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Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztattak adókedvezménye
T/4452.
számon,
az
egyes
adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosításáról
címen a Kormány 2015. április 21-én
módosító törvényjavaslatot nyújtott
be a Parlament elé.

Kis Gábor

„T/4452. számon, az
egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb
törvények
módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény
módosításáról címen a
Kormány 2015. április
21-én módosító
törvényjavaslatot
nyújtott be a
Parlament elé.”

A benyújtott törvényjavaslat alapján a
2012. január 1-jén hatályos FEOR-08.
osztályozási rendszer 6. főcsoport 61.
csoportjába tartozó, a 7. főcsoport
7333 és a 8. főcsoport 8421 számú
foglalkozás szerinti munkakörben (a
továbbiakban:
mezőgazdasági
munkakör),
adófizetési
kötelezettséget
eredményező
munkaviszonyban 25 év feletti és 55 év alatti
természetes személyt foglalkoztató
kifizető a szociális hozzájárulási
adóból a jövőben adókedvezményt
vehet igénybe.
Az adókedvezményt a foglalkoztató
havonta érvényesítheti, melynek
mértéke a bruttó munkabér, de
legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén
a kedvezmény összegét arányosítani
szükséges, a rész- és a teljes
munkaidő arányában.

2015. április 22.

Amennyiben a munkavállaló a hónap
egy részében nem, vagy nem
kizárólag mezőgazdasági munkakörben kerül foglalkoztatásra, illetve
azon
hónapok
tekintetében,
melyekben a munkavállaló betölti a
25. és 55. életévét, a kedvezmény nem
érvényesíthető. Az adókedvezményt
költségvetési szerv nem veheti
igénybe.
A törvényjavaslat elfogadása esetén a
módosító rendelkezés 2015. július 1jén lép hatályba.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

