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Előadók
A témában meghívott előadók:
•
•
•

Fata László (cafeteria szakértő)
o cafeteria 2019
Farkas Gábor (igazgató, PwC Magyarország Kft.)
o indirekt adók változása 2019
Topánka Zsolt (manager, PwC Magyarország Kft.)
o adóváltozások 2019

A programot Unger Tamás alpolgármester nyitotta meg.
BEVEZETÉS
A rendezvényen magas volt a részvétel a választott témáknak és a hatékony
információnyújtásnak köszönhetően. A résztvevők döntő többsége a vállalkozói szférából
érkezett, de a közszféra szervezetei is képviseltették magukat.
A cafetéria területén jelentős változásokat fogadott el a törvényhozás a 2019-es évre
vonatkozóan, ezért is tartotta fontosnak a paktum, hogy ez a téma megvitatásra kerüljön,
hogy a munkáltatók tisztázni tudják a felmerült kérdéseiket, illetve, hogy olyan
megoldásokat mutassanak be számukra, amelyre az új szabályozás mellett is lehetőségük
van.
Az adózás olyan terület, amely minden gazdálkodó szervezetet érint, így értelemszerű
választás volt a következő évre elfogadott adóváltozások bemutatása, mint a fórum egyik
témája.

JUTTATÁSOK 2019-BEN - ÚJ ELEMEK, ÚJ MEGOLDÁSOK – FATA LÁSZLÓ

13 éve foglalkozik juttatásokkal az
előadó. Felmerült a kérdés, hogy
jövőre mivel fog foglalkozni, hiszen
az elfogadott változások jelentősen
leszűkítették az adómentesen,
illetve kedvező adózással adható
cafetéria elemek körét. Véleménye
szerint olyan jelentős mértékű
változások történtek, hogy a
munkáltatók még jobban igénylik a
segítséget.
Az előadás bevezetőjében általánosan bemutatásra kerültek az aktuális szabályok, hogy ezek
milyen célt szolgáltak, annak érdekében, hogy ehhez képest egyértelműbbek legyenek a
változások, illetve előkerült az a kérdés, hogy vajon az új szabályozással az említett célok

megvalósulhatnak-e. Kiemelésre került, hogy a idén év végéig kiadott juttatások az idei
szabályok szerint adóznak. Aki a 100e Ft pénzösszegű juttatást még nem adta, idén még
megteheti. Ezen elem nyújtásának folyamata a következő: meg kell nézni, hogy a
munkavállaló mióta van az adott cégnél, és a 100e Ft-ot időarányosan elosztjuk.
Értelemszerűen, ha egész évben, akkor a teljes összeg, és amit még nem kapott meg,
átutalható számára a fizetése mellé év végén. Közleményben szerepeljen, hogy pl.
pénzösszeg juttatás és a könyvelésnek szükséges jelezni, hogy ilyen juttatást adtak, így
ennek az adózását eszerint fogja megtenni (34,22%). Ami idén még kedvező adózással
adható, ami kkv-k számára érdekes lehet, az a lakáshitel törlesztés támogatása adómentesen.
Ez akkor is működik, amikor a vállalkozás tulajdonosa munkaviszonyban látja el a feladatait,
így az osztalék helyett érdemesebb ezt a juttatást választani.
Nagy újdonság az adótörvényben, hogy idén, ha nem pénzt kap a munkavállaló, hanem
valamilyen tárgyat, ajándékutalványt, egyebet, azt kedvező adózással adhatják (az eddigi
szabályok szerint), jövőre viszont jövedelemként fog adózni – hacsak nem nevesíti azt a
törvény pl. egy hátizsákot, virágcsokrot nem fognak megtalálni benne, így azután a teljes
adóterhet meg kell fizetni, mintha jövedelem lenne.
A jövedelemként történő adózás két dolog miatt problémás: egyrészt drága (főként a 0%hoz képest), másrészt, ha kiadják a juttatást, akkor a munkáltató fizet rá 21%-ot, viszont a
munkavállalónak is kell fizetni 33,5%-ot, amit értelemszerűen a béréből fognak tudni
levonni.
Jövőre – kevés kivételtől eltekintve – a juttatások mindegyike jövedelemként fog adózni,
adott esetben olyan elemek is, amelyek korábban adómentesek voltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iskolarendszerű képzés
munkahelyi üdültetés
pénztári hozzájárulás
étkezés
Erzsébet-utalvány
helyi bérlet
iskolakezdési támogatás
albérlet
lakáscélú támogatás
diákhitel
kockázati biztosítás

