FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Megfeleződött az üzleti ajándékok és a reprezentáció után fizetendő
adóteher

Kis Gábor

„A veszélyhelyzeti

jogszabályalkotás
keretében, 2021.
június 9-én a
318/2001. Korm.
rendelettel
módosult a szociális
hozzájárulási
adóról szóló 2018.
évi LII. törvény.
Ennek
következtében az
üzleti ajándék és a
reprezentáció 1,18szoros adóalapja
után 15 százalék
személyi
jövedelemadót kell
fizetni.”

A veszélyhelyzeti jogszabályalkotás keretében, 2021. június 9én a 318/2001. Korm. rendelettel
módosult
a
szociális
hozzájárulási adóról szóló 2018.
évi
LII.
törvény.
Ennek
következtében az üzleti ajándék
és a reprezentáció 1,18-szoros
adóalapja után 15 százalék
személyi jövedelemadót kell
fizetni.
A Korm. rendelet értelmében nem
kell szociális hozzájárulási adót
fizetni a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja tv.) 70. § (4) és
(5)
bekezdése
szerinti
reprezentáció és üzleti ajándék
juttatása után.
Mivel a mentesség hónap közben
került
bevezetésre,
ennek
következtében a június havi
adóbevallásban a június 9-e előtt
teljesült reprezentáció és üzleti
ajándékok értéke után a 15,5
százalékos szociális hozzájárulási
adót is meg kell fizetni, de az azt
követően
nyújtott
juttatások
esetében már csak a személyi
jövedelemadó összegét
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Az Szja tv. rendelkezései alapján
reprezentációnak
minősül
a
juttató
tevékenységével
összefüggő
üzleti,
hivatali,
szakmai diplomáciai vagy hitételi
rendezvény, esemény keretében,
továbbá az állami, egyházi
ünnepek
alkalmával
nyújtott
vendéglátás (étel, ital) és a
rendezvényhez,
eseményhez
közvetlenül
kapcsolódó
szolgáltatás
(utazás,
szállás,
szabadidőprogram, stb.) azzal,
hogy az előzőek nem minősülnek
reprezentációnak, ha a juttatásra
vonatkozó dokumentumok és
körülmények
valós
tartalma
alapján
a
rendeltetésszerű
joggyakorlás
sérelme
akár
közvetve is megállapítható.
A vállalkozás által szervezett, a
pénzügyi év zárásához kapcsolódó
konferencia,
megbeszélés
is
reprezentációnak
minősül,
azonban a vállalkozás által a
munkavállalók részére szervezett
csapatépítő verseny vagy sportnap
nem
minősülhet
reprezentációnak.
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Az üzleti ajándék fogalma szintén az Szja tv.ben található. Üzleti ajándéknak a juttató
tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali,
szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok
keretében adott ajándék, azaz ingyenes vagy
kedvezményesen adott termék, nyújtott
szolgáltatás, illetve kizárólag erre a célra szóló
utalvány minősül.
Az üzleti ajándék adókötelezettsége azonos a
reprezentáció adókötelezettségével, tehát a
kifizetőnek az üzleti ajándék 1,18-szorosa után
kell megfizetnie és bevallania a 15 százalékos
mértékű személyi jövedelemadó összegét,
azonban 2021. december 31-éig átadott
ajándék után nem keletkezik szociális
hozzájárulási adókötelezettség.

nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát,
egyes meghatározott juttatásnak minősül, így
a juttatás összegének 1,18-szorosa után mind a
személyi jövedelemadó, mind pedig a szociális
hozzájárulási adó összegét meg kell fizetni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

A munkavállalók részére a szórakoztató
program keretében adott ajándék nem
minősül üzleti ajándéknak, ezen juttatás
összege, ha annak piaci értéke személyenként

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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