FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
A minimálbér növekedésének hatása az egyes jutattások, kedvezmények
összegére
2020. január 1. napjával a
minimálbér összege 161.000 Ft-ra
növekedett (2019-ben 149.000 Ft
volt), a növekedés hatására egyes
juttatások, kedvezmények összege
is megváltozott. Hírlevelünkben
összefoglaljuk a legjelentősebb
változásokat.
1. Személyi kedvezmény
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A
súlyosan
fogyatékos
magánszemélyek havonta 8.050,forint adókedvezményt vehetnek
igénybe a 2020-ban szerzett
jövedelmük
összevont
adóalapjának adójából, azaz évi
96.600 Ft-ot.
2020-ban bővült azoknak a
betegségeknek a köre, amelyek
miatt igénybe vehető a személyi
kedvezmény. Ennek megfelelően a
személyi kedvezményt az veheti
igénybe,
aki
a
súlyos
fogyatékosságnak
minősülő
betegségekről
szóló
kormányrendeletben
[335/2009.
(XII. 29.) Kormányrendelet] említett
betegségben szenved, továbbá az,
aki rokkantsági járadékban vagy
fogyatékossági
támogatásban
részesül.
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Az adókedvezmény visszamenőleg
is, az 5 éves általános elévülési
időn belül érvényesíthető.
2.
Egyes
juttatások

meghatározott

Ajándék
Az évi egy alkalommal, csekély
értékű ajándék révén juttatott
adóköteles jövedelem összege
16.100,- Ft-ra emelkedett, mely
összege a mindenkori minimálbér
10%-ának megfelelő összeg. A
csekély
értékű
ajándék
megtöbbszörözhető,
ha
a
munkáltató
a
munkavállaló
hozzátartozói részére is nyújt
juttatást.
A jogszabály szerint évente több
alkalommal is adható ajándék,
mégpedig a minimálbér 25
százalékáig,
azaz
2020-ban
személyenként 40.250,- Ft-ig,
feltéve, hogy a kifizető olyan
rendezvény, esemény keretében
adja a magánszemély részére, mely
ingyenes vagy kedvezményes, és –
döntő részben – vendéglátásra,
szabadidőprogramra irányul.
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3. Adóelőleg levonási korlát
Ha a kifizető olyan jövedelmet juttat a
munkavállalónak, amelyből az adóelőleg
levonására nincs lehetőség, a munkáltató a
követelését beszámíthatja a magánszeméllyel
szemben fennálló bármely kötelezettségébe
azzal, hogy a magánszemélyt megillető
munkaviszonyból származó rendszeres bevétel
esetében a beszámítást követően kifizetendő
összeg nem lehet kevesebb, mint a
minimálbér havi összegének 50 százaléka,
azaz 80.500 Ft.
Tehát
a
magánszeméllyel
szemben
követelésként nyilvántartásba vett összeg
levonása a munkaviszonyból származó
rendszeres bevételből nem eredményezheti,
hogy a követelés beszámítását követően
kifizetendő összeg kevesebb legyen a
minimálbér havi összegének 50 százalékánál.

minimálbér havi összegének ötszörösét meg
nem haladó mérték, vagyis 2020-ban 805.000
Ft, legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség
mellett.
6. Adómentes juttatások
Közcélú juttatás
Emelkedett a közcélú juttatás adómentes
értékhatára is, amely legfeljebb a minimálbér
50 százalékát meg nem haladó összegben,
havonta adott támogatás. Az így adható
támogatás értéke 2020-ban 80.500,- forint.
Nem pénzben kapott juttatás

5. Kamatkedvezményből származó jövedelem
– munkabér előleg

A minimálbér értékéig, tehát idén 161.000,forintig adómentes a kifizető által ugyanazon
magánszemélynek
ingyenesen
vagy
kedvezményesen juttatott, sportrendezvényre
és kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló
belépőjegy,
bérlet
valamint
könyvtári
beiratkozási díj, feltéve, hogy a belépőjegy,
bérlet nem visszaváltható.

A minimálbér emelkedése miatt változott a
munkabérelőleg adómentességének az Szja
törvény által megállapított felső határa is. Ez
az érték a folyósítás napján érvényes

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

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

2020. február 11.

2