Az előadó kiemeli, hogy mielőtt bármit adnak, mérjék fel, hogy a munkavállalóiknak mire
van szüksége, mi az, ami számukra értékes, vagy a munkavállalónak mi az, mit akar vele
elérni.
Mit adjanak a munkáltatók akkor, ha a munkavállalók csak a pénzbeli juttatásnak örülnek?
Az előadó válasza: pénzt kell nekik adni, de használják el ésszerűen, ha van erre keret.
Hogy tudnak a távollétet csökkenteni? Csináljanak sikersztorit belőle: ha a távollétek száma
egy bizonyos határ alatt marad adott hónapban, akkor lesz pénzbeli jutalom vagy

rendezvény. Ezzel egyidőben a munkáltatói márkaépítésre is kiválóan alkalmasak ezek az
eszközök.
Adómentes juttatások 2019-ben az alábbiak – vagy azért, mert nem számít jövedelemnek,
vagy azért, mert nevesíti az adótörvény:
•

•

•

•

•

•

óvoda, bölcsőde – új szabály
o állami intézményben a díjtérítést vagy az ételt
o magánintézményben a díjtérítést vagy az ételt
o számlával igazolva
▪ nem csak a cég nevére, hanem a munkavállaló nevére kiállított számlára
is elszámolható jövőre ez a juttatás
▪ mi szerepeljen rajta: óvodai, bölcsődei szolgáltatás / ellátás – különórákat
stb. lehetőleg ne írjanak rá (de, ha az óvodapedagógiai programjában
szerepel az adott szolgáltatás, akkor az már az alapszolgáltatás része)
o plusz dokumentumként egy plusz nyilatkozatot javasol még benyújtani, hogy
gyermeket nevel az igénybevevő
számítógép használatba adása
o átadás-átvételi lappal
o erre kerüljön rá, hogy a munkavállaló a gépre semmilyen szoftvert, fájlt nem
telepíthet, menthet, kizárólag a cég engedélyével, mint az ő tulajdona
o a gép sose lesz a munkavállalóé, függetlenül attól, hogy hány éves a gép
o egy többéves gép piaci értékéhez javasolja, hogy kérjünk a szaküzletből a
szokásos piaci értékről szóló igazolást
munkáltatói lakáshitel kamatmentesen
o adhat jövőre is, de másképp
o adunk a munkavállalónak pénzt, amit ő majd visszafizet
munkába járás térítése
o közigazgatási határon kívülről: most is kötelező
o km térítés: vannak bizonyos kötelezően fizetendő esetek (pl. mozgássérültek
esetén), de mindenkinek adhatunk 15 Ft-ig adómentesen
biztosítás 2018-ban indítva
o az idén megkötött biztosítás a jövő évi évfordulóig
o javasolja, hogy beszéljenek a biztosítóval a lehetőségekről
sport, kultúra a minimálbér értékéig
o csak számlákat lehet elszámolni
o nem kell nézni, hogy máshol kapott-e
o kérdés, hogy az adott juttatás értékes-e a munkavállalónak, ezt mindenképp
mérjék fel
o magyar sportól szóló törvény hatálya alá tartozik a sportbelépő
o kultúra: cirkuszművészet, zeneművészet (koncert, fesztivál), előadóművészet,
színház, kiállítások, könyvtári olvasójegy, művelődési házak kulturális
szolgáltatásai
▪ mozira nem használható fel
▪ közeli hozzátartozó is mehet (javasolja, hogy olyan nyilatkozatot
készítsenek, ami aláhúzandó, a hibalehetőségek minimalizálása
érdekében)

