet.

Emellett a csoporttagok közötti belföldi ügyletek kapcsán fősza-
bály szerint nem kell majd alkalmazni az adóalap-módosításra 
vonatkozó transzferár-kiigazítási szabályokat, illetve a vonatkozó 
ügyleteket transzferár dokumentációs kötelezettség sem terheli.

A csoportos adóalanyiság létrehozásának számos feltétele van, 
mint például: 

• a csoportban részt venni kívánó adózók közötti legalább  
75%-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási 
viszony, 

• azonos számviteli rendszer, 

• azonos mérleg-fordulónap,

• azonos könyvvezetési pénznem.

A csoporttagoknak külön is meg kell határozniuk az egyedi adóalap-
jukat és arról adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóságnak. A csoport-
tagoknak egyetemleges felelősségük lesz a csoportos adóalanyiság 
fennállása előtt és alatt keletkezett adókötelezettségek tekintetében.

Ugyanúgy speciális szabályok vonatkoznának az egyes adóked-
vezmények csoportos adóalany általi érvényesítésére. Az adóked-
vezmény érvényesítésére a csoportos adóalanyiságot megelőzően 
megszerzett jogosultság nem veszik el a csoportos adóalanyiság 
létrejöttét követően abban az esetben, ha a feltételeknek a cso-
porttag továbbra is megfelel. Új adókedvezmény érvényesítésére 
is ugyanúgy van mód abban az esetben, ha az adókedvezményre 
vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja 
és ezen csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti.

A csoportos adóalanyiság létrehozása adóhatósági engedélyhez 
kötött. A csoport adókötelezettségét az erre a célra kijelölt cso-
porttag, mint képviselő teljesíti. Az adózás rendjéről szóló törvény-
ben kerülnek elhelyezésre a csoportos társasági adóalanyisággal 
kapcsolatos adóadminisztrációs szabályok. A csoportos társasági 
adóalanyra vonatkozó részletes eljárási szabályok pedig rendeleti 
úton kerülnek majd szabályozásra.

A csoportos adóalanyiság létrehozását első alkalommal  
2019. január 1. és január 15. között lehet kérelmezni; a határidő  
a 2019. év tekintetében jogvesztő. Amennyiben a kérelmet az 
adóhatóság jóváhagyja, a csoportos társasági adóalanyiság vissza-
menőleges hatállyal, 2019. január 1-től jön létre. 

Adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok

A módosítás az adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megál-
lapításáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irány-
elv (ATAD) implementációjával összefüggésben számos új szabályt 
vezet be, bizonyos korábbi fogalmak újrakodifikálásra kerülnek:

• az alultőkésítési szabályokat 2019-től felváltják az új kamatle-
vonás-korlátozási szabályok,

• megváltoznak az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC)  
vonatkozó szabályok,

• a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére vonatkozó meghatá-
rozás is kibővül.

Ellenőrzött külföldi társaságok

Jelentősen módosul az ellenőrzött külföldi társaság fogalma.  
Az ellenőrzött külföldi társasági státusz megállapításakor az ér-
demi gazdasági tevékenység helyett azt kell majd megvizsgálni, 
hogy az érintett külföldi személy, illetve a külföldi telephely vég-
rehajtott-e „nem valódi jogügyletet”. Nem valódi jogügyletnek 
az a jogügylet (vagy azok sorozata) minősül, amelyet elsődlege-
sen adóelőny céljából hajtottak végre, és a külföldi személyt/kül-
földi telephelyet belföldi adózó irányítja. Ezzel összefüggésben  
a kapcsolt vállalkozás definíció is módosul, azaz ellenőrzött kül-
földi társaság esetén már 25%-tól áll fenn a kapcsoltság. Emel-
lett fontos megjegyezni, hogy az elismert tőzsdei társaságok 
automatikus mentesítése is megszűnik a fogalmi változással ösz-
szefüggésben.

Kamatlevonhatóság

Az alultőkésítési szabályokat felváltó, új kamatlevonás-korlátozási 
szabály célja az adóalap-erózió visszaszorítása, melynek értelmé-
ben legfeljebb az adózási EBITDA 30%-át vagy a nominális érté-
ket (3 millió euró/939.810.000 Ft) meg nem haladó nettó finan-
szírozási költségek lesznek elismertek társasági adó szempontból.  
A szabály értelmében nettó pozíciót kell figyelembe venni, azon-
ban a banki finanszírozás költségeit is figyelembe kell venni. A ki 
nem használt kamatlevonási kapacitás elhatárolható lesz, és egyes 
esetekben felhasználható a következő évek adóalapjának csök-
kentéseként. Emellett a korábbi évek növelő tétele továbbvihető 
és felhasználható a következő évek adóalapjának csökkentéseként 
(ha van kihasználatlan kamatlevonási kapacitás).

TÁRSASÁGI ADÓ
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Rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve

Az ATAD irányelv harmonizációjával összefüggésben bővül és 
szigorodik a társasági adózásban a rendeltetésszerűség alapelvé-
re vonatkozó meghatározás. Korábban abban az esetben került 
kizárásra az adóelőny érvényesítése, ha kizárólag adóelőny volt 
az ügylet célja. Az új szabályozás szerint, ha a jogügylet, vagy 
jogügyletek sorozatának „fő célja, vagy egyik fő célja” adóelőny 
elérése, akkor adóelőny érvényesítése korlátozható.

Színház-, film- és sporttámogatást érintő 
változások

2019. január 1-jével megszűnik az előadó-művészeti támoga-
táshoz kapcsolódó adókedvezmény. Az átmeneti szabályok ér-
telmében az adókedvezmény vagy jóváírás azonban megilletné 
a támogatót, ha a támogatásnyújtás, felajánlás 2018. december 
31-ig megtörténik.

A látvány-csapatsportok támogatásának jogcímei a 2019/2020-
as támogatási időszaktól kiegészülnek a sportcélú ingatlan üzemelte-
tésének költségeire vonatkozó támogatás lehetőségével.

A filmtámogatás és a látvány-csapatsportok támogatásá-
ra nyújtható támogatási keretösszeg megállapítására várhatóan 
külön kormányrendelet lesz.

Egyéb változások

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adó-
alapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó  
a jelenlegi szabályok szerint 2025. december 31-ig érvényesítheti. 
Az államháztartásról és egyéb törvények módosításáról szóló, je-
lenleg az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat szerint a veszte-
ségek felhasználására egészen 2030. december 31-ig lehetőség 
lenne. 

Lehetővé válik az adókedvezmények utólagos, önellenőrzés 
útján történő érvényesítése is, függetlenül attól, hogy az adózó 
az eredeti bevallásában vett-e igénybe adókedvezményt vagy sem.

A mobilitási célú lakhatási támogatás megszűnésével pár-
huzamosan hatályon kívül helyezésre kerül a vonatkozó társasági 
adóalap-kedvezmény.

A korábbi jogértelmezési bizonytalanságot orvosolva a törvény az 
adózókra nézve kedvezően módosítja a bejelentett részesedés 
fogalmát és a hozzá kapcsolódó adóalapot csökkentő tételeket. 
Így például az újonnan szerzett részesedések új bejelentéssel  
a kedvezmény igénybevételére jogosítanak akkor is, ha a koráb-
ban szerzett részesedés nem volt bejelentve.

A törvény a K+F adóalap-kedvezményeket érintően is a ko-
rábbinál kedvezőbb szabályozást tartalmaz az adózók számára: 

a jövőben – akár már a 2018-as évre vonatkozóan is – a belföldi 
K+F szolgáltatásokat nyújtó fél és a szolgáltatásokat igénybe vevő 
adózó megállapodásuk szerint megoszthatják egymás között  
a felmerülő K+F költségekhez kapcsolódó adóalap-kedvezményt. 
Másik kapcsolódó módosítás, hogy a K+F tevékenységhez kap-
csolódó társasági adóalap kedvezmény jelentős része érvényesít-
hető szociális hozzájárulási adóban is (a módosítás részleteit be-
mutatjuk a szociális hozzájárulási adóról szóló részben).  

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 
fogalma kibővül, abba már nem csak a beruházások, hanem  
a számviteli értelemben vett felújítások is beleértendők. Ez azt 
jelenti, hogy például a világítás- és fűtéskorszerűsítéshez kapcso-
lódó beruházások is kedvezményezetté váltak a törvényi feltéte-
leknek való megfelelés esetén.

További kedvező változás, hogy 2019-től az adóévenként képez-
hető fejlesztési tartalék összege 500 millió forintról 10 milliárd 
forintra emelkedik, jelentősen növelve az így érvényesíthető elő-
rehozott adótörvény szerinti értékcsökkenés összegét, amely kife-
jezetten az ingatlan beruházások kapcsán lehet nagyon kedvező.

A törvény szerint a legalább 80%-ban az adózó által foglalkoz-
tatottak gyermekeinek nevelését biztosító munkahelyi óvoda 
üzemeltetésének költségei 2019-től elismert költségnek mi-
nősülnek.

Nem keletkeztet társasági adó telephelyet a jogi személyi-
séggel rendelkező, EGT államban alapított ingatlanbefektetési 
alap, nyugdíjalap magyarországi ingatlanhasznosítási és/
vagy – értékesítési tevékenysége akkor sem, ha az alap az ala-
pítása szerinti tagállamban társasági adónak megfelelő adó ala-
nya, de adókötelezettség nem terheli (korábban csak a társasági 
adónak megfelelő adó alanyának nem minősülő alapoknak nem 
keletkezett telephelye a magyarországi tevékenységük okán).
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A cafeteria-elemek adóztatásának  
átalakítása
Béren kívüli juttatások

2019. január 1-jétől a korábbi években jellemző cafeteria-elemek 
közül csak a munkáltató által a SZÉP-kártya három alszámlájára 
utalt összegek minősülnek béren kívüli juttatásnak (az értékhatá-
rok nem változtak). 

