FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Tervezett adóváltozások 2019. július 1-től és 2020-tól

Kis Gábor
„ A kormány
2019. május 30án fogadta el a
13+1 pontból álló
gazdaságvédelmi
akciótervet,
amelynek több
pontja is jelentős
mértékű
adócsökkentést
tartalmaz, illetve
az adminisztráció
kedvező
változását jelenti
az adózás
területén. A
tervezett
változások
jelentős része
2020-ban lép
életbe, de van
olyan lényeges
változás is,
amelynek
bevezetését 2019.
július 1-től
tervezik.”

A kormány 2019. május 30-án
fogadta el a 13+1 pontból álló
gazdaságvédelmi
akciótervet,
amelynek több pontja is jelentős
mértékű adócsökkentést tartalmaz,
illetve az adminisztráció kedvező
változását jelenti az adózás
területén. A tervezett változások
jelentős része 2020-ban lép életbe,
de van olyan lényeges változás is,
amelynek bevezetését 2019. július
1-től tervezik.

jogosult, de jogosultsága legalább
12 éven keresztül fennállt.
Szociális hozzájárulási adó

A
módosítások
közül
a
leghamarabb életbe lépő változtatás
a szociális hozzájárulási adót érinti.
Az adó mértéke 2019. július 1jével
19,5%-ról
17,5%-ra
csökken. Ez azt jelenti, hogy az
augusztus 12-ig esedékes havi
bevallás elkészítése során várhatóan
A
változásokról
készült már az új adómértéket kell
törvényjavaslatot
június
4-én figyelembe venni
nyújtotta be a Kormány az
Országgyűlésnek.
Kisvállalati adó
kisvállalkozásokat
segítő
Adócsökkentéssel járó változta- A
lépésként 2020. január 1-től 13%tások
ról 12%-ra csökken a kisvállalati
adó mértéke. Mivel a kisvállalati
Személyi jövedelemadó
adó
kiváltja
a
szociális
A módosítás a négy vagy több hozzájárulási adót, így a szociális
adó
kulcsának
gyermeket nevelő anyák részére hozzájárulási
csökkentésével
összhangban
élethosszig
tartó,
teljes
adómentességet biztosít a nem indokolt a kisvállalati adókulcs
önálló
tevékenységből,
illetve csökkentése.
bizonyos önálló tevékenységből
származó
jövedelmeikre ÁFA – a szálláshely áfájának
vonatkozóan. A javaslat szerint csökkentése
négy
vagy
több
gyermeket
gazdaságvédelmi
akcióterv
nevelőnek az a nő minősül, aki vér A
a
kormány
szerinti
vagy
örökbefogadó keretében
szülőként
az
általa
nevelt kezdeményezi, hogy jövő évtől a
gyermekre
tekintettel
családi szálláshely szolgáltatásra
pótlékra jogosult, vagy már nem
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vonatkozó áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszűnése
csökkenjen. Ezzel párhuzamosan 4 százalékos
turizmusfejlesztési hozzájárulást kell majd fizetni. A cégek adminisztratív terheinek csökkentése,
likviditási helyzetének javítása érdekében a
kormány megszünteti a 100 millió forint éves
Társasági adó – pontosítások
árbevétel feletti vállalkozásokra vonatkozó
A csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget.
adózói visszajelzések alapján pontosításra
kerülnek a csoportos társasági adóalanyiságra Egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetése
vonatkozó
szabályok,
amely
változások
elsősorban az adminisztráció egyszerűsítését és az A
várakozásoknak
megfelelően
2020-tól
egyértelmű jogalkalmazást szolgálják. Új társasági megszűnik az egyszerűsített vállalkozási adó. A
adóalanyként jelenik meg a szabályozásban a kormány indoklása szerint az elmúlt években
vagyonkezelő alapítvány.
bevezetett kedvezményes adózási formák (kata,
kiva) kedvezőbb megoldást jelentettek a
Társasági adó - fejlesztési adókedvezmény kisvállalkozások számára, ezért az eva iránti igény
jelentősen lecsökkent.
kibővítése
Jelenlegi szabályozás szerint, a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozóan a fejlesztési
adókedvezmény általánosságban 500 millió forint
feletti beruházások esetén vehető igénybe. Ez az
értékhatár fog csökkenni 2020-2022 között három
lépésben, illetve külön értékhatár lesz érvényes a
kisvállalkozások
és
a
középvállalkozások
esetében. A változások eredményeként 2020-ban a
középvállalkozások 400 millió Ft feletti, a
kisvállalkozások pedig 300 millió Ft feletti
beruházások esetében is igénybe vehetik a
fejlesztési
adókedvezmények
nyújtotta
lehetőséget. 2021-ben ezen értékhatárok 200
millió Ft-ra, illetve 100 millió Ft-ra csökkennek,
2022-től pedig a tervek szerint tovább csökkennek
100 millió Ft-ra, illetve 50 millió Ft-ra.

Helyi adók
A helyi adókról szóló törvény javaslat szerinti
módosításai
elsősorban
az
adózói
adminisztrációs terhek csökkentését szolgálják.
A javaslat több ponton, jelentős mértékben
csökkenti az adózói adminisztrációs terheket a
helyi iparűzési adóban.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Reklámadó felfüggesztése
A reklámadó mértéke jövőre 0%-ra csökken,
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez az adónem
2020. január 1-től 2022. december 31-ig
felfüggesztésre kerül.
Adózással
változások

kapcsolatos

adminisztratív
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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
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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.

