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2019. nyarán elfogadott adóváltozások összefoglaló ismertetése

Kis Gábor

„Az országgyűlés
több lépésben
elfogadta a június
elején beterjesztett
T/6349. számú,
illetve T/6351. számú
törvényjavaslatokba
n megfogalmazott
adóváltozásokat, így
ismertté váltak a
2020. január 1-től –
illetve több esetben
2021. és 2022.
elejétől – életbe lépő
jogszabálymódosítás
ok. Jelen
hírlevelünkben
összefoglaló jelleggel
ismertetjük a
lényegesebb
változásokat.”

Az országgyűlés több lépésben
elfogadta
a
június
elején
beterjesztett T/6349. számú, illetve
T/6351.
számú
törvényjavaslatokban
megfogalmazott
adóváltozásokat, így ismertté
váltak a 2020. január 1-től – illetve
több esetben 2021. és 2022. elejétől
–
életbe
lépő
jogszabálymódosítások. Jelen hírlevelünkben
összefoglaló jelleggel ismertetjük a
lényegesebb változásokat.
Társasági adó
A változások alapvetően az
adónem
három
területét
érintették, melyek a következők:
•
Könnyebben elérhetőbbé
válnak
a
beruházási
adókedvezmények, melyeket a
vállalkozások akár a fizetendő
adójuk 80 százalékáig igénybe
vehetnek. Ugyanis 2020 elejétől
megszűnik
a
kedvezmény
igénybevételének
előfeltételéül
meghatározott
létszám
és
bérnövelésre
vonatkozó
kötelezettség. Továbbá a KKV
szektor részére meghatározott –
jelenleg érvényes - 500 millió Ft-os
minimális beruházási korlát 2022
elejére – több lépésben a
középvállalkozások esetében 100
millió Ft-ra, míg a kisvállalkozások
esetében 50 millió Ft-ra csökken.
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•
A társasági adót érintő
változások másik nagy része a
nemzetközi
adóelkerülés
lehetőségének
korlátozását
szolgálja.
Ennek
érdekében
egyrészt
adóalap
növelő
tényezőnek
minősül
az
a
tőkekivonás, amely során az adózó
az üzletvezetés helyét, eszközeit,
üzleti tevékenységét oly módon
helyezi át másik országba, hogy
ezáltal
ezen
eszközök/üzletágak/tevékenysége
k adóztatása az eredeti államban
megszűnik. Továbbá a „hibrid
struktúrákból adódó adóelkerülési
gyakorlatok elleni szabályozás”
keretében részletes szabályok
vonatkoznak majd azon eltérő jogi
minősítéséből eredő különbségből
származó
esetkörökre
vonatkozóan,
amelyekre
a
szigorító
rendelkezések
kiterjednek. A módosító törvény
alapján az egyes esetkörök
magában foglalják például az olyan
hibrid gazdálkodó szervezettel
kapcsolatos kifizetéseket, amely
kettős levonást eredményeznek
társasági adó szempontból.
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•
Jelentős változást eredményez, hogy a
2019. adóévtől megszűnik a 100 millió Ft
feletti éves árbevétellel rendelkező adóalanyok
kötelező feltöltési kötelezettsége. Ugyanakkor
ez a feltöltési kötelezettség nem kerül
eltörlésre az iparűzési adó esetében, mivel
jelentős
mértékben
befolyásolná
az
önkormányzatok likviditását.
Általános forgalmi adó
A változások egyik része az EU tagállamokkal
folytatott Közösségen belüli ügyletekhez
kapcsolódik. Az uniós irányelvek változását
átvéve módosul a vevői készletek szabályozása,
melynek keretében a vevői készletbe adott
terméket 12 hónapon belül értékesíteni kell a
terméket
megvásárolni
szándékozó
adóalanynak, vagy a célországban bejegyzett
másik adóalanynak.
A láncértékesítés szabályainak az alkalmazása
kapcsán pedig rögzítésre került, hogy a
közbenső szereplő akkor döntheti meg azon
vélelmet, hogy a láncban vevői pozícióban jár
el, ha közli azon tagállami adószámát,
ahonnan a terméket elfuvarozzák.
A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
esetében a jelenlegi 18 százalék helyett 2020
elejétől az 5 százalékos adókulcs lesz
alkalmazandó.
Jelentős változás, hogy lehetővé válik a
behajthatatlan
követelések
megfizetett
általános forgalmi adó alapjának utólagos
csökkentése, minden szabott feltétel együttes
teljesülése esetén. A feltételek között szerepel
például, hogy az adóalany és a vevő független
felek, illetve sem az adóalany, sem a vevő nem
áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési
eljárás alatt, illetve a vevő nem szerepel a nagy

adóhiánnyal, vagy nagy összegű adótartozással
rendelkező adózók listáján.
Szociális hozzájárulás adó
2019. július 1-től életbe lépett az a változás,
miszerint a szociális hozzájárulási adó mértéke
19,5%-ról 17,5%-ra csökkent, illetve az igénybe
vehető szochó kedvezmének mértéke 19,5%ról, valamint 9,75%-ról ezáltal 17,5%-ra,
valamint 8,75%-ra változik. A szochó
mértékének csökkenése több változást is
eredményezett
az
egyes
adónemek
mértékében:
•
az
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulás esetében a munkáltató által
fizetendő járulék mértéke 19,5%-ról szintén
17,5%-ra csökkent 2019. július 1-től;
•
mivel a kisvállalati adó (kiva) kiváltja a
szociális hozzájárulási adót, így a szociális
hozzájárulási adó kulcsának csökkentésével
összhangban 2020. január 1-től csökken a
kisvállalati adókulcs mértéke 13%-ról 12%-ra;
•
a személyi jövedelemadó esetében a
korábbi
84
százalékkal
szemben
a
megállapított jövedelem 85 százalékát kell
2019. július 1-jét követően jövedelemként
figyelembe venni, ha a jövedelem után a
magánszemély köteles a szociális hozzájárulási
adó megfizetésére.
Személyi jövedelemadó
Az adónem tekintetében több változás került
elfogadásra,
melyek
leginkább
a
Családvédelmi Akcióterv során meghirdetett
kedvezményekhez
kapcsolódnak.
Ezen
kedvezmények közül talán a leglényegesebb a
négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezménye. A négy vagy több gyermeket
nevelő anyák kedvezményét érvényesítő
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magánszemély az összevont adóalapját –
minden más kedvezményt megelőzően – a
négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezményével csökkenti, mely kedvezmény
összege megegyezik a kedvezményre jogosult
által megszerzett, összevont adóalapba tartozó
bérnek minősülő jövedelmével. Ennek
következtében lényegében az ilyen jövedelmek
után a négy vagy több gyermeket nevelő
anyáknak nem keletkezik adókötelezettségük.
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezménye a 2020. január 1-e után
megszerzett jövedelmekre vonatkozik, de –
szintén a Családvédelmi Akciótervhez
kapcsolódóan - már 2019. július 1-től
adómentes bevételnek minősül a babaváró
támogatásról szóló kormányrendelet szerinti

kamattámogatás
és
gyermekvállalási
támogatás,
illetve
a
nagycsaládok
személygépkocsi szerzési támogatásáról szóló
jogszabály alapján adható támogatás.
Egyéb adónemek
Életbe lépett a reklámadó felfüggesztése, ami
alapján az adó mértéke 2019. július 1-jétől
2022. december 31-ig az adóalap 0%-a, illetve
megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó
alkalmazásának lehetősége.
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.