A béren kívüli juttatások adóterhe kis mértékben növekszik, 
ugyanis – bár az 1,18-szoros adóalapszorzót jövőre a béren kívüli 
juttatásokra már nem kell alkalmazni –, az új Szocho tv. a béren 
kívüli juttatásokat is 19,5%-os kulccsal adóztatja. Ennek megfe-
lelően, a 15% szja figyelembevételével, az adóteher a jelenlegi 
34,22%-ról 34,5%-ra módosul. Ha a SZÉP-kártyán adott éves jut-
tatás meghaladja a keretösszeget, akkor a meghaladó rész egyes 
meghatározott juttatásként adóköteles.

Megszűnik a tavaly bevezetett éves 100 ezer forint pénzbeli jutta-
tás is, mint béren kívüli juttatási forma.

Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások körét jelentősen korlátozzák 
jövőre, de a rájuk vonatkozó összes adóteher változatlan marad 
40,71% (1,18-as adóalapra számított 15% szja és 19,5% szociális 
hozzájárulási adó). 

Megszűnik a lehetőség, hogy a munkáltatók egyes meghatáro-
zott juttatásként minden munkavállalónak azonos feltételekkel és 
módon, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső 
szabályzat alapján egy meghatározott munkavállalói csoportnak 
kedvezményesen vagy ingyenesen terméket/szolgáltatást juttat-
hassanak. 

2019-től nem minősül egyes meghatározott juttatásnak  
és a munkáltatónak a munkaviszonyból származó jövedelemre vo-
natkozó közterheket kell megfizetnie a következő juttatási formák 
esetén:

• önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás,

• Erzsébet-utalvány,

• munkahelyi étkezés,

• üdülési szolgáltatás saját üdülőben,

• iskolakezdési támogatás,

• helyi utazási bérlet.

Korlátozott formában megmarad a munkáltatóként vagy 
kifizetőként adható egyes meghatározott juttatások köre, így to-
vábbra is ilyen juttatásnak minősül:

• a cégtelefon magáncélú használata,

• a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más 
szolgáltatás,

• a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szol-
gáltatás,

• a csekély értékű ajándék, amely azonban évente csak egy 
alkalommal adható, a minimálbér 10%-ának megfelelő ösz-
szegben,

• az önkéntes biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befi-
zetett összeg (kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra 
befizetett összegeket, mert azok egyéb jövedelemként adóz-
nak a magánszemély oldalán),

• az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék vagy szolgál-
tatás formájában juttatott bevétel, ahol egyidejűleg több 
magánszemély jogosult a bevételre és nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy a magánszemélyek milyen arányban ré-
szesülnek az egyes juttatásokból,

• a több magánszemély számára szervezett, döntően vendég-
látásra, szabadidőprogramra irányuló ingyenes vagy kedvez-
ményes rendezvény, esemény kifizető által viselt költsége.

Adómentes juttatások

2019. január 1-jétől  az alábbi juttatások már nem adhatóak 
adómentesen:

• a lakáscélú munkáltatói támogatás (a 2018. december 31-
én hatályos szabályok csak a 2019. január 1-jét megelőzően 
nyújtott támogatás elszámolásával, felhasználásának igazo-
lásával összefüggésben alkalmazhatóak),

• a mobilitási célú lakhatási támogatás,

• a kockázati biztosítási díj munkáltató által átvállalt összege,

• a diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói támogatás.

Az adómentesség alól kivett juttatások után a munkaviszonyból, 
személyes közreműködésből származó jövedelemre vonatko-
zó közterheket kell megfizetni, ha továbbra is ad ilyen juttatást  
a munkáltató.

A bölcsődei, óvodai szolgáltatás/ellátás adómentes ma-
rad, és annak összegét akkor is adómentesen térítheti meg jövőre 
a kifizető, ha a kiállított számla a magánszemély nevére és nem a 
szülő foglalkoztatójának a nevére szól.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
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Megmarad a sportrendezvényre és a kulturális szolgálta-
tásra szóló belépők (bérletek) juttatásának adómentessége is.  
A kifizető 2019-ben ugyanazon magánszemély részére – mindkét 
célra külön-külön – évenként a minimálbérnek megfelelő érték-
ben adhat ilyen juttatást adómentesen. Ez a sportbelépők esetén 
az adómentes juttatás értékének csökkenését (eddig nem volt 
értékbeli korlátozás), míg a kulturális belépők esetén annak emel-
kedését jelenti (eddig 50.000 forint volt adható adómentesen).  
Az adómentes juttatásnak további feltétele, hogy a belépőjegy, 
bérlet ne legyen visszaváltható. Nem lesz adómentes azonban az 
utalvány (pl. kultúrautalvány) formájában történő juttatás.

A nem pénzben kapott juttatások közül továbbra is adómentes 
lesz a munkásszálláson történő elhelyezés. A „klasszikus” 
munkásszálláson történő elhelyezéssel esik majd egy tekintet alá 
az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfel-
jebb egy lakóhelyiséget használhat (ide értve különösen a szállo-
dának nem minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelye-
zést is). A szállodában történő elhelyezés azonban nem tekinthető 
munkásszálláson történő elhelyezésnek. 

Új elem, hogy a felsőoktatási és köznevelési intézményekben 
lebonyolított rendezvényeken nyújtott szolgáltatás és a ren-
dezvény összes költségének 10%-át meg nem haladó mértékben 
biztosított vendéglátás révén nem keletkezne adóköteles jövede-
lem akkor sem, ha a rendezvényen nemcsak az intézmény tanárai 
és diákjai, hanem más személyek is részt vesznek.

Kockázati biztosítások

2019. január 1-jétől a kifizető (munkáltató) által kötött, egyéni és 
csoportos kockázati biztosítás díja adóköteles lesz.  

Csoportos biztosítás esetén a csoportos biztosítás díjának a ma-
gánszemélyre arányosan jutó része minősül adóköteles biztosítási 
díjnak (feltéve, hogy az adott személyre jutó biztosítási díj a biz-
tosítási szerződés alapján másként nem állapítható meg). Az így 
meghatározott biztosítási díj után a magánszemély köteles adót 
fizetni. Azonban az olyan csoportos biztosításoknál, ahol nem le-
het a fenti arányosítással megállapítani az egyes magánszemé-
lyekre jutó részt, a biztosítások díja egyes meghatározott juttatás-
ként, kifizetői adózás mellett lesz adóköteles.

Átmeneti szabályozás szerint a kockázati biztosítások esetében  
a 2018-ban kezdődő (és 2019-re átnyúló) biztosítási évben az Szja 
törvény kockázati biztosításra vonatkozó, 2018. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a kockázati 
biztosítás díjának volt adómentes része, úgy az adómentes díjjal 
fedezett biztosítási időszakában bekövetkezett biztosítási ese-
mény alapján nyújtott szolgáltatásra még alkalmazni kell az szja 
törvény 2018. december 31-én hatályos szabályait (mely szerint 
a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló 
szolgáltatás napi 15.000 forintot meg nem haladó része adómen-
tes, a felettes rész ugyanakkor már adóköteles).

Vegyes életbiztosítások 

2019-től kifizető által megkötött adóköteles díjú személybizto-
sítások nem adózhatnak egyes meghatározott juttatásként, ha-
nem a biztosítási díj a biztosított személy adóköteles jövedelme. 
A kifizető által 2019 előtt kötött biztosításokra átmeneti szabály 
vonatkozik.

Amennyiben a kifizető által a magánszemély javára kötött vegyes 
életbiztosítás esetében valamennyi biztosítói teljesítésre (korláto-
zások nélkül) a díjat fizető más személy (kifizető) jogosult, úgy 
a biztosított magánszemély a díjfizetés időpontjában nem szerez 
bevételt.  Ha e biztosítás a későbbiekben úgy módosul, hogy a biz-
tosítói teljesítésre a biztosított vagy más magánszemély (de nem 
a díjat fizető kifizető) válik jogosulttá, úgy a szerződésmódosítás 
időpontjáig megfizetett megtakarítási díj (díjrész) teljes összege, 
míg a kockázati biztosítás esetében annak aktuális biztosítási évi 
díja – a szerződésmódosítás időpontjában – válik adókötelessé  
a biztosított magánszemélynél.

Önkéntes biztosító pénztári befizetésekkel  
és juttatásokkal kapcsolatos változások

2019-től az önkéntes kölcsönös pénztárba teljesített munkáltatói 
hozzájárulás és munkáltatói adomány munkaviszonyból szárma-
zó jövedelemnek minősül, melyek után a személyi jövedelemadót 
nem a munkáltató, hanem a munkavállaló viseli. Mivel az adóz-
tatás nem a támogatás jóváírásakor, hanem annak teljesítésekor 
keletkezik, a munkáltatói támogatás (bruttó) összegéből a ma-
gánszemélyt terhelő közterheket a munkáltatónak le kell vonnia.  
Az önkéntes biztosítópénztárba teljesített munkáltatói hozzájáru-
lás és olyan támogatói adomány esetében, amely a tagot illeti 
meg a bevétel megszerzésének a napja pedig a kiadás teljesíté-
sének napja.

