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„A tervek szerint
2019. január 1jétől a kifizetői
közterhek közül
a szociális
hozzájárulási adó
és az
egészségügyi
hozzájárulás
összevonásra
kerülnének,
emellett a más
törvényben
szabályozott
szociális
hozzájárulási
adóból igénybe
vehető
kedvezmények is
beleolvadnának
az új szociális
hozzájárulási
adóról szóló
jogszabályba.”

A tervek szerint 2019. január 1jétől a kifizetői közterhek közül a
szociális hozzájárulási adó és az
egészségügyi
hozzájárulás
összevonásra
kerülnének,
emellett a más törvényben
szabályozott
szociális
hozzájárulási adóból igénybe
vehető
kedvezmények
is
beleolvadnának az új szociális
hozzájárulási
adóról
szóló
jogszabályba.

szony alapján fizetett ösztöndíjat
és
a
munkavállalói
érdekképviseletet
ellátó
szervezet
részére levont (befizetett) tagdíjat.

Emellett
szocho
fizetési
kötelezettség terhelné jövőre az
Szja törvény szerint külön adózó
jövedelmek közül a béren kívüli
juttatások, a béren kívüli
juttatásnak nem minősülő egyes
meghatározott juttatások és a
kamatkedvezményből származó
A szociális hozzájárulási adó jövedelmek
adóalapként
hatálya alá tartozó jövedelmek meghatározott összegét.
köre
Továbbá
szocho
fizetési
Mivel
2019.
január
1-től kötelezettséget eredményezne:
megszűnne
az
egészségügyi a) a
vállalkozásból
kivont
hozzájárulás, így a jelenlegi 19,5
jövedelem,
értékpapír-kölcsönzésből
százalékos illetve 14 százalékos b) az
egészségügyi hozzájárulás (eho)
származó jövedelem,
fizetési kötelezettség alá eső c) az
osztalék,
vállalkozói
jövedelmek a jövőben szociális
osztalékalap,
hozzájárulási
adó
(szocho) d) az
árfolyamnyereségből
kötelezettség alá esnek.
származó jövedelem,
Ahogy
eddig
is,
szociális e) a
külföldi
illetőségű
hozzájárulási
adó
fizetési
előadóművész
természetes
kötelezettség áll fenn a személyi
személy e tevékenységből
jövedelemadóról szóló 1995. évi
származó jövedelme,
CXVII. törvény szerint összevont f) az
átalányadózó
adóalapba tartozó adó (adóelőleg)
mezőgazdasági kistermelő által
alap számításnál figyelembe vett
e tevékenysége alapján szerzett
jövedelem után. Ezen kívül
jövedelmének 75 százaléka,
adófizetési kötelezettség terheli a g) a tételes költségelszámolást
tanulószerződés
alapján
választó, nemleges nyilatkoténylegesen kifizetett díjat, az
zatot
benyújtó
őstermelő
ösztöndíjas foglalkoztatási jogvibevételének 4 százaléka.
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Adófizetési
kötelezettség
terhelné
az
egyszerűsített vállalkozói adó alanyának
minősülő egyéni vállalkozót is.

A tervezet értelmében főszabály szerint
adófizetésre kötelezett az, aki adófizetési
kötelezettség alá eső jövedelmet juttat.

A jelenlegi 19,5 százalékos szocho fizetési
kötelezettség főszabályként továbbra is az Szja
törvény szerint összevont adóalapba tartozó
adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe
vett jövedelem után állna fenn.

Speciális adóalap megállapítási szabályok

Az adó mértéke

A kifizetőnek nem minősülő személy által
fizetendő adó alapját, valamint az adóalap
megállapításának különös szabályait illetően
a jelenlegi szabályok változatlan tartalommal
kerülhetnek át az új jogszabályba.

Az adó mértéke az adóalap 19,5 százaléka, a
béren kívüli juttatások, a béren kívüli
juttatásnak
nem
minősülő
egyes
meghatározott
juttatások,
illetve
a
kamatkedvezményből származó jövedelem
után az adó mértéke a juttatások adóalapként
meghatározott összegének 19,5 százaléka.

Így például a főfoglalkozásúnak minősülő
társas vállalkozó és egyéni vállalkozó
minimum
adóalap
(minimálbér
112,5
százaléka)
követelménye
továbbra
is
megmarad.

Itt érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a
törvényjavaslat
(jelen
állapotában)
a
korábban
beígért
2
százalékpontos
csökkentéssel ellentétben továbbra is a 19,5
százalékos adómértéket tartalmazza.

Általános szabályként kerül kimondásra, hogy
az adófizetésre kötelezett a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig köteles bevallani és
megfizetni az adót. Az egyéni vállalkozónak
az adó megfizetését, bevallását szintén a
tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell
teljesíteni. Ettől eltérően a kiegészítő
tevékenységet végző egyéni vállalkozó a
személyi jövedelemadóról szóló bevallásban
vallja be és fizeti meg az adót a tárgyévet
követő év január 12-éig. A mezőgazdasági
őstermelő az adót negyedévente állapítja meg
és a negyedévet követő hónap 12. napjáig vallja
be és fizeti meg.

A jól ismert 450 000 ezer forintos hozzájárulás
fizetési felső határt felváltja az adófizetési
felső határ, melynek maximuma a tárgyévben
a minimálbér összegének huszonnégyszerese.
Ennek értelmében kedvezőbb helyzetbe
kerülnek majd a minimálbér kétszeresét vagy
annál többet keresők, mert az adófizetési felső
határ átalakításának eredményeként –
egyszerűbben fogalmazva – a minimálbér
kétszerese melletti munkabér mellett nem
kell majd az osztalék után szociális
hozzájárulási adót fizetni.

Eljárási szabályok

Adókedvezmények
A szociális hozzájárulási adóból igénybe
vehető adókedvezmények köre azonban
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jelentősen szűkülne 2019. január 1-jétől a
tervezet szerint.
A
kedvezmények
kivezetésével
összefüggésben átmeneti szabály mondja ki a
tervezetben, hogy azon kedvezményekre,
amelyek meghatározott időintervallumig
vehetők igénybe és 2018. december 31-én
érvényesített kedvezményekről van szó, úgy
azok az érvényesítésükre nyitva álló
időtartamig igénybe vehetők.
A jövőben igénybe vehető kedvezmények
köre az alábbi:
• szakképzettséget
nem
igénylő
és
mezőgazdasági
munkakörben

•
•

•

•

foglalkoztatott
munkavállalók
után
érvényesíthető adókedvezmény,
a
munkaerőpiacra
lépők
után
érvényesíthető adókedvezmény,
a három vagy több gyermeket nevelő
munkaerőpiacra
lépő
nők
után
érvényesíthető adókedvezmény,
a
megváltozott
munkaképességű
személyek
után
érvényesíthető
adókedvezmény,
a közfoglalkoztatottak után igénybe
vehető adókedvezmény.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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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.
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