Kedvező, 34,5%-os közteher mellett adható juttatás:
•

Széchenyi Pihenő Kártya
o bankokkal történik a szerződéskötés
o 3 számlaszámra kell utalni; a decemberi juttatásokat már a számlaszámra kell
utalni

Kedvező, 40,71%-os közteher mellett adható juttatás:
•
•
•

Széchenyi Pihenő Kártya (200 eFt – 450 eFt)
Csekély értékű ajándék
o 1x minimálbér 10%-a (az idei 3x-os helyett)
Célzott szolgáltatás
o egészség
o nyugdíj
o önsegélyező
▪ ha jövőre is fizetnek ilyen hozzájárulást, akkor jövedelemként adózik, de
nem a dolgozó béréből vonják le ezeket, hanem a pénztárba való utalás
előtt a pénztári pénzből (kevesebbet utalunk), vagyis nem a bérből
vonják le
▪ viszont újítás, hogy jóváírás után is lehet adókedvezményt
visszaigényelni
▪ fontos, hogy egyeztessenek pénztárral a lehetőségekről
▪ célzott szolgáltatásnál szerződést kell kötni a pénztárakkal

Új (?) elemek
Munkaáltató irányok 2019-ben: lesz, aki leegyszerűsíti a rendszerét és csak SZÉP kártyát ad,
aki nem tudja elkölteni a keretét, az válassza a bruttó kifizetést. Ha van olyan juttatás,
amihez ragaszkodik a munkáltató, akkor betehető az is, bérként adózva
•

•

•

•
•
•
•

Mozgóbér elem – bruttó?
o ha csak annyi a cél, hogy a dolgozóknak elkölthető pénze legyen, akkor
egyszerűbb bérként odaadni.
Telefon
o érdemes kibővíteni a céges telefont kapók körét – amennyiben ez értékes lehet a
munkavállaló számára (és ha indokolható)
Képzés
o konferencia részvétel, képzés, ami a munkakörébe tartozik
o munkaáltató kötelezi rá, akkor adómentes
Családbarát megoldások
Munka-magánélet
Egészség
Munkavállalói igények feltárása
o olyan megoldások, amelyek adott esetben lehet, hogy pénzbe se kerül a cégnek
o pl. kedvezmények elérése bizonyos boltokban, szolgáltatások esetén
o kis cég esetén is lehet pl. bank, biztosítás, helyi szórakozóhely, helyi szolgáltatók
o nyáron a gyerekek elhelyezésének megoldásában való segítség

o

szintén fontos az igényfelmérés a munkavállalók körében

Új koncepció
•
•
•

•

Kedvezmény program (ld. fenn)
Közös finanszírozás
Rendezvény
o ha szervezünk egy rendezvényt szabadidő-vendéglátás céllal, amelyen több
magánszemély vehet részt, az étel és a személyenként a minimálbér 25%-át meg
nem haladó ajándéktárgy egyes meghatározott juttatásként adózik
o pl. egy nőnapi köszöntés lehet rendezvény, ahelyett, hogy csak átadják a virágot,
mert az bérként adózna
o havi egy ilyen beleférhet
o igazolás: számla, meghívó
Svédasztal
o ha úgy adnak juttatás, hogy nem lehet megállapítani, hogy egy személy mekkora
részt kapott, akkor jövőre nem jövedelemként, hanem egyes meghatározott
juttatásként fog adózni