Egyes meghatározott juttatásként adóköteles a munkáltató által 
az önkéntes biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett 
összeg (kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra befizetett 
összegeket, mert azok egyéb jövedelemként adóznak a magán-
személy oldalán). Habár a célzott szolgáltatásokkal kapcsolatban 
felmerül néhány kérdés, ez a juttatási forma lehetőséget jelenthet 
a munkáltatóknak, hogy akár differenciált juttatásban is részesít-
sék munkavállalóikat.

Adómentes az az összeg, amelyet célzott szolgáltatásként kap  
a magánszemély, kivéve az önkéntes biztosító pénztár által cél-
zott szolgáltatásként nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatás, 
amely egyéb jövedelemként adóköteles a szolgáltatást igény-
be vevő magánszemélynél. Az egyéb jövedelemként adóköteles 
szolgáltatást nem terheli adóelőleg, hanem a vonatkozó személyi 
jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót a jövedelemben ré-
szesülő magánszemélynek az éves adóbevallásában kell bevallania 
és a bevallási határidőig megfizetnie. 
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Az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben a magánsze-
mély tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, továbbá  
a tag javára más személy által átutalt vagy más módon befize-
tett összeg, valamint a tag egyéni számláján jóváírt, az adóév-
ben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes 
értékének 20 százalékáról (max 150.000 Ft-ig) a magánszemély 
adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet.

Munkáltatói lakáscélú hitelek

Nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapí-
tani akkor, ha a munkáltató a törvényben rögzített feltételeknek 
megfelelően nyújt munkavállalójának lakáscélra kamatmentesen 
vagy a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett köl-
csönt. 2019-től azonban 10 millió forintos értékbeli korlát (a fo-
lyósítás évét megelőző négy évben összesen) fog vonatkozni arra 
a lakáscélú hitelre vonatkozóan, amellyel összefüggésben a mun-
káltatónak (meghatározott feltételek fennállása esetén) nem kell 
kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania. 

Emellett azonban enyhülnek a munkáltató által kamatmentesen 
adható lakáscélú hitel feltételei és a munkáltatónak nem kell  
a méltányolható lakásigény tényállását, és az együtt költöző, 
együtt lakó családtagok számát vizsgálnia.

Családi kedvezmény

A családi kedvezmény havi összege 2019-ben 16.660 forinttal 
emelkedik, 133.330 forint lesz.

A hatályos szabályok szerint a családi kedvezmény azokra a jo-
gosultsági hónapokra nem érvényesíthető az adóbevallásban 
megosztással, amikor a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyer-
meket egyedül nevelők emelt összegű családi pótlékát igénybe 
veszi. A családok támogatásáról szóló törvény szerint meghatáro-
zott esetekben az egyedülállókat megillető emelt összegű csalá-
di pótlék igényelhető akkor is, ha gyermeket nem egyedül neveli  
a jogosult. Jellemzően ilyenkor a jogosult nem rendelkezik jöve-
delemmel. Ilyen esetben 2019-től lehetővé válik, hogy a családi 
kedvezmény megosztással érvényesíthető legyen.

Munkavállalói Résztulajdonosi  
Program (MRP)

A korábban hatályos rendelkezések nem határozták meg azon 
értékpapírokat, amelyeket az MRP megszerezhet. A módosítás 
alapján egyértelművé vált, hogy az MRP keretében történő jutta-
tás tárgya kizárólag törzsrészvény, vagy ahhoz közelítő befektetői 
kockázatot megtestesítő más értékpapír, illetőleg törzsrészvény-
hez vagy az említett feltételeknek megfelelő értékpapírhoz kap-
csolódó jog lehet (vagyis pl. kötvény nem). Emellett egyértelművé 
vált az is, hogy a munkavállalók tulajdonosi érdekeltségének meg-
teremtése az MRP-k célja.

A jövőben, ha a javadalmazási politika például az értékpapírt kibo-
csátó jogi személy gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásá-
hoz kapcsolódó feltételt tűz ki, a feltétel teljesülését a jogi személy 
számviteli beszámolójában foglalt adatokkal kell alátámasztani.

A tartós tulajdonosi érdekeltség megteremtése érdekében 12 hó-
nap minimális tartási időt ír elő a szabályozás a juttatás tárgyát 
képező pénzügyi eszközökre, ami 2021-től 24 hónapra nő. A mi-
nimális tartási idő letelte előtt a pénzügyi eszköz pénzre váltá-
sa nem lehetséges. Kivételes esetekben (például, ha a résztvevő 
munkaviszonya év közben keletkezett) a törvény a 12 hónapnál 
rövidebb tartási időszakot is lehetővé tesz.

Ingatlanbérbeadás

Az eddig alkalmazott szabályok szerint, amennyiben az ingatlan bér-
leti díja nem tartalmazta a közüzemi díjakat és a mérőórák a bérbe-
adó nevén maradtak, úgy a bérbeadó által befizetett, és a bérbevevő 
által megtérített közüzemi díjakat a bérbeadónak bevételként és költ-
ségként is el kellett számolnia (függetlenül attól, hogy a bérbevevő 
esetleg közvetlenül fizeti be a közüzemi számlát). Adminisztrációs 
könnyítés, hogy 2019. január 1-jétől  a bérbeadónál nem minősül 
bevételnek az ingatlan használatához kapcsolódó rezsiköltségek át-
hárításából származó díj, így ezeket értelemszerűen a költségek kö-
zött sem kell szerepeltetni, valamint a közüzemi számlákat sem kell 
megőrizni és nyilvántartani. Természetesen változatlanul el lehet szá-
molni a kifizetett díjakat költségként, amennyiben a szerződés szerint  
a bérleti díjban benne foglaltatik a közüzemi számlák ellenértéke is, 
és így a kiadás ténylegesen a bérbeadót terheli.
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  
JÁRULÉK

A jövőben nem kell a kifizetőnek adóelőleget vonnia, ha a bér-
beadó magánszemély nyilatkozik arról, hogy az általa egy másik 
településen 90 napot meghaladóan bérbevett másik lakás általa 
megfizetett bérleti díját figyelembe kívánja venni a bérbeadásból 
származó jövedelmének meghatározásakor. A rendelkezés 2019. 
január 1-jétől alkalmazható.

Adóadminisztrációt érintő egyszerűsítések

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek lehetőségük 
lesz arra, hogy elektronikus úton tegyék meg adóelőleg-nyilatko-
zatukat. A nyilatkozatot az adóhatóság felé kell megtenni, majd 
az adóhatóság azt a kifizető részére szintén elektronikusan to-
vábbítja. Abban az esetben, ha a magánszemély elektronikusan 
és írásban is tett ilyen nyilatkozatot, akkor a kifizetőnek az írásos 
nyilatkozatot kell figyelembe vennie az adóelőleg megállapítása 
során. 

A NAV 2019-ben már az egyéni vállalkozók számára is el fogja ké-
szíteni az adóbevallási tervezetet a kifizetőktől a tárgyévet követő 
év február hó utolsó napjáig beérkezett adatok alapján. A bevallá-
si határidő a rendelkezés következtében egyéni vállalkozók eseté-
ben is május 20-ára tolódik ki a jelenlegi február 25-e helyett. Mi-
vel a NAV a tárgyév tekintetében nem rendelkezik információval 
a magánszemélyek vállalkozási tevékenységből származó jövedel-
mére vonatkozóan, a mezőgazdasági őstermelőkhöz és az adó-
számos magánszemélyekhez hasonlóan az egyéni vállalkozóknak 
is mindenképpen szükséges lesz majd kiegészíteni, módosítani  
a NAV által elkészített bevallási tervezetet, vagy önállóan benyúj-
taniuk a saját maguk által elkészített bevallásukat.

• A nyári törvénymódosító csomag túlnyomó részben a saját 
jogú nyugdíjasok munkavállalókénti foglalkoztatására vonat-
kozó könnyítéseket tartalmazott és a nyugdíjas dolgozók 
terheinek csökkentését szabályozta. Ennek értelmében 
2019. január 1-jétől a saját jogú nyugdíjas nem minősül biz-
tosítottnak Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonya 
alapján, vagyis járulékfizetési kötelezettség sem terheli, de 
ellátásra sem szerez jogosultságot e jogviszonya alapján.

• Mivel a saját jogú nyugdíjasoknak Munka törvénykönyve sze-
rinti munkaviszonyuk után a jövő év kezdetétől nem kell já-
rulékot fizetniük, a kiegészítő tevékenységet folytató (vagyis 
lényegében a nyugdíjas) vállalkozók a Munka törvénykönyve 
szerinti heti 36 órás munkaviszonyuk alapján 2019. január 
1-jétől nem mentesülnek az egészségügyi szolgáltatási járu-
lékfizetés alól.

• 2019-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi ösz-
szege 7.320 Ft-ról (napi 244 Ft) 7.500 Ft-ra (napi 250 Ft) nő.

• A szociális hozzájárulási adó mértékével párhuzamosan a 
megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke mér-
séklődik (a járulék mértéke 34% helyett 24% lesz).

