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„Az egyes
adótörvények és azzal
összefüggő egyéb
törvények
módosításáról szóló
2011. év CLVI. törvény
közelmúltbeli
változásának
eredményeképpen
tovább bővült a
szociális
hozzájárulási adóból
érvényesíthető
kedvezmények köre.”

A Karrier Híd program megvalósítását
célzó adókedvezmény igénybevételére
2016.
augusztus
1-től
nyílik
lehetőség.
Az a költségvetési szervnek nem
minősülő kifizető, amely a hatósági
bizonyítvánnyal
rendelkező
természetes személyt adófizetési
kötelezettséget
eredményező
munkaviszonyban foglalkoztatja, a
munkáltatót
terhelő
szociális
hozzájárulási adóból adókedvezményt
vehet igénybe. Az adókedvezmény
igénybevételének feltétele, hogy a
természetes személy legkésőbb a
munkába lépését megelőző napon
rendelkezzen az állami foglalkoztatási szerv által kiállított
hatósági bizonyítvánnyal és annak
eredeti példányát átadja a kifizető
részére.
A Karrier Híd Programban való
részvételre a hatósági bizonyítványt
az állami foglalkoztatási szerv a
jogosult természetes személy által
2017. augusztus 31-éig benyújtott

2016. július 11.

kérelem alapján állítja ki.
A Karrier Híd Programban a
felmentését
(felmondását)
közvetlenül megelőzően közszolgálati
jogviszonyban, kormányzati szolgálati
jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, a Magyar Honvédséggel,
a
rendvédelmi
szervekkel,
az
Országgyűlési Őrséggel, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
hivatásos jogviszonyban, a Magyar
Honvédséggel
szerződéses
jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati
viszonyban
vagy
költségvetési
szervnél
munkaviszonyban foglalkoztatott személy
vehet részt.
Az adókedvezmény összegét a
kifizető havonta állapítja meg, az
adófizetési kötelezettséget eredményező
munkaviszonyonként
külön-külön
kiszámított
részkedvezmények
összegeként.
A
kedvezmény egyenlő a munkavállaló
bruttó munkabérének, de legfeljebb
a minimálbér kétszeresének a 13,5
százalékával.
A kutatás-fejlesztési tevékenység
után érvényesíthető adókedvezmény
Az a kifizető, amely a saját
tevékenységi körben végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen
költségére tekintettel a társasági
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adóról szóló törvény alapján adóalap-csökkentést
érvényesít és ennek a munkaviszonyt terhelő
szociális hozzájárulás adóból adókedvezményt
vehet igénybe. Az adókedvezmény az alábbi
feltételek
együttes
fennállása
esetén
érvényesíthető:
•
a kifizető társasági adó törvény szerinti
összes bevételének 40 százaléka kutatásfejlesztési tevékenységből származott a negatív
adózás előtti eredmény keletkezésének adóévében
(a kedvezményezett adóévben);
•
a kifizető külső gyakorlóhelyként – kis- és
középvállalkozás legalább egy fő, nagyvállalkozás
legalább öt fő – felsőoktatási intézménnyel
hallgatói jogviszonyban álló személyt legalább
egybefüggő három hónap időtartamra fogadott a
kedvezményezett adóévben;
•
a kifizető által foglalkoztatott kutatófejlesztők átlagos statisztikai állományi létszáma
a kedvezményezett adóévben az ezen adóévet
közvetlenül megelőző adóévhez képest legfeljebb
10 százalékos mértékben csökkent.

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az
állami adó- és vámhatóság az adókedvezmény első
igénybevételét követő harmadik naptári év végéig
legalább egyszer ellenőrzi.
A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető
adókedvezmény megegyezik a társasági adó
törvény alapján érvényesített adóalap-csökkentés
eredményeként keletkező negatív adóalap 50
százalékának 19 százalékos adókulccsal számított
összegével. A kedvezményt havonta legfeljebb a
kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei
között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában
lehet érvényesíteni.
Az adókedvezmény 2016. június hónaptól
alkalmazható (tehát elsőként a júliusban
benyújtott adóbevallásban), és az érvényesítésének
első hónapjától számított 12 hónapig vehető
igénybe.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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