Lakás vásárlás
Ha idén kiadjuk, akkor idei szabályok szerint adózik, a lakásvásárlásnak 2019.03.31-ig kell
megtörténnie hozzá.
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkavállalónak (csoportalkotás, határozat)
Lakás kiválasztás – méret
Folyósító bank egyeztetés
Vásárlás – folyósítás 2018-ban, akár a vásárlás előtt is
Kifizetés legkésőbb 2019.03.31.ig
Bejelentkezés
Banki igazolás 2019.01.31-ig
Teljes dokumentáció 2019.05.31-ig

Lakás dokumentáció
•
•
•
•
•
•

Adásvételi szerződés
Nyilatkozatok
Tulajdoni lap
Lakcímkártya másolat
Kifizetést igazoló dokumentum
Folyósítás igazolás

Év végi esetek
Ha idén kiadjuk, akkor idei szabályok szerint adózik, a lakásvásárlásnak 2019.03.31-ig kell
megtörténnie hozzá.
Kiadás:

•

•

•

tárgyaknál, utalványnál az átadás-átvételi lap
o ha már idén beszerezték, akkor az átadás-átvétel napja mindenképp 2019 előtti
legyen, hogy idei adózási szabályok szerinti legyen
elektronikus kártyánál (SZÉP kártya) a feltöltés időpontja

Lakás ügyek határideje
o hitel 2018.12.31.
o vásárlás 2019.03.31.
o építés 2019.12.31.

KÉRDÉSEK – VÁLASZOK
Adománnyal kapcsolatban érkezett kérdés
Idén egyéb jövedelemként adózik, jövőre viszont már jövedelemként fog adózni. A
munkaáltatónak lesz 21% terhe, illetve a befizetés előtt levon 33,5%-ot, és azt utalja a dolgozó
számlájára. Ugyanúgy adózik, mint a hozzájárulás lesz jövőre, nem lesz adózási különbség,
viszont igénybe tud venni a munkavállaló adójóváírást. Meggondolandó, hogy fogja-e az
adományt használni a munkaáltató, mert ugyanúgy adózik, mint a hozzájárulás, és ez
utóbbihoz nem kell külön szerződést kötnie, csak küldi a dolgozóknak.
Célzott szolgáltatással kapcsolatban érdeklődtek még a résztvevők
Első körben azt gondolta a jogalkotó, hogy a célzott szolgáltatás úgy néz ki, hogy utalunk
pénzt a pénztárnak, és a pénztári szolgáltatásból kiválasztunk valamit, amit biztosítunk a
munkavállalónak (pl. fogászati szűrést). Mivel a célzott szolgáltatás nem kerülhet a
munkavállaló számlájára (ellentétben az adománnyal és a hozzájárulással), több pénztár
alszámlát nyit a munkavállalónak, amivel az összes szolgáltatását igénybe tudja venni.
Érdemes ezért a pénztárral egyeztetni. Kivétel az önsegélyező pénztári szolgáltatás, ami
egyéb jövedelemmé vált.
Ha önkéntes nyugdíjpénztárba utal a munkáltató, akkor a 20%-os adójóváírás jár-e
a munkavállalónak?
2019-ben jár.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2019 – FARKAS GÁBOR ÉS TOPÁNKA ZSOLT

A témában két előadót hívtak meg egy
vezető adótanácsdó cég képviseletében,
akik az indirekt adók (áfa, vám),
valamint a közvetlen adók (tao, hipa)
köré
csoportosították
a
főbb
változásokat.

Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adót érintő változások kapcsán
Kedvezményes lakásáfa
•

•

azok az ingatlanok, amelyen november 1-jéig megkapták az építési engedélyüket /
megtették bejelentési kötelezettségüket, akkor lehet alkalmazni a kedvezményes
5%-os áfakulcsot az értékesítés vonatkozásában a következő 5 évben (2023-ig)
ha a feltételek nem teljesülnek, akkor 27%-os áfa alkalmazandó

Utalványok áfa-kezelése
•
•

kétfajta utalvány lehet: egycélú (rajta van, hogy mire használható fel) és többcélú
az egyszerű utalványnál van egy fontos változás: amikor kibocsátom, átadom a
nyertesnek/vevőnek, akkor ez az átadás egy adózási pontot jelent, az átadónak be
kell fizetnie az áfát.