• Az őszi módosító csomagban elfogadott változások alapján 
azt, hogy egy jövedelmet járulékalapot képező jövedelemként 
kell-e figyelembe venni, az határozza meg 2019-től, hogy  
a jövedelem olyan időszakra tekintettel kerül-e kifizetésre, 
amikor biztosítási jogviszony állt fenn, függetlenül attól, hogy 
a tényleges kifizetés mikor történik. Így például járulékalapot 
képező jövedelem lesz a biztosítási jogviszony idejére tekin-
tettel kapott jövedelem akkor is, ha a kifizetés időpontjában 
már más ország járulékszabályai alkalmazandóak. Ugyanak-
kor nem kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni az 
olyan időszakra tekintettel kapott jövedelmet, amikor nem 
állt fenn biztosítási jogviszony akkor sem, ha a kifizetés idő-
pontjában már fennáll a biztosítási jogviszony.
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SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ  
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS

A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás 
ötvözetéből különálló törvény született a 2018. évi LII. törvény  
a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény (a továbbiakban: 
„új Szocho tv.”). 

Az új Szocho tv. többségében tartalmazza a korábbi szociális hoz-
zájárulási adóra és egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó tör-
vények rendelkezései. Az alábbiakban azokat a rendelkezéseket 
emeljük ki, melyek változást jelentenek a korábbi szabályozások-
hoz képest.

Az új Szocho tv. alapján szociális hozzájárulási adófizetési kö-
telezettség áll fenn az alábbi jövedelmekkel kapcsolatban:

• az szja törvény szerint összevont adóalapba tartozó adó 
(adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem, 

• tanulószerződés alapján kifizetett díj, ösztöndíjas foglalkoz-
tatás alapján fizetett ösztöndíj, érdekképviseleti tagdíj,

• külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján 
meghatározott havi díjazás amennyiben járulékalapot képez,

• a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem 
minősülő egyes meghatározott juttatások, a kamatkedvez-
ményből származó jövedelem adóalapként meghatározott 
összege,

• a jelenleg 14%-os egészségügyi hozzájárulási kulcs alá tarto-
zó jövedelmek Magyarországon adóztatható része (pl. vállal-
kozásból kivont jövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, ér-
tékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, külföldi színész/
stábtag által megszerzett jövedelem).

A jogszabály egykulcsos adót tartalmaz, melynek mértéke 
19,5%. Azaz a korábban 14%-os kulccsal adózó jövedelmek adó-
terhelése növekszik.

Jelenleg ezekre a jövedelmekre az egészségügyi hozzájárulást 
csak addig kellett megfizetni, amíg egy adóévben megfizetett 
egészségbiztosítási járulék és a 14%-os egészségügyi hozzájárulás 
együttes összege el nem érte a 450.000 Ft-ot. A törvény szerint 
a korlát úgy módosul, hogy addig kellene csak megfizetni ezen 
jövedelmek után a szociális hozzájárulási adót, amíg a minimálbér 
24-szeresét el nem éri az összes szociális hozzájárulási adó-
kötelezettség alá eső jövedelmek összege (a korlátba a béren 
kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 
meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből szár-
mazó jövedelmek nem számítanak bele). 

Számpéldával szemléltetve és a 2018-as minimálbér összegét alapul 
véve (138.000 forint), amennyiben az éves szinten számított ösz-
szevonandó adóalapba tartozó jövedelem eléri a 3.312.000 Ft-ot, a 
mostani 450.000 forintos felső határ helyett a kötelezettség 645.840 
forintra emelkedne. Ugyanakkor a minimálbér várhatóan növekszik 
jövőre, így ez az összeg is bizonyára módosulni fog még 2019-től. 

2016-ban egy több évre szóló programról állapodott meg a Ver-
senyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. Ahogyan 
az várható volt az új Szocho tv. nem tartalmaz adócsökkenést.  
A béren kívüli juttatások esetén egyelőre növekednek az adóter-
hek. Az eredeti bérmegállapodás alapján 2019-től, amennyiben 
legalább 6%-kal nőnek a reálbérek az előző évi adott időszak-
hoz képest, további 2 százalékpontonként (összesen négyszer) 
várható a szociális hozzájárulási adó csökkenése. A csökkentést  
a tárgynegyedévet követő 2. negyedév első napjára időzítenék, 
így először 2019 harmadik negyedévétől remélhetünk a bérmeg-
állapodás alapján újabb 2%-os csökkentést.

Adókedvezmények

Az új Szochó törvénnyel eltörlik a szabad vállalkozási zó-
nákban működő vállalkozások adókedvezményét, valamint 
részben a 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatása esetén 
igénybe vehető adókedvezményt, azonban továbbra is támogat-
ják a kutatók foglalkoztatását, valamint a kutatás fejlesztési tevé-
kenységet (bár az igénybevétel feltételrendszere teljesen megvál-
tozik).

Bevezetésre kerülnek új adókedvezmények is, így szociális hoz-
zájárulási adókedvezményt lehet igénybe venni a közfoglalkozta-
tottak, valamint a K+F tevékenységben résztvevő alkalmazottak 
bére után is. Továbbá összevonásra kerül több adókedvezmény 
kategória. Például bevezetik a munkaerőpiacra lépők után járó 
adókedvezményt, ezzel több korábbi kedvezmény kategóriát le-
fednek, mint az 1 vagy 2 gyermekes édesanyák foglalkoztatása, 
vagy a tartósan állást keresők, valamint a 25 év alattiak foglalkoz-
tatása esetén járó adókedvezményt. 

A megmaradt és új kedvezmények esetén az igénybe vehető  
maximális összegeket a minimálbérhez igazítják, ezzel növelve  
az adókedvezményként igénybe vehető összegeket. 

Az új Szocho tv. szerint az alábbi kedvezmények vehetőek 
igénybe a szociális hozzájárulási adóból:

• a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munka-
körben foglalkoztatottak után (kedvezmény mértékének ma-
ximuma: legfeljebb a minimálbérre számított adó 50%-a),

• a munkaerőpiacra lépők után (kedvezmény mértékének ma-
ximuma: az első két évben legfeljebb a minimálbérre számí-
tott adó, harmadik évben annak 50%-a),

• a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő 
nők után (kedvezmény mértékének maximuma: az első há-
rom évben legfeljebb a minimálbérre számított adó, 4-5. év-
ben annak 50%-a),

• a megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavál-
lalók után (kedvezmény mértékének maximuma: legfeljebb  
a minimálbér kétszeresére számított adó),
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• a közfoglalkoztatottak után (kedvezmény mértékének maxi-
muma: legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-
ára számított adó 50%-a),

• a kutatók után (kedvezmény mértékének maximuma: dokto-
ri vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező 
kutatók esetében legfeljebb 500 ezer forintra számított adó, 
a doktorjelöltek / hallgatók esetén legfeljebb 200 ezer forint 
után az adómérték 50%-ával számított összeg),

• K+F tevékenységben résztvevő munkavállalók után (kedvez-
mény a tárgyhónapban kutatás-fejlesztési tevékenység köz-
vetlen költségeként elszámolt bérköltség utáni adómérték 
50%-ával megállapított összeg).  

Új K+F adókedvezmény

A legjelentősebb változás, hogy a K+F tevékenységben résztvevő 
munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető 
adókedvezmény feltételrendszere jelentősen átalakul, és így széle-
sebb körben lehet majd érvényesíteni az eddig igen kevesek által 
igénybe vehető adókedvezményt. Ezzel összhangban a jelenlegi 
K+F adókedvezmény megszűnne, azt utoljára a 2018-ban kezdő-
dő adóév tekintetében lehetne alkalmazni.

Az Új Szocho tv. alapján adókedvezményt vehet igénybe a vállal-
kozásként működő saját tevékenységi körben alapkutatást, alkal-
mazott kutatás, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősülő 
kifizető, amely munkaviszonyban kutató fejlesztő munkavállalót 
foglalkoztat. Ez esetben a K+F tevékenység közvetlen költsége-
ként elszámolt bérköltségre számított szociális hozzájárulási adó 
50%-át lehetne adókedvezményként érvényesíteni. Kétszeres ér-
vényesítés nem lehetséges ugyanazon költségre, tehát társasági 
adóalap csökkentésre a szociális hozzájárulási adóban figyelembe 
vett bérköltség már nem elszámolható. 

Átmeneti szabályok

Külön átmeneti rendelkezés vonatkozik a K+F tevékenység után 
igénybe vehető adókedvezményre. Tekintettel arra, hogy a jelen-
leg érvényesíthető K+F kedvezmény a társasági adóbevallás be-
nyújtása utáni hónaptól (tehát adóévet követő évben) érvényesít-

hető, a jövő évtől hatályos kedvezmény pedig mindig a tárgyhavi 
bérköltség alapján vehető igénybe, speciális átmeneti rendelke-
zéseket fogalmaz meg a javaslat. A jelenleg hatályos szabályo-
zás szerinti K+F tevékenység után érvényesített adókedvezmény 
igénybe vehető az érvényesítésig nyitva álló határidőig.

Az átmeneti rendelkezések között rögzítésre került, hogy a 
2018-ban keletkezett jövedelmekre a hatályos szabályok alapján 
érvényesített kedvezmények még az érvényesítésre nyitva álló 
határidőig figyelembe vehetőek. Ha egy társaság a 2018-ban 
hatályban lévő szabályozás, valamint az új Szocho tv. alapján is 
jogosult lenne ugyanazon személy után az adókedvezményre, 
választási lehetőség illeti majd meg, hogy melyik törvény szerinti 
adókedvezményt alkalmazza. 

Egyéb rendelkezések

A hatályos szabályozások nyáron hatályba lépett módosításai az új 
Szocho tv.-be is átemelésre kerülnek. Ennek megfelelően az alábbi 
rendelkezések kerültek pontosításra:

• Egyértelműsítésre került, hogy a jövedelmet pótló kártérítés, 
keresetpótló járadék nem képezi a szociális hozzájárulási adó 
alapját.

