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„A
„nyári adócsomag”
részeként benyújtott
T/625 számú
törvényjavaslat több
módosítást is
tartalmaz a
jövedelemadó
törvényekre
vonatkozóan,
melyek jellemzően
2019-től
alkalmazandók,
azonban a
módosítások egy része
már a javaslat
elfogadását követő
napon hatályba
lépne.”

A „nyári adócsomag” részeként
benyújtott
T/625
számú
törvényjavaslat több módosítást is
tartalmaz
a
jövedelemadó
törvényekre vonatkozóan, melyek
jellemzően
2019-től
alkalmazandók,
azonban
a
módosítások egy része már a
javaslat elfogadását követő napon
hatályba lépne.

szerint nem választhatja az
adóalanyiságot az a vállalkozás,
amelynek
adószámát
az
adóhatóság a bejelentést megelőző
két éven belül törölte, vagy ezen
időszakban a vállalkozás adószáma
jogerősen fel volt függesztve. Az
időtartam lerövidül, amit a
tervezet a bejelentés évére és az
azt megelőző 12 hónapra szűkít,
mégpedig adószám törlés esetére,
Kisadózó vállalkozások tételes tekintettel arra, hogy a 2018.
adója (kata)
január 1-jétől hatályos Art.
kizárólag az adószám törlésének
Bevétel fogalma
jogintézményét tartalmazza.
A javaslat az Szja tv-ben foglalt
rendelkezésekkel
összhangban
határozza meg a kizárólag üzemi
célt szolgáló tárgyi eszköz, anyagi
javak fogalmát, amely rögzíti, hogy
a nem kizárólag üzleti célból
használt
tárgyi
eszközök
eladásából befolyt bevételt nem
lehet katás bevételként értékelni.

A javaslat kizárja továbbá a Katv.
szerinti adóalanyiság létrejöttét,
ha az adózó már a kata alanyiság
választásakor végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt áll.

A javaslat kezdeményezi, hogy az
átalakulás, szétválás, egyesülés
esetén az adóalanyiság létrejöttének napja a kata adóalanyiság
Költségek fedezetére vagy fejlesz- választásának napja legyen.
tési célra folyósított támogatás
Az
adózók
adminisztrációs
A költségek fedezetére vagy terheinek csökkentése érdekében
fejlesztési célra kapott támogatás javaslat kezdeményezi, hogy az
fogalmát 2019-től egységesen adóalanyiság megszűnésekor a
kezeli a Katv. és az Szja tv.
mulasztási bírságot megállapító
határozat véglegessé válása és az
Adóalanyiság keletkezése, meg- ezt
követően
hozott,
az
szűnése
adóalanyiság
megszűnéséről
rendelkező adóhatósági határozat
A jelenleg hatályos szabályozás véglegessé válása közötti időszak-
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ban az adózónak ne kelljen a Tao tv. szabályait
alkalmaznia, vagyis ez utóbbi döntés
véglegessé válásáig a Katv. rendelkezései
szerint teljesíthesse az adókötelezettségeket.
Kisvállalati adó (kiva)
Adóalanyiság keletkezése és megszűnése
2019. január 1-jétől bővülne a kisvállalati
adózásra jogosultak köre. A módosítás
értelmében a
kisvállalati adóalanyiság
választhatóságának
mérlegfőösszegre
és
bevételre vonatkozó felső értékhatára a
jelenlegi 500 millió forintról 1 milliárd
forintra emelkedne.
Az adószám felfüggesztés kikerül a
megszűnési okok közül, ami egy jogtechnikai
pontosítás,
tekintettel
arra,
hogy
a
jogintézmény 2018. január 1-től megszűnt.

Külföldön adóztatható jövedelem
A tervezet rendelkezik a külföldről származó
osztalékjövedelem
mentesítésének,
az
osztaléknak nem minősülő jövedelmek
mentesítésének, beszámításának, valamint a
külföldön adóztatható személyi jellegű
kifizetések mentesítésének szabályairól.
Telephely könyvvezetése
A Tao tv.-hez hasonlóan a Katv. is előírná,
hogy a fiókteleppel nem rendelkező külföldi
vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel
rendelkező külföldi személy az Art.
bizonylatokra,
könyvvezetésre
és
nyilvántartásra előírt kötelezettségeit a
számviteli törvény előírásai szerint, a kettős
könyvvitelt vezető vállalkozókra vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával teljesíti.
Egyéb

Új rendelkezésekkel egészülnének ki a
kisvállalati adóalanyiság megszűnésének
esetei.
Az adóalap
A szociális hozzájárulási adó tervezett
változásait
tartalmazó
T/627
sz.
törvénytervezet rendelkezik kisvállalati adó
alapjának módosulásáról is. Az adóalapot
képező személyi jellegű kifizetések köre
ugyanis kiegészülne a béren kívüli juttatással
és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő
egyes meghatározott juttatással. Mivel a
kisvállalati adó kiváltja a szociális hozzájárulás
adót, így ezen juttatásokat 15% szja és 13% kiva
terhelné.

2019. január 1-jétől megszűnik a hitelintézeti
különadó, és a javaslat hatályon kívül helyezi
a magánszemélyek egyes jövedelmeinek
különadójára (75 százalékos különadó)
vonatkozó rendelkezéseket is.
A
társaságiadó
törvény
tervezett
módosításával
az
energiahatékonysági
beruházások mellett az energiahatékonysági
célú felújítások vonatkozásában is lehet
adókedvezményt érvényesíteni.
A tervezet visszaállítja az innovációs törvény
2014. december 31-ig hatályos szabályai szerint
számítást, tehát a mikro- vagy kisvállalkozói
minőség megállapításánál a Kkv. tv.
valamennyi vonatkozó előírását figyelembe
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kellett venni. Így vizsgálni kellett azt, hogy a
társaságnak
van-e
kapcsolódó,
illetve
partnervállalkozása, és figyelembe kellett
venni a „kétéves szabályt” is.

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.