Munkaerőkölcsönzés
•
•

•

2021-től fognak változni a szabályok
jelenleg fordított adózású tevékenység, vagyis a szolgáltatás igénybe vevője volt
jogosult az áfát felszámítani és a bevallásában levonni, és a szolgáltató egy nettó
számlát adott
csak az építőipari tevékenységekkel kapcsolatos tevékenység marad fordított
adózású tevékenység, minden már egyenesen adózik 2021-től

Kisvállalkozások áfamentessége
•

2019-től az alanyi adómentesség értékhatára 8 millió forintról 12 millió forintra
emelkedik

Személygépjárművek üzemeltetési költségein felszámított áfa
•

2012-2013-ban lépett hatályba az a szabály, ha a cég bérel egy autót, akkor – ha a
bérbeadó cég áfát számít fel – és adóköteles gazdasági tevékenységhez használják fel
a gépjárművet, akkor ennek az áfáját le lehetett vonni

o
o

•

•

ennek alátámasztásához útnyilvántartást kellett vezetni
alkalmazása nem volt széleskörű, mivel a nyilvántartások vezetését nem
tették meg
volt még egy szabály 2013-tól, amelyet kevesen ismertek: a személyautók
üzemeltetési költségén felmerülő áfa 50%-a levonásba helyezhető
o pl. ha a céges autót elviszik szervízbe, és a számlán van áfa, akkor 50%-a
levonásba helyezhető
o sokan keverték a bérleti díj áfájának levonhatósági szabályával
o azt kell(ett) bizonyítani, hogy azt az autót legalább egyszer adóköteles
gazdasági tevékenység érdekében használom, így már jogosulttá válik a
levonásra
o ez 5 éves elévülési időn belül visszamenőleg is elszámolható, így még most is
levonásba helyezhető!
2019. január 1-jétől lép hatályba az új (második) 50%-os szabály
o az útnyilvántartásos rendszert kiegészíti a jogalkotó egy ezzel párhuzamos
szabályrendszerrel
o ha igazolni tudja, hogy az autót legalább egyszer adóköteles gazdasági
tevékenység érdekében használta, automatikusan levonhatóvá válik a bérleti
díj adójának 50%-a
▪ vagyis, ha legalább 1 útnyilvántartás készül egy adómegállapítási
időszak alatt, vagy bármilyen más dokumentummal tudja igazolni a
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó célt, akkor jogosulttá válik az
50%-os levonásra
▪ ez rendkívül kedvező azoknak, akik eddig nem vezettek
útnyilvántartást és emiatt nem éltek ezzel a lehetőséggel
o nem alkalmazható azonban visszamenőleg!
o fennmarad az útnyilvántartásos rendszer is ezzel párhuzamosan, vagyis, ha
útnyilvántartással 50%-nál magasabb céges használatot tudnak bizonyítani,
akkor magasabb adótartam is levonásba helyezhető

Vámszabályok
Összevont biztosítékként nyújtott kötelezettségvállalás
•
•
•

aki üzemeltet egy vámraktárat, a betárolt áruk értékére valamilyen biztosítékot kell
nyújtani a vámhatóság felé (jellemzően bankgarancia formájában)
eddigi szabály: az üzemelési idő + 3 év, amíg ezt a biztosítékot meg kell tartani
ezt a 3 évet csökkentették most le 1 évre

Vámjogi képviselők
•
•

2019-től lehetőség van „alvállalkozók” igénybevételére
korábban nem volt továbbadható ez a jogosultság