• A külföldi pénznemről történő átszámítás esetén az szja tör-
vény rendelkezései az irányadóak.

• Pontosításra került, hogy a vállalkozásból kivont jövedelem, 
értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék, vál-
lalkozói osztalék és árfolyamnyereségből származó jövedelem 
után nem pénzbeli juttatás esetén is kell hozzájárulást fizetni.

• Továbbá rögzítésre került, hogy az EU intézményei által bizto-
sított személy is mentesülhet a hozzájárulás fizetése alól, ha-
sonlóan a tagállami biztosítási jogviszonnyal rendelkezőkhöz.

Ahogy az szja módosításoknál részletesebben kifejtésre került, 
nem minősül kifizetőnek (tehát a szocho a természetes személyt 
terheli) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár a célzott szolgáltatás-
ként nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatás esetén.
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Az utalványok adóztatásával 
kapcsolatos új rendelkezések
A korábbi években az Európai Unió tagállamaiban különböző sza-
bályozási technika és gyakorlat volt érvényben az utalványok érté-
kesítésének áfa-kezelését illetően. Az eltérő tagállami szabályozás 
és gyakorlat között – több-kevesebb sikerrel – az Európai Bíróság 
próbálta az egységes jogértelmezést biztosítani.

Az utalványokkal kapcsolatos európai bírósági esetjogot is felhasz-
nálva az Európai Unió Tanácsa 2016-ban módosította az uniós 
áfa-irányelvet és egységes szabályozást vezetett be az utalványok 
értékesítésének áfa-kezelésére. A törvény ezen módosító irányelv 
rendelkezéseit ülteti át a hazai jogrendszerbe.

A jogszabály értelmében az Áfa tv. kiegészül egy külön, az utal-
ványok áfa-kezelését szabályozó alcímmel, valamint az értelmező 
rendelkezések között az utalványokkal kapcsolatos fogalmak ke-
rülnek elhelyezésre.

Összhangban az irányelvvel az Áfa tv. is meghatározza az utal-
vány fogalmát, amely alatt az olyan eszközt kell érteni, amely egy 
termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ellenértékeként funkcionál 
és amelyen (vagy a kapcsolódó dokumentáción) fel van tüntet-
ve, hogy azon, hogy kitől és milyen terméket/szolgáltatást lehet 
beszerezni.

Az Áfa tv. továbbá különbséget tesz az egycélú és a többcélú utal-
vány között. A kétfajta utalvány között a fő különbség áfa-szem-
pontból:

• az egycélú utalványok minden egyes átruházása (ide ért-
ve az utalvány kibocsátását, azaz az első átruházást is) után 
áfa-fizetési kötelezettség keletkezik. Az őszi adócsomagban 
elfogadott változások szerint továbbá, az egycélú utalványok 
ingyenes átruházása után is adófizetési kötelezettség kelet-
kezik, amennyiben az utalvány beszerzéséhez kapcsolódóan 
az adóalanyt adólevonási jog illette meg. Ezekben az ese-
tekben az adó alapja az utalvány adó nélkül számított nettó 
beszerzési ára,

• a többcélú utalvány kibocsátásakor és további átruházá-
sakor nem, csak annak beváltásakor keletkezik adófizetési 
kötelezettség (ugyanakkor a jogszabály szerint a többcélú 
utalvány átruházásához kapcsolódó szolgáltatások – pl. for-
galmazás vagy vásárlásösztönzés – áfa-köteles ügyleteknek 
minősülnek, amelyek után az értékesítő adóalanynak meg 
kell fizetnie az áfát).

Ugyan a fenti módosítások csak 2019. január 1-jével lépnek ha-
tályba, és a rendelkezéseket a 2018. december 31-ét követően 
kibocsátott utalványok esetében kell először alkalmazni, de az 
irányadó értelmezés eddig is ugyanez volt, tehát a jogszabályvál-
tozás leginkább csak egyértelműsíti a szabályozást, de új helyzetet 
nem igazán teremt.

Teljesítési időponttal összefüggő 
módosítások
A törvény hiánypótló jelleggel rögzíti, hogy amennyiben az adó-
alany egy időszakos elszámolású ügylet teljesítését megelőzően 
szűnik meg jogutód nélkül, akkor a teljesítés időpontjának a jog-
utód nélküli megszűnést megelőző nap minősül. A jogszabály 
2019. január 1-jével lép hatályba.

Így tehát az a helyzet rendeződik, amikor pl. egy éves elszámo-
lású ingatlanbérlet esetében a bérbeadó adóalany július 1-jével 
megszűnik, de az általa nyújtott bérleti szolgáltatás teljesítési 
időpontja egyébként december 31-re esik. Mivel ilyen esetben 
értelemszerűen már nincs lehetőség december 31-ével megálla-
pítani a teljesítés időpontját, ezért a jogszabály értelmében ilyen 
esetekben a teljesítés napja a jogutód nélküli megszűnés napját 
megelőző napra esik, azaz a példa alapján június 30-ára.

Fordított adózáshoz kapcsolódó 
módosítások
A jogszabály – az Európai Uniós kötelezettségnek eleget téve – 
2021. január 1-jétől jelentősen szűkíti a munkaerő-kölcsönzéshez 
kapcsolódó fordított adózás szabályát. Ennek következtében a 
jövőben már nem minden munkaerő-kölcsönzéssel/kirendeléssel, 
illetve a személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szol-
gáltatásnyújtás adózik fordítottan, hanem csak az Áfa tv. 10. § d) 
pontjában szabályozott ingatlanértékesítéshez, illetve az ingatlan 
létrehozatalát, egyéb megváltoztatását szolgáló építési-szerelési, 
egyéb szerelési munkához kapcsolódó szolgáltatás. 

A törvény értelmében 2022. június 30-ig meghosszabbításra ke-
rül az egyes gabonafélék, az üvegházhatású gázok és az acélipa-
ri termékek értékesítése kapcsán alkalmazható fordított adózási 
mechanizmus.

Személygépkocsi bérleti díjának áfa 
levonása
A hatályos jogszabályok szerint a bérelt személygépkocsi bérleti 
díjának áfája csak olyan mértékben vonható le, amilyen mérték-
ben a bérletre az adóköteles tevékenység végzése miatt kerül sor. 
Az üzleti célból történő használatot megfelelő dokumentálással 
kell alátámasztani. Az adminisztratív terhek csökkentése érdeké-
ben a módosítás lehetővé teszi – hasonlóan a személygépkocsi 
üzemeltetési költségeire vonatkozó szabályhoz – az 50%-os le-
vonási hányad automatikus alkalmazását, amennyiben a bérelt 
személygépkocsit gazdasági és magáncélra egyaránt használják.

Természetesen nem kötelező alkalmazni az 50%-os levonási há-
nyadot, ha a gépjármű üzleti célú felhasználása az 50%-ot meg-
haladja és ezt a megfelelő alátámasztással igazolni tudja a cég. 
Amennyiben az adóalany az 50%-os hányad szerinti levonást 
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alkalmazza, akkor azt először abban az elszámolási időszakban 
teheti meg, amely elszámolási időszak 2018. december 31-jét kö-
vetően kezdődik és a levonási jog 2018. december 31-jét követő-
en keletkezik.

Lakásáfa – átmeneti szabályozás
2020. január 1-jétől az új lakóingatlanok értékesítése esetén al-
kalmazható 5%-os áfa kulcs ismét 27%-ra emelkedik. A kedvez-
ményes adózás megszűnése rengeteg kérdést vet(ett) fel a 2019 
utánra átnyúló lakásépítési projektek kapcsán. A törvény átmene-
ti szabályt fogalmaz meg, mely szerint a kedvezményes, 5%-os 
áfa kulcsot lehet alkalmazni 2020. január 1. és 2023. december 
31. közötti időszakban azon lakóingatlanok értékesítésére, ame-
lyeknél a lakóingatlan építésére 2018. november 1-jén végleges 
építési engedély volt érvényben, vagy az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységet legkésőbb 2018. november 1-jéig 
bejelentették. 

Alanyi adómentesség 
értékhatárának módosítása
Az alanyi adómentesség választására – az egyéb törvényi felté-
telek fennállása esetén – abban az esetben jogosult az adóalany,  

ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott nap-
tári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt 
értékhatárt. A jogszabály értelmében az alanyi adómentesség vá-
lasztására jogosító értékhatár a jelenlegi 8 millió forintról 12 millió 
forintra emelkedik. Így az alanyi mentesség és a KATA választási 
értékhatára azonossá válik. 

Az adóalanyok már a 2019-es évre vonatkozóan is élhetnek az 
alanyi adómentesség választásának lehetőségével amennyiben  
árbevételük a 2018-as évben a 8 millió forintot meghaladta,  
de a 12 millió forintot nem érte el. 

Utazásszervezők nyilvántartása
Utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja 
az utazásszervező árrése. Az adóalap kiszámítására a jelenleg 
hatályos jogszabályok kétféle lehetőséget biztosítanak: az egyik  
az utankénti (utasonkénti), ún. egyedi nyilvántartáson alapuló ár-
rés számítás, a másik az utakat összevonva elvégzett ún. önálló 
pozíciószámonkénti nyilvántartás. 2020. január 1-jétől megszűnik 
az önálló pozíciószámonként történő adóalap megállapítás lehe-
tősége.

