FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Adóváltozások 2019 – egyéb adónemek
A „nyári adócsomag” részeként
benyújtott
T/625
számú
törvényjavaslat több módosítást is
tartalmaz a helyi adókra és egyéb
adónemekre vonatkozóan, melyek
jellemzően 2019-től alkalmazandók, azonban a módosítások egy
része már a javaslat elfogadását
követő napon hatályba lépne.
Kis Gábor

Helyi adók
Bevallás

„A „nyári adócsomag”
részeként benyújtott
T/625 számú
törvényjavaslat több
módosítást is
tartalmaz a helyi
adókra és egyéb
adónemekre
vonatkozóan, melyek
jellemzően 2019-től
alkalmazandók.”

A mezőgazdasági őstermelőként is
működő egyéni vállalkozó a két
tevékenysége után együttesen
egyéni vállalkozóként állapítja
meg az iparűzési adót.
Adómentesség, adókedvezmények
Megszűnik
a
foglalkoztatás
növeléséhez
kapcsolódó
adókedvezmény,
ugyanakkor
szankciós
jelleggel
adóalap
növelési kötelezettség keletkezik
2019-től, amennyiben az adózó a
foglalkoztatás
növeléséhez
kapcsolódó adóalap-mentességet
vett igénybe, de átlagos statisztikai
létszáma az előző évhez képest 5
százalékot meghaladó mértékben
csökken.

Az újonnan alakuló adózók
(egyéni vállalkozók és bíróságok
által nyilvántartott szervezetek is)
helyi iparűzési adó- és idegenforgalmi adó bejelentkezési, változásbejelentési
kötelezettségét
teljesítettnek kell tekinteni a NAV
által a javaslatban pontosított mó- A javaslat – a beruházások
don teljesített adatszolgáltatással. ösztönzése és a vállalkozások
letelepedésének
elősegítése
Az iparűzési adóban tételes érdekében
–
kiterjeszti
az
adóalap szerint adózó kata-alany önkormányzatok rendelet-alkotási
esetén általános érvénnyel rögzíti jogosultságát az iparűzési adó
a javaslat, hogy az iparűzési adóját mentességek és kedvezmények
a naptári év egészére (mint körében. Ennek értelmében a
adóévre) egy bevallásban állapítja önkormányzat alkothat rendeletet
meg és vallja be, függetlenül attól, arról is, hogy a vállalkozó az
hogy a naptári év során az önkormányzat
illetékességi
adófizetési
kötelezettsége
a területén
üzembe
helyezett
kisadózó vállalkozások tételes beruházása értékével vagy annak
adójáról és a kisvállalati adóról egy részével az adó alapját vagy az
szóló törvény alapján vagy adó összegét csökkenthesse a
kérelemére – egy vagy több beruházás üzembe helyezésének
alkalommal – szünetel-e.
adóévében. Az adóelőny tehát egy-
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felől arra a beruházásra vonatkozik, amelyiket
a településen helyeznek üzembe (a beruházás
révén létrejövő tárgyi eszköz az adott székhely,
telephely
szerinti
településen
végzett
vállalkozási tevékenységet szolgálja, ezért ott
keletkeztet adóalapot), másfelől a csökkentés a
településre kimutatott (megosztott) adóalapra
vagy a településre megállapított adóra
vonatkozik. A rendelet-alkotási jogkör kiterjed
arra is, hogy a kedvezménnyel ne csak az
adóévben, hanem azt követő adóévekben is
lehessen élni, abban az esetben, ha a
beruházási érték nagyobb lenne, mint az
adóévi adóalap vagy adóösszeg.

nyugdíjban részesülő személyt a munka
törvénykönyve
szerinti
munkaviszony
keretében foglalkoztat.
Népegészségügyi termékadó
A
hatályos
szabályok
szerint
a
népegészségügyi termékadó (neta) összegét
csökkenteni lehet az adóalany saját maga által
vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által
szervezett
egészségmegőrző
programra
fordított összeggel, de legfeljebb az
adóelszámolási időszak adójának 10%-ával.

Módosulnak az éves beszámolójukat az IFRSek szerint elkészítő vállalkozókra vonatkozó
egyes sajátos rendelkezések is az IFRS 16
Lízing standard hatályba lépése miatt.

A javaslat megszünteti az adóalany által
szervezett
egészségmegőrző
program
költségének netából
való
levonásának
lehetőségét. Ugyanakkor a 2018. január 1-jétől
hatályos
adófelajánlás
lehetősége
változatlanul hatályos marad, így az
adóbevallásban
tett
rendelkező
nyilatkozatukkal az adóalanyok felajánlhatják
a fizetendő adó maximum 10%-át az
egészségügyi államigazgatási szerv által
szervezett egészségmegőrző programhoz való
hozzájárulásként.

Egyéb adók

Baleseti adó

Tranzakciós illeték

Az adórendszer egyszerűsítése keretében – a
biztosítási adóba való beolvadással –
megszűnik a baleseti adó. Ezért a javaslat
szerint hatályát veszti a Neta tv-ben
szabályozott baleseti adóra vonatkozó
valamennyi rendelkezés.

Egyéb
A javaslat pontosítja, hogy a társasági
adóelőleg kiegészítésre kötelezett adóalanyok
lesznek kötelezettek az iparűzési adó
feltöltésére is.

Az elektronikus fizetés erősítése és ezzel
párhuzamosan
a
készpénzhasználat
csökkentése érdekében tranzakciónként 20
ezer forintig minden lakossági átutalás
mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól
2019. január 1-jétől.
Szakképzési hozzájárulás
Mentesülne a szakképzési hozzájárulás
megfizetése alól az arra kötelezett, ha öregségi

A javaslat a jelenlegi adómértéknél jóval
alacsonyabb szinten határozza meg az adó
mértékét. Rögzíti, hogy a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási szolgáltatás nyújtása
esetén az adó mértéke a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjbevétel 15%-a lesz,
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azonban
személygépkocsik
és
motorkerékpárok esetén (amely járműkategóriákban
az adómaximum tipikusan nem érvényesül) az
adó mértéke 20% lesz.

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.