További kedvezmények
•

Engedélyezett gazdálkodók számára
o a vámhatóság adhat olyan típusú információkat, amelyet eddig a belső
szabályai szerint nem tehetett meg (adótitok, üzleti titoknak minősülnek)

o

•

pl. ha egy adott terméket importál egy cég Kínából, és a vámhatóság látja,
hogy a harmadik disztribútor, vagy a kínai beszállító visszaéléseket követ el,
abban az esetben, ha az importáló részese az ügyletnek, de nem tud arról,
hogy ebben a láncban visszaélés van, a vámhatóság most már hivatalosan
értesítheti azokról a körülményekről, amelyet a vámhatóság feltárt
o az áfában ez már egy működő jogintézmény, de a vám körében új szabály
Adminisztratív terhek, költségek csökkenése

Társasági adó
A továbbiakban társasági adót érintő évközi, valamint 2019. január 1-jei változások
bemutatása következett.
Az év közben történt változások között az energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházás adókedvezménye került kifejtésre:
•

Az energiahatékonysági beruházás fogalmát a beruházás mellett kiterjesztették a
felújításra is;

•

Meglévő eszközök állapotának, teljesítőképességének jelentős javítására, illetve a
korszerűsítésre fordított kiadások;

•

Az igénybe vehető adókedvezmény legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő
forintösszeg;

•

Támogatási intenzitások módosultak: 30% – 65%

•

Új szabályok szerint 2018. július 25. utáni beruházásokra, felújításokra

•

Továbbra sem alkalmazható egyszerre a fejlesztési adókedvezménnyel.

Az év elejétől életbe lépő módosítások a társasági adó kapcsán az alábbiak:
Csoportos társasági adóalanyiság bevezetése
•
•
•

•

Dönteni kell 2019. január 15-ig
A csoportos társasági adóalanyiság legalább két társaság kérelme alapján adóhatóság
engedélyével jön létre
Csoportos adóalanyiság választása feltételekhez kötött:
o Csoporttagok közvetlenül vagy közvetve egymásban 75%-os részesedéssel
rendelkeznek;
o Csoporttag lehet: gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság,
szövetkezet, európai szövetkezet, egyéni cég, üzletvezetés helyére tekintettel
belföldi illetőségű külföldi személy, külföldi vállalkozó belföldi telephelye;
o A csoporttagok mérlegfordulónapja, beszámolási szabályai (Sztv. vagy IFRS)
könyvvezetésének pénzneme azonosak.
A csoportos adóalanyiság választásával a csoport tagjai bizonyos feltételek
teljesülése esetén közösen használhatják fel a csoportos adóalanyiság létrejöttét
követően keletkező veszteségeiket, adókedvezményeiket.

Csoportos adóalanyiság – részletszabályok
•

•

•
•

•

A csoporttag vállalkozások egymás közötti ügyleteire vonatkozóan enyhülnek a
transzferár szabályok is, transzferár dokumentáció készítési kötelezettség nem áll
fenn.
A csoportos adóalany adóévi adóalapja a csoporttagok által az általános szabályok
alapján egyedileg megállapított NEM negatív adóalapok összege, módosítva a
csoportos adóalany veszteségeinek egy részével.
A csoporttag egyedi adóalapját úgy határozza meg, mintha önálló adóalany lenne és
nem csoporttag.
A kutatás-fejlesztési tevékenységek és a kulturális örökségvédelmi célú beruházás,
felújítás kapcsán érvényesíthető adóalap-csökkentő tételek a csoportos társasági
adóalanyiság tagjai között nem adhatók át.
Az új kamatlevonhatósági szabályok szerint az általános szabályok alapján
egyébként társaságonként számolandó mentesített összeg a teljes csoportra
vonatkozik.

Új kamatlevonhatósági szabályok
•
•

•
•

Az Európai Unió vonatkozó irányelvének való megfelelés érdekében (ATAD).
Az új szabályozás szerint a nettó finanszírozási költségnek legfeljebb a korrigált
adózás előtti eredmény (EBITDA) 30%-át meg nem haladó része lesz érvényesíthető
a társasági adóalapban, amennyiben a nettó finanszírozási költség meghaladja az
éves 939.810.000 forintot.
Az átmeneti rendelkezés értelmében néhány régebben fennálló kötelezettség
tekintetében az új szabály nem, vagy nem azonnal lesz alkalmazandó.
Korábbi évek kamatlevonásási kapacitásának fel nem használt része csökkenti a
növelő tétel összegét, a kamatlevonási kapacitás öt adóévre tovább vihető.