Egyéb
• Szerbiával és Törökországgal bővül azon országok listája, 

amely országokban letelepedett adóalanyok részére Magyar-
ország biztosítja a rájuk belföldön áthárított áfa visszatéríté-
sének lehetőségét.  Míg Szerbia esetében a viszonosság már 
2019. január 1-jétől fennáll, addig Törökország esetében a 
kedvezmény csak akkortól lesz alkalmazható, amikortól a 
török fél az általa megadott viszonosságot visszaigazolta és 
az erről szóló határozatot a Pénzügyminiszter a Magyar Köz-
lönyben közzétette.

• A törvény értelmében 2019. július 1-jétől a hivatkozással 
meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában 
a 2018. január 1-jei állapot szerinti vtsz. és TESZOR ’15 sze-
rinti besorolási rendet kell irányadónak tekinteni (a korábbi 
szabályok alapján az állapotrögzítő egyes esetekben 2002. 
július 31., más esetekben pedig 2002. szeptember 30.).

• Az ESL és UHT tejeket a törvény 2019. január 1-jével a ked-
vezményes 5%-os áfa-kulcs alá sorolja.
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• 2019. január 1-jétől megindulhat az adózókért folytatott ver-
seny az önkormányzatok között. A módosított szabályok 
ugyanis területi korlátozás nélkül felhatalmazzák az önkor-
mányzatokat, hogy rendeletben adóalap- vagy adóked-
vezményt tegyenek elérhetővé az adott településen 
beruházó adózók számára. A kedvezmény alapja a beru-
házási érték, amely – a fejlesztési adókedvezményhez hason-
lóan – továbbvihető a következő évekre.

• Megszűnik a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó 
adóalap-csökkentési lehetőség az iparűzési adóban. 
Megjegyezzük, hogy az ez alapján érvényesíthető adóelőny 
eddig is rendkívül csekély összegű volt (éves szinten 20.000 
forint/új munkavállaló), így komoly korlátozásról nincs szó. 

• Az adminisztráció egyszerűsítése jegyében rendszeressé vá-
lik az állami adóhatóság és a székhely szerinti önkor-
mányzat közötti kommunikáció. A NAV ugyanis 2019. 
július 1-jétől havonta kétszer értesíti a székhely szerinti ön-
kormányzatot az adózókkal kapcsolatos változásokról, amely 
így mentesíti az adózókat a székhely szerinti önkormányzat 
felé történő bejelentési kötelezettségek alól.

• A számviteli szabályok módosítása közvetetten azt is jelenti, 
hogy az üzletág-átruházás nem lehet hatással az átruházó 
nettó árbevételére és ezáltal az iparűzési adókötelezettsé-
gére sem. Átmeneti rendelkezés hiányában azonban elő-
fordulhat, hogy a 2018. évi beszámolójukat IFRS-ek szerint 
összeállító és ebben az évben üzletágat értékesítő adóala-
nyok hátrányosabb helyzetbe kerülnek a többi adózóhoz 
képest, ugyanis az üzletág-értékesítéshez kapcsolódó speci-
ális adóalap-növelő tétel iparűzési adóban csak 2019. janu-
ár 1-jétől kerül törlésre.

• A KATA mértéke maradt a régi: főállású adózók esetében a 
jövőben is 50.000 forint, míg a nem főállású kisadózók eseté-
ben 25.000 forint, és nem változott a KIVA 13%-os mértéke 
sem.

• 2019-től bővül  azonban  a KIVA szerinti adózásra jogosul-
tak köre. A kisvállalati adóalanyiság választhatóságának 
mérlegfőösszegre és bevételre vonatkozó felső értékhatára 
a jelenlegi 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelke-
dik (ugyanakkor az 50 főre vonatkozó létszámkorlát nem 
változik). Ezzel párhuzamosan a jelenlegi 1 milliárd forintról 
3 milliárd forintra emelkedik az a bevételre vonatkozó 
értékhatár, amelynek túllépése esetén az adózó kisvállalati 
adóalanyisága megszűnik.

• A szociális hozzájárulási adó változásaival összhangban vál-
tozik a KIVA alapja is. 2019-től az adóalapot képező sze-
mélyi jellegű kifizetések köre kiegészül ugyanis a béren kívüli 
juttatással és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 
meghatározott juttatással, tekintettel arra, hogy ezen kifize-
téseket 2019. január 1-jétől szociális hozzájárulási adófizetési 
kötelezettség terheli.

• A szociális hozzájárulási adókedvezményeket (köztük az új 
K+F kedvezményt is) a kisvállalati adó alapjában is figyelembe 
lehet majd venni. Ennek megfelelően 2019. január 1-jétől vál-
tozik a KIVA tv. kedvezményezett foglalkoztatottakra vonat-
kozó definíciója, mely személyek munkabérének törvényben 
meghatározott mértékét nem kell figyelembe venni személyi 
jellegű kifizetésként a KIVA alapjának meghatározásakor.

• A kettős adóztatás elkerülésére  vonatkozóan a törvény 
korábban csak egy nagyon rövid, általános szabályt tartal-
mazott, 2019. január 1-jétől azonban részletes szabályozásra 
került a külföldről származó jövedelmekkel kapcsolatos adó-
alap módosító tétel kiszámításának menete. E változásokkal 
összefüggésben a törvényalkotó pontosította, hogy a külföl-
dön megfizetett (fizetendő) adó összegével csökkentett ösz-
szegben lehet a kapott (járó) osztalékot adóalap csökkentő 
tételként figyelembe venni.

Kisadózó vállalkozások  
tételes adója (KATA)  

és kisvállalati adó (KIVA)
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• Új rendelkezés, hogy a kisvállalati adóalanyiság megszű-
nik a Tao. tv. szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy 
kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás 
vagy részesedéscsere napját megelőző napon, illetve az üzle-
ti év mérlegfordulónapjának változtatása esetén a választott 
mérlegfordulónappal.

• Szintén megszűnik a kisvállalati adóalanyiság, ha  
az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik, vagy 
amennyiben az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási 
tevékenysége érdekében felmerült finanszírozási költsé-
gei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és 
a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő, 
adóköteles bevételeit az adóévben várhatóan meghaladja  
a 939.810.000 forintot. A rendelkezéseket első alkalommal a 
2019. adóév vonatkozásában kell alkalmazni.

• 2019. január 1-jétől ismét visszakerül a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvénybe 
az ellenőrzött külföldi társaság definíciója, amely 2017-ben 
került ki a fogalmak közül. A meghatározás a Tao. törvény el-
lenőrzött külföldi társaság fogalmára hivatkozik, azzal, hogy 
a feltételezett magyarországi adókötelezettség számításánál 
a kisvállalati adó szabályait kell alkalmazni. A rendelkezés kö-
vetkeztében az ellenőrzött külföldi társaságnak minősülő tár-

saság részére történő egyes kifizetések már nem a vállalko-
zás érdekében felmerülő költségeknek minősülnek és növelik  
a kiva adóalapot.

• A „kettős adóterhelés” megszüntetése érdekében abban az  
esetben, ha az adózó a társasági adó hatálya alól tér át  
a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya 
alá, akkor a társasági adóalanyiság időszaka alatt keletke-
zett bevétel kizárólag társasági adóalapot képezne, függet-
lenül attól, hogy az a társasági adóalanyiság időszaka alatt 
folyt-e be. (A korábbi szabályok szerint, ha az említett bevétel  
a KATA-alanyiság időszaka alatt folyik be, akkor az a kisadózó 
vállalkozás bevételének is minősült.)

• Nem minősül főállású kisadózónak 25. életévének betölté-
séig a közép- vagy felsőoktatási intézményben tanuló vál-
lalkozó a tanulmányainak szüneteltetése idején sem, vagyis 
csak havi 25.000 Ft adót kell fizetnie az egyébként általános 
50.000 Ft helyett.
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Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
• Fontos változás, hogy az EVA-adóalanyiság utoljára 

2018. december 20-ig választható, ezt követően az EVA-
ra történő áttérés már nem lehetséges. A jelenleg EVA sze-
rint adózók továbbra is a törvény hatálya alatt maradhatnak, 
azaz az EVA nem szűnik meg, csak 2018. december 20-át 
követően már nem lesz választható.

• A számviteli törvény hatálya alá tartozó EVA-alanyok esetében 
már a 2018-as adóévre vonatkozóan is megszűnik az a kor-
látozás, amely szerint az osztalékfizetésre rendelkezésre álló 
forrásokat kötött sorrendben (vagyis az eredménytartalék ke-
letkezésének időpontjától függően) használhatják csak fel.

Népegészségügyi termékadó
• A törvénymódosítás indokolása szerint az adóalanyok egyes 

esetekben visszaéltek az egészségmegőrző programokhoz 
kapcsolódó adócsökkentési lehetőséggel, ezért ezt a lehető-
séget törölik a törvényből. Ennek következményeként 2019. 
január 1-jétől az adóalanynak kizárólag arra lesz lehetősége, 
hogy a fizetendő adóját felajánlja az egészségügyi államigaz-
gatási 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 alkoholtermé-
kekkel – 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 több-
ségénél mintegy 20%-kal növeli (a növelés mértékét 5 fo-
rintra-, 10 forintra kerekítve határozza meg). Emellett a né-
pegészségügyi 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 vál-
tozások 2019. január 1-jétől hatályosak.

Hitelintézeti Különadó és Pénzügyi 
szervezetek különadója
• 2019. január 1-jétől megszűnik a hitelintézeti 30%-os 

különadó, illetve a befektetési vállalkozások kikerülnek  
a pénzügyi szervezetek különadójának hatálya alól. 

