
2019.évi adóváltozások 
Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket a jövő évi adóváltozások fontosabb
módosulásairól.  Kérem tekintsék át  tájékoztatónkat,  s  amennyiben kérdései  merülnek fel,
keressék irodánkat!

Általános forgalmi adó
Az ÁFA alanyi mentesség bevételi értékhatára 8 M Ft-ról évi 12 M Ft-ra nő (!). Ezzel összhangba
kerül az alanyi mentesség a KATA bevételi összeghatárral, így sok kisvállalkozó számára érdemes
figyelmi erre a változásra!
Személygépkocsi  bérlet/lízing  esetén  útnyilvántartás  vezetése  nélkül  is  levonható  lesz  a  bérleti
díj/lízingdíj  áfájának 50%-a. Az üzemi célú használat  arányában való – ettől  nagyobb arányú -
levonáshoz továbbra is ennek alátámasztása, útnyilvántartás vezetése szükséges.
Kedvezményes, 5%-os ÁFA adókulcsú besorolás alá kerül a tej.

Foglalkoztatás
Számottevően kedvezőbbé válik a saját jogú nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása. A nyugdíjas
munkavállalók béréből mindössze a 15% személyi jövedelemadót kell levonni, s a foglalkoztatót
sem terheli utána járulékfizetési (szocho, szakképzési, kiva) kötelezettség.
Mivel  biztosítotti  státuszuk  is  megszűnik,  ennek  megszűnését  be  kell  jelenteni  a  ´T1041-es
nyomtatványon.
A  közszférából  elbocsátott  60  éven  felüli  munkavállalók  foglalkoztatása  után  nem  kell
foglalkoztatói járulékot (szocho, szakképzési, kiva) fizetni.
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követően kezdődik, vagy
a  bejelentés  egy napnál  hosszabb foglalkoztatásra  vonatkozott,  akkor  az  erre  való  módosítás  a
bejelentés napján 9 óráig van lehetőség (eddig 8 óráig lehetett ezt megtenni).

Cafeteria
Jelentősen szűkülnek a kedvezményes adózású cafeteria-elemek, csökken a béren kívüli juttatások
köre. Megszűnik a 100 e Ft-os készpénz juttatás. Kedvezményes adózású (34,5%-os adóteherrel)
elemként csak a SZÉP-kártya juttatások maradnak 450 e Ft-os éves keretösszegig. 
A 40,71%-os adóteherrel adható egyéb juttatások között csak a SZÉP-kártya keretösszegen felüli
része,  az önkéntes  pénztárba befizettet  célzott  szolgáltatás,  és  a  csekély összegű (a  minimálbér
10%-áig évente egyszer)  ajándékutalvány marad.
Megszűnik  a  helyi  bérlet,  az  Erzsébet-utalvány,  nyugdíj-  és  egészségpénztári  befizetések,
iskolakezdési támogatás kedvező adózása, ezek 2019.évtől a bérrel azonos juttatáskánt adóznak.
Megszűnik  adómentes  elemként  a  sport-  és  kultúrális  rendezvényre  szóló  belépő,  a  lakhatási
támogatás, a lakáscélú támogatás. 
Az óvodai-bölcsődei  térítés munkáltatói támogatása továbbra is adómentes marad (a munkavállaló
nevére szóló számla is elszámolható).

Családi kedvezmény (SZJA)
Nő a családikedvezmény mértéke 2 gyermek/eltartott esetén, gyermekenként 20.000,- Ft/fő/hó a
figyelembe  vehető  összeg  (adóalap  kedvezmény  mértéke  133.330,-  Ft/hó)  a  2018.évi  17.500
Ft/fő/hó-val szemben. Az egy gyermek utáni kedvezmény továbbra is 10.000,- Ft/fő/hó, 3 gyermek
esetében 33.000,- Ft/fő/hó. 



Kisvállalati adó (KIVA)
Duplájára emelkedik a kisválallati adózásba lépés bevételi értékhatára, az eddigi 500 M Ft-ról 1
Mrd Ft-ra. Azok a vállalkozások választhatják a KIVA-t, akik akiknek a bevétele nem éri el az 1
Mrd  Ft-ot,  illetve  a  foglalkoztatotti  létszám  az  50  főt.  A KIVA ból  való  kikerülés  100  fő
foglalkoztatása vagy 3 Mrd Ft bevétel  elérése esetén történik meg.
A kisvállalati adózásban is érvényesíthető lesz az összes, a szociális hozájárulásnál érvényesíthető
kedvezmény  a  foglalkoztatott  munkavállalók  után  (az  eddigi,  szakképzettséget  nem  igénylő,
álláskeresők,  3 gyermekes kismamák utáni  kedvezmény kibővül  a 25 éven aluliak,  az 50 éven
felüliek foglalkoztatási kedvezményével).

 Kisadózás (KATA)
A nappali  tagozaton  tanulmányait  folytató  hallgató  25  éves  koráig  nem főállású  kiasadózónak
minősül (25 e Ft adófizetésre kötelezett), akkor is ha a tanulmányait szünetelteti.

Adóelőleg feltöltés, késedelmi pótlék
Módosul, csökken a társasági adó feltöltést szankcionáló mulasztási bírság mértéke 20%-ról 10%-
ra. Ha a feltöltött adó mértéke nem érte el a bevallott adókötelezettség 90%-át, akkor a 90%-ból
hiányzó  összeg  után  automatikusan  kiszabott  bírságra  az  eddigi  20%  helyett  10%-ot  fog  az
adóhatóság  kivetni.  Ez  vonatkozik  már  a  2018-as  feltöltési  kötelezettségre  is,  illetve  a  többi
adófeltöltésre is (iparűzési adó, innovációs járulék).
Az adófolyószámlán felmerült  tartozások után évente (novemberben) kiszabott késedelmi pótlék
mértéke többszörösére (!) nő, az eddigi jegybanki alapkamat kétszerese helyett (jelenleg 1,8%) a
jegybanki  alapkamat  5%-kal  növelt  értékére  változik  (jelenlegivel  számolva  5,9%).  Ezzel  az
adófizetési  fegyelmet  kívánják  ösztönözni.  Az  önellenőrzési  pótlék  továbbra  is  a  jegybanki
alapkamat mértéke.

EHO helyett SZOCHO
Megszűnik  az  egészségügyi  hozzájárulás,  mint  adónem,  helyette  egységesített  szociális
hozzájárulást (Szocho) kell fizetni, melynek mértéke 19,5%.
Ez  leginkább  az  osztaléktípusú  jövedelmekre  (osztalék,  egyéni  vállalkozói  osztalékalap)  lesz
ráhatással, hiszen az eddigi 14%-os EHO helyett (max. évi 450 e Ft), 19,5% szocho-t kell levonni
ezekből  a  jövedelmekből,  melynek  maximuma  a  mindenkori  minimálbér  kétszerese  (ez  a
jelenlegivel számolva 646 e Ft). Ugyanakkor, ha a jövedelemben részesülő munkabére eléri éves
szinten havonta a minimálbér kétszeresét, akkor már az osztalék után nem kell szocho-t fizetnie. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 7.500,- Ft/hó (napi 250 Ft) lesz.

Sárospatak, 2018.december 16.

Rák Tamás
 ügyvezető


