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A 2019-es adócsomag
A Parlament megszavazta a június közepén előterjesztett javaslatokat, így a 2019-es adócsomag is elfogadásra került. Lássuk a
2018. július 25-én kihirdetett 2018. évi LXI. törvényben („salátatörvényben”) rögzített legfontosabb változásokat! Ősszel még további
módosítások, finomítások várhatóak a 2019-es adócsomag kiegészítéseként.

➔ Adóteher változása

Adózás rendjéről szóló törvény
➔ 2019-től az adóhatóságnak kamatot kell fizetnie, ha
döntése jogszabálysértő, és az adózónak visszatérítési
igénye keletkezik.
➔ A késedelmi pótlék mértéke emelkedik, a jegybanki alapkamat + 5 százalékpont lesz. Az önellenőrzési pótlék
mértéke változatlan marad.
Személyi jövedelemadó
➔ A cafetéria rendszer legfontosabb elemeinek változása a
2019-es adócsomag szerint
Juttatás

Juttatás

2018
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Béren kívüli
juttatás

34,22%

34,5%

Egyes meghatározott
juttatás

40,71%

40,71%

➔ Adóelőleget érintő nyilatkozatokat – pl. családi kedvezmény,
az első házasok kedvezménye – 2019-től ügyfélkapun
keresztül is be lehet nyújtani.
➔ Az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallási tervezetet
a NAV. A bevallási határidő az adóévet követő május 20-a
lesz számukra is (már a 2018-as adóévre is érvényesen).
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Mobilitási célú
lakhatási támogatás

adómentes

munkabérként
adózik

Társasági adó

Lakáscélú támogatás
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munkabérként
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SZÉP Kártya
(3 alszámla)

béren kívüli
juttatás

béren kívüli
juttatás

Készpénz-cafetéria
(100 000 forint)

béren kívüli
juttatás

munkabér

Hivatali, üzleti úthoz
kapcsolódó étkezés

egyes meghatározott
juttatás

egyes meghatározott
juttatás

➔ Bejelentett részesedés. A jogszabály kihirdetését követő
31. naptól kivezetésre kerül az a korlátozás, amely szerint a
további részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó
az eredeti részesedés szerzését bejelentette az adóhatósághoz. További változás a definícióban, hogy az átalakulás,
egyesülés, szétválás nem minősül a folyamatos, egy éves
kötelező tartási időszak megszakításának.

Önkéntes pénztári
befizetések egyéni
számlára

egyes meghatározott
juttatás

munkabér

Önkéntes biztosító
pénztárakba történő
befizetés (célzott
szolgáltatásként)

egyes meghatározott
juttatás

egyes meghatározott
juttatás

Céges telefon
magánhasználata

egyes meghatározott
juttatás

egyes meghatározott
juttatás

Reprezentáció,
üzleti ajándék

egyes meghatározott
juttatás

egyes meghatározott
juttatás

➔ Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye. Már
a kihirdetést követő naptól hatályos változás, hogy kedvezőbbé válnak az energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételek.
➔ Emelkedik a beruházásokra fordítható összeg. 2019.
január 1-jétől a fejlesztési tartalék maximum összege a
jelenlegi 500 millió forint helyett 10 milliárd forint.
➔ A K+F szolgáltatásokhoz kapcsolódó adóalap-csökkentés
megosztása. Már a törvény kihirdetésétől hatályos módosítás szerint a belföldi partnertől közvetlenül igénybe vett
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K+F szolgáltatásra vonatkozóan érvényesíthető adóalapkedvezményt az érintett felek írásbeli nyilatkozata alapján
a megrendelő és a szolgáltatásnyújtó megosztva is érvényesítheti.
➔ A munkahelyi óvoda üzemeltetésére fordított költség az
adóalapnál elismert költség lesz. Egyidejűleg bevezetésre
kerül a munkahelyi óvoda társasági adózási célú fogalma.
A munkahelyi óvoda egy olyan óvodai nevelési ellátást, mint
köznevelési feladatot nyújtó intézmény, amely legalább
80%-ban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek
nevelését biztosítja.
Szociális hozzájárulási adó
➔ Az egészségügyi hozzájárulás 2019-től beolvad a szociális
hozzájárulási adó rendszerébe, az adóról külön törvény
kerül elfogadásra.
➔ Az új, egységes adómérték 19,5%. Megszűnik az egészségügyi hozzájárulás jelenlegi, 14%-os kulcsa.
➔ Változik a korábbi felsőhatár-számítás. Aki munkaviszonyában havi szinten a minimálbér összegének kétszeresét
keresi, annak például az osztalék vagy az árfolyamnyereségből származó jövedelem után nem kell szociális hozzájárulási
adót fizetnie. (Jelenleg az egészségügyi hozzájárulás öszszege 450 000 forintban van maximalizálva.)

➔ Az egyszerűsített vállalkozói adó folyamatos kivezetése.
Az eva a 2019. adóévre 2018. december 20-ig az állami adóés vámhatósághoz történő bejelentéssel választható, ezt
követően az áttérés nem lehetséges. Azon adózók, akik
2018. december 20-ig élnek az eva választásának lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak.
➔ Magánszemélyek bankszámlájáról történő utalások esetén
átutalásonként a 20 000 forint alatti részre nincs adófizetési
kötelezettség 2019. január 1-jétől.

ADÓTANÁCSADÁS
Amennyiben részletesebben érdekli a 2019-es
adócsomag bármelyik eleme, vagy tudni
szeretné, hogyan érinti az Ön cégét, keresse
meg bizalommal a WTS Klient adószakértőit!
Gyányi Tamás
partner
Tel: +361 887 3736
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

Általános forgalmi adó
➔ A tejek adómértéke 2019-től egységesen 5% (ESL és UHT
tejek esetében is).
➔ Fordított adózás. A gabona és acélipari termékek esetében
továbbra is alkalmazható a fordított adózás rendszere,
egészen 2022. június 30-ig.
Egyéb fontosabb változások a 2019-es adócsomag alapján
➔ Az adminisztráció központosítása. 2019. július 1-jétől
megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési
kötelezettség, azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.
➔ Népegészségügyi termékadó. A népegészségügyi termékadóban változik 2019. január 1-jétől az alkoholos italok
adóztatása, a jövőben a legtöbb jövedéki adótörvény szerinti
alkoholtermék adóköteles terméknek minősül.
➔ Baleseti adó. 2019. január 1-jétől a baleseti adó megszűnik,
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás adóztatása – más biztosítási szolgáltatásokhoz hasonlóan –
a biztosítási adó keretén belül valósul meg, az adó mértéke
a legtöbb esetben csökken.
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Jelen WTS-információ nem minősül tanácsadásnak, és kizárólag válogatott témakörök általános ismertetésének céljára szolgál.
A kiadványban foglaltak ezért nem tekinthetők teljesnek vagy kimerítőnek, továbbá nem alkalmasak arra, hogy egyedi esetekben