• További kedvező változás, hogy a hitelintézetek esetében mi-
nimálisan mérséklődik a pénzügyi szervezetekre vonatkozó 
különadó-kötelezettség, az adóalap 50 milliárd forintot meg 
nem haladó részére marad a 0,15 százalékos adókulcs, 
míg az e feletti részre az adókulcs 0,21-ről 0,2 száza-
lékra csökken.

• Emellett a pénzügyi szervezetek különadójának azon alanyai, 
amelyek IFRS-eket alkalmaznak, a jövőben az IFRS-ek alapján 
állapíthatják meg adóalapjukat és adókötelezettségüket.

Pénzügyi tranzakciós illeték
• Az elfogadott jogszabály-módosítás értelmében tranzakci-

ónként 20.000 forintig minden lakossági átutalás mentesül 
a pénzügyi tranzakciós illeték alól. A kedvezmény azonban 
kizárólag az utalásokra vonatkozik, tehát például a bankkár-
tyás fizetésre már nem. A módosítás 2019. január 1-jén lép 
hatályba.

• További módosítás, hogy 2018. december 1-jétől a Széchenyi 
Pihenő Kártyához tartozó korlátozott fizetési számlára történő 
átutalás esetén nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség.

• Az őszi adótörvény módosítások következményeként mente-
sül a pénzügyi tranzakciós illeték fizetése alól a természetes 
személyek Kincstárnál vezetett és állampapír-forgalmazás 
érdekében igénybe vett ügyfélszámlája és más számlaveze-
tőnél vezetett fizetési számlája között lebonyolított fizetési 
művelet. Ezzel a módosítással az állampapír forgalmazás te-
kintetében a Kincstár által végrehajtott művelet ugyanúgy 
illetékmentes lesz, mint a versenypiaci befektetési szolgálta-
tók általi állampapír forgalmazás. A módosítás 2019. január 
1-jén lép hatályba.

Energiaellátók jövedelemadója
Noha az energiaellátók jövedelemadója adóalapját nem módosítja 
a terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása, az új szabályok 
értelmében – már akár 2018-ban kezdődő adóévben is – csökken-
teni lehet az adó alapját az adóalanyiság időszakát megelőzően 
elszámolt, de az adóalanyiság időszakában visszaírt terven felüli 
értékcsökkenéshez kapcsolódó bevétel összegével.

Kulturális adó
2019. január 1-jétől eltörlésre kerül a 2012-ben bevezetett kultu-
rális adó, amely alapvetően a pornográf tartalmak kereskedelmét 
adóztatta. Az indokolás szerint a kulturális adó egyébként is cse-
kély bevételt eredményezett, valamint nem teljesítette a remélt 
társadalmi hatást sem, így az adónemek számának csökkentése 
érdekében eltörlésre került.

EGYÉB ADÓK
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Vámjogi képviselő 

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódóan vámkezelési szolgálta-
tásokat végző vámjogi képviselőknek a törvénymódosítás lehető-
séget biztosít arra, hogy szabályozott körülmények között „alvál-
lalkozókat” vegyenek igénybe. A közreműködő igénybevételére 
csak akkor kerülhet sor, ha a megbízó és a vámjogi képviselő erről 
megbízási szerződésben megállapodik, illetve a megbízó a meg-
hatalmazásban erről rendelkezik. A közreműködő nem minősül 
vámjogi képviselőnek, csak a vámjogi képviselőtől kapott másod-
lagos jogosultságok felhasználásával kezdeményezhet olyan eljá-
rást, amely a vámáru nyilatkozatot feldolgozó rendszer útján zaj-
lik. A vámhatósági rendszer útján ellátandó feladatait pedig csak 
akkor láthatja el, ha a képviseleti jogviszony bejelentésére szolgá-
ló rendszerbe a közreműködőnek adott megbízást bejelentették.

AEO engedély feltételeinek teljesítéséhez 
kapcsolódó változás

Az engedélyezett gazdálkodói minősítés (AEO engedély) alapjául 
szolgáló feltétel teljesítésének vizsgálata során a végzett tevékeny-
séghez kapcsolódó gyakorlati jellegű szakértelem vagy szakmai 
képesítés igazolása érdekében a kérelmező szerződéses keretek 
között igénybe veheti egy másik, már AEO C típusú engedéllyel 
rendelkező személy segítségét. A gyakorlatban előfordult, hogy 
a szerződtetett személyek az Uniós Vámkódex 39. cikk d) pont 
szerinti feltétel igazolása érdekében további szerződéses viszonyt 
kezdeményeztek egy harmadik személlyel. Az Európai Unió Bi-
zottság szándékával összhangban a törvénymódosítás kimondja, 
hogy a vámhatóság nem tekinti teljesítettnek az AEO engedély 
alapjául szolgáló feltételeket, ha a szerződtetett személy a krité-
riumok teljesítése érdekében további szerződéses viszonyt létesít 
egy harmadik személlyel.

Jogellenesen behozott áruk lefoglalása

A módosítás értelmében lehetőség nyílik arra, hogy a vámhatóság 
nem csak a gyorsított eljárással érintett jövedéki termékek eseté-
ben foglalhassa le a nem uniós árut és az ahhoz kapcsolódó átala-
kított szállítóeszközt, hanem az 50.000 Ft-os vámhiányt meghala-
dó, az Európai Unió területére beszállított és vám elé nem állított 
nem uniós áruk esetében is. 

Vámhatósági engedélyezés szabályozása

A hatályos nemzeti jogszabály kizárólag az elfogadott exportőri 
engedély kiadásának feltételeit és az elfogadott exportőrökkel 
szembeni követelményeket határozza meg vámhatóság engedé-
lyezési tevékenységére vonatkozóan. A törvénymódosítás az A.TR 
(EK-Törökországi társulási tanács) elfogadott exportőri engedély 
kiadásának feltételeit és az A.TR elfogadott exportőrökkel szem-
beni követelményeket is szabályozza.

Összevont biztosíték visszatartása

A jelenleg hatályos jogalkalmazási gyakorlat szerint a vámhatóság 
az összevont biztosíték esetén a garanciavállaló nyilatkozatban 
vagy készfizető kezesi szerződésben vállalt pénzügyi helytállási 
kötelezettség alól a kötelezettségvállalót az általános elévülési idő 
(3 év) végéig nem mentesíti. A módosítás következtében a vám-
hatóság egy évig tarthatja vissza a biztosítékhoz nyújtott pénzügyi 
elemeket, amely időtartam lejártát követően azok felszabadulnak.

A fenti módosítások 2019. január 1-jén lépnek hatályba.

A Pénzügyi Számlákkal kapcsolatos 
információcsere
2019-től a következő partnerországokkal bővül az adóhatóságok 
közötti automatikus információcsere az egyes jogi és magánsze-
mélyek másik országban tartott pénzügyi számláiról: Bahama-szi-
getek, Hong-Kong, Katar, Kazahsztán, Libéria, Makaó, Panama, 
Uruguay.

UNIÓS VÁMJOG
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Késedelmi pótlékkal kapcsolatos 
változások
2019. január 1-jétől a jegybanki alapkamat kétszerese helyett  
az alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része 
lesz a késedelmi pótlék mértéke naptári naponként. A jelenlegi 
0,90%-os alapkamattal számolva a módosítás 5,9%-os késedel-
mi pótlékot fog eredményezni, azaz a mostani mérték több mint 
háromszorosára emelkedik.

Öröm az ürömben, hogy amennyiben az adóhatóság teljesíti kése-
delmesen a kiutalásokat, akkor neki is ugyanezen megnövekedett 
következményekkel kell majd számolnia. Az adóhatóság továbbá 
nem csak késedelmes kiutalás után fog késedelmi kamatot fizet-
ni, hanem olyan esetekben is, amikor az adózónak visszatérítési 
igénye keletkezett abból adódóan, hogy az adóhatóság döntése 
utólag jogszabálysértőnek bizonyult. A késedelmi kamat mértéke 
a késedelmi pótlékkal egyezik meg.

Kockázatos adózók esetében a késedelmi pótlék kiszámításának 
alapja szintén változik. 2019. január 1-jétől a jegybanki alapkamat 
ötszöröse helyett a késedelmi pótlék 150%-ának 365-öd része lesz 
a késedelmi pótlék mértéke naptári naponként.

A rendelkezéseket azok hatályba lépésüket követően esedékessé 
váló kötelezettségekre kell először alkalmazni.

Önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos 
változások
Mivel az önellenőrzési pótlék kiszámítása jelenleg a késedelmi pót-
lék mértékéhez van kötve (amelynek a megemelése méltánytalan 
helyzetbe hozná a jövőben önellenőrizni szándékozó adózókat), 
a jogszabály értelmében az önellenőrzési pótlék továbbra is az 
alapkamat mértékéhez fog igazodni.

Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén az önellenőr-
zési pótlék mértéke az alapesetben fizetendő önellenőrzési pótlék 
másfélszerese lesz.

Egyéb

• Az elfogadott adócsomag csökkenti az adóelőleg-kiegészí-
tési (feltöltési) szabályok megsértése esetén kiszabható 
mulasztási bírság összegét. A mulasztási bírság maximális ösz-
szege  a befizetett előleg és az adóévi adó 90%-a különböze-
tének 10%-ára fog csökkenni a jelenlegi 20%-ról.