•

Konszolidált beszámolót készítő vállalatcsoport tagja akár magasabb arányú
levonást is érvényesíthet
o a csoport-EBIDTA alapján, vagy
o ha saját tőke adóévi átlagos állománya / teljes eszközállománya adóévi
átlagos állománya egyenlő a vállalatcsoport ezen arányánál, vagy magasabb
annál.

Ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályok változása
•

•

•

•

Nem lesz mentesíthető az ellenőrzött külföldi társasági minősítés alól egy külföldi
személy kizárólag amiatt, hogy valamely kapcsolt vállalkozása elismert tőzsdén
jegyzett.
Az ellenőrzött külföldi társaságként történő minősítés elkerüléséhez az adózónak
elsődlegesen azt kell bizonyítania, hogy az irányítása alatt álló külföldi személy
jogügyletei „valódi” jogügyletnek minősülnek, azaz nem elsődlegesen adóelőny
elérésére irányulnak.
Mentesül – több egyéb mentesítési lehetőség mellett – az ellenőrzött külföldi
társasági minősítés alól az a külföldi telephely, amely olyan harmadik államban
fekszik, amely állam Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye alapján a telephely jövedelme Magyarországon mentesítendő a
társasági adóztatás alól.
Adózó választása szerint a 2019. adóévre még alkalmazhatja a korábbi
rendelkezéseket.

Egyéb változások
•
•
•
•
•
•
•
•

Telephely fogalom kiegészítése
o Ingatlanbefektetési és nyugdíjalap nem
K+F tevékenység
o Megosztható a megrendelő és szolgáltatás nyújtó között
Adókedvezmények igénybevétele
o Önellenőrzéssel is lehetséges
Adóról való rendelkezés
o Nyilatkozat benyújtásakor nem kell nézni a köztartozásmentességet
Kedvezőbbek szabályok a bejelentett részesedés kapcsán
o EU jogharmonizáció; kedvezményezett tranzakciók
Fejlesztési tartalék
o Maximum összeg 500 millió forintról 10 milliárd forintra nő
Munkahelyi óvoda
o Bölcsőde mellett a munkahelyi óvoda költségei is elszámolhatóak lesznek
Megszűnik az előadó-művészeti szervezetek TAO támogatásának lehetősége
o Alternatív támogatási rendszert dolgoz ki az EMMI

Helyi iparűzési adó
Az előadás második felében a helyi ipaírűzési adó változásai következtek, amelyek kapcsán
az alábbiak hangzottak el:
Beruházási adóelőny bevezetésének lehetősége

•
•

•

Önkormányzatok beruházáshoz kapcsolódó adókedvezményt, vagy adómentességet
vezethetnek be a területükön végrehajtott beruházások vonatkozásában.
Az adóelőnyt az adóalany az önkormányzat illetékességi területére eső iparűzési adó
összegéből veheti igénybe a beruházás évében, illetve az azt követő években, az
önkormányzat döntése szerint.
Az érintett önkormányzat a beruházási adóelőnyről szóló rendelkezést a bevezetést
követő legalább 3 éven át nem helyezheti hatályon kívül és nem változtathatja meg
az adóalany(ok) számára hátrányos módon.

2019. január 1-jei hatállyal megszűnik a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség
•

Átmeneti szabály: ha korábban igénybevételre került az adóalap-kedvezmény és
több, mint 5%-al csökken a foglalkoztatottak száma, adóalap-növelési kötelezettség
keletkezhet.

Az előadások végén nem hangzott el kérdés.

A fotókat a papa-ma.hu oldalról vettük át.
https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=18961