• Az adócsomag megszünteti az adózás rendjéről szóló törvény 
azon rendelkezését, amely értelmében az adóhatóság nem 
szabhatott ki adóbírságot, késedelmi pótlékot a kivetés út-
ján megállapított helyi adók ellenőrzése során. A módosítás 
2019. január 1-jével fog hatályba lépni.

ADÓZÁS RENDJE
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• Az eljárási határidővel kapcsolatos szabályokat az el-
fogadott adócsomag szintén módosítja. Az ügyintézési ha-
táridő adóhatóság által történő meghosszabbítás lehetséges 
eseteinek jelenlegi példálózó felsorolása taxatívvá (kizáróla-
gossá) fog válni, amelyhez képest további eseteket csak tör-
vény határozhat majd meg. A jövőben továbbá a hiánypótlás 
és a próbagyártás időtartama nem fog beleszámítani az eljá-
rási határidőbe. A módosítások 2019. január 1-jével lépnek 
hatályba.

• Tovább fog szigorodni az ellenőrzéshez, illetve ismételt elle-
nőrzéshez kapcsolódó eljárásban benyújtott fellebbezésben 
új tények és bizonyítékok előterjesztésének lehetősé-
ge. A jövőben, ellenőrzés esetén – a korábbi szabályokkal el-
lentétben – nem az elsőfokú adóhatóság döntéshozatalakor, 
hanem az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő letel-
tekor az adóhatóság által nem ismert tényeket és bizonyíté-
kokat, illetve az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő 
leteltéig az adóhatósághoz elő nem terjesztett bizonyítéko-
kat nem lehet majd figyelembe venni a fellebbezés elbírálása 
során. A módosítás 2019. január 1-jével fog hatályba lépni.

• A kereskedelmi törvény veszteséges kiskereskedelmi tevé-
kenységet szankcionáló rendelkezéseinek hatályon kívül he-
lyezésével összefüggésben azon adózókat, amelyeknek két 
egymást követő üzleti évben elért nettó árbevételük mind-
két üzleti évben külön-külön eléri a 60 milliárd forintot és az 
adózott eredményük mindkét üzleti évben nulla vagy negatív,  
az adóhatóságnak kötelezően ellenőriznie kell majd. 

• Az ellenőrzést a második üzleti év beszámolójának elfogadá-
sát követően fogja majd lefolytatni az adóhatóság (az újon-
nan alakult vállalkozásokra eltérő szabályok vonatkoznak 
majd). A rendelkezéseket a 2019-ben és az azt követően kez-
dődő üzleti évek tekintetében kell majd először alkalmazni.

• A NAV egy elektronikus felületet fog működtetni, amelyen 
keresztül bizonyos adózók be tudják majd nyújtani  
a meghatalmazásokat. A jövőben elektronikus úton meg-
hatalmazást az alábbi módokon lehet majd tenni:

 - természetes személy és egyéni vállalkozó esetében  
a rendelkezési nyilvántartáson keresztül, vagy a NAV ál-
tal biztosított elektronikus felületén,

 - jogi személyek esetében a NAV által biztosított elektro-
nikus felületen, vagy

 - a polgári perrendtartás szabályai alapján elektronikusan 
hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű ma-
gánokiratba foglalva lehet majd tenni.

 - 2019. január 1-jétől megszűnik a feltételes adómegál-
lapítási kérelmek esetében az előzetes konzultáció 
lehetősége.
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SZÁMVITEL
Támogatások elszámolása
Az EU-s vagy állami forrásból kapott támogatásokat sok esetben 
utófinanszírozás jellemzi, azaz a támogatás kifizetése a projekt vé-
gén a költségek, ráfordítások felmerülését követően, akár több 
évvel később történik. Így – a jelenlegi szabályok alapján – a támo-
gatással érintett költségek, ráfordítások és a támogatáshoz kap-
csolódó bevétel sok esetben eltérő üzleti évben kerülnek elszámo-
lásra. E torzítás kiküszöbölése céljából – a kapcsolódó feltételek 
teljesítése esetén – már az alapul szolgáló költségek, ráfordítások 
felmerülése évében el lehet számolni a támogatást bevételként  
az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben függetlenül attól,  
hogy a pénzügyi rendezés nem történt még meg. Ezt az elszámo-
lási módot már a 2018. évben kezdődő üzleti évben is alkalmazni 
lehet.

Üzleti vagy cégérték egyesüléseknél
Bizonyos feltételek teljesítése esetén a tulajdonos társasággal tör-
ténő egyesülés esetén a jogutód üzleti vagy cégértéket (goodwill) 
mutathat ki abban az esetben, ha a beolvadóban fennálló része-
sedés egyesülés keretében történő kiszűrése vagyonvesztést okoz 
abból adódóan, hogy a részesedés könyv szerinti értéke megha-
ladja az átvett eszközök és kötelezettségek piaci értéken számított 
különbözetét. A törvény nem rendelkezik külön értékcsök-
kenési szabályokról az így kimutatott üzleti vagy cégértékkel 
kapcsolatban, így feltételezzük, hogy az ilyen típusú goodwill ese-
tében is a jelenleg hatályos értékcsökkenési szabályokat kell majd 
figyelembe venni, azaz amennyiben a szóban forgó üzleti vagy 
cégérték hasznos élettartamát nem lehet megbecsülni, akkor leg-
alább 5 év, de maximum 10 év alatt kell leírni.

Ezen új szabály beiktatásával egyidejűleg azonban  a törvény 
nem módosítja az üzleti vagy cégérték definícióját, amely 
szerint továbbra is kizárólag üzletághoz kapcsolódóan lehet good-
willt kimutatni. Így ez az ellentmondás esetlegesen elszámolási, il-
letve értelmezési kérdéseket vethet fel a társaságoknál a jövőben.

Egyesüléshez kapcsolódó goodwillt a módosító törvény hatályba 
lépését követően indult egyesülések esetén lehet először kimutat-
ni. Nem egyértelmű azonban, hogy mikor tekinthető egy egye-
sülés elindultnak: az egyesülésről történő első döntéskor vagy  
a végleges döntés időpontjában, a cégbírósági eljárás megindí-
tásakor vagy esetlegesen az egyesülés bejegyzésekor. Tekintve, 
hogy egy egyesülés több hónapot is igénybe vesz,  kérdéses szá-
munkra, hogy az egyesülés mely fázisában tartó társaságok alkal-
mazhatják majd ezt a szabályt először.
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Üzletág értékesítés
A törvénymódosítás új szabályokat vezet be az üzletág értelme-
zésére és annak értékesítéséből származó eredmény elszámolá-
sára. Ezek alapján az üzletág-átruházás összesített nettó ered-
ményét – mint egyetlen komplex tranzakció eredményét, annak 
előjelétől függően – az egyéb bevételek vagy az egyéb ráfor-
dítások között szükséges elszámolni függetlenül attól, hogy a 
kapott ellenérték meghaladja-e az üzletág piaci értéket vagy sem 
(a jelenlegi szabályok alapján a piaci értéket meghaladó rész a 
nettó árbevétel részét képezi) vagy az átadott eszközök között 
van-e készlet (amely értékesítéséből származó bevétel jelenleg jel-
lemzően árbevételnek minősül).

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az üzletág értéke-
sítés során kivezetett eszközök és átvállalt kötelezettségek könyv 
szerinti értékét mérlegtételek szerinti megbontásban. Az új szabá-
lyokat a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóban 
kell először alkalmazni, de választás szerint már a 2018. évben 
induló év esetében is figyelembe vehetők.

Üzleti év időtartama
A törvénymódosítás egyértelműsíti a törvény alól KATA vagy KIVA 
szerinti adózás választása miatt kikerülő, valamint a törvény alá  
az adóalanyiság megszűnése miatt visszakerülő egyes gazdálko-
dók tört üzleti éveire vonatkozó beszámoló-készítési, illetve -köz-
zétételi kötelezettségeket.

Egyéb
A vállalkozások a könyvvezetés-, beszámoló készítés pénznemére 
vonatkozó döntésüket a jelenlegi 5 év helyett 3 év után megvál-
toztathatják.

Az ügyvédi irodák 2018. üzleti évtől választhatják a KATA szerinti 
adózást, így ez irányú döntésük következtében kikerülnek a szám-
viteli törvény hatálya alól.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a hírlevelünkben közölt 
információk tájékoztató jellegűek, és általános iránymutatásul 
szolgálnak. Konkrét kérdéseikkel kérjük, hogy forduljanak 
tanácsadóinkhoz. 

Hírlevelünket megtalálják honlapunkon is, a www.orientax.hu  
címen. Amennyiben cégükön belül mások is igényt tartanának 
hírlevelünkre, vagy úgy döntenek, hogy nem igénylik 
kiadványunkat, kérjük jelezzék az info@orientax.hu  
e-mail címen. 

Kapcsolat  

Radnai Károly, partner  

Tel: 06 1 920 6801 e-mail: karoly.radnai@orientax.hu   

Székely György, partner

Tel: 06 1 920 6802 e-mail: gyorgy.szekely@orientax.hu

Lőrincz Zsuzsanna, direktor

Tel: 06 1 920 6803 e-mail: zsuzsanna.lorincz@orientax.hu

Kiss Péter, direktor

Tel: 06 1 920 6804 e-mail: peter.kiss@orientax.hu

Boár György, direktor

Tel: 06 1 920 6807 e-mail: gyorgy.boar@orientax.hu

Horváth Detre Ádám, direktor

Tel: 06 1 920 6805 e-mail: detre.horvath@orientax.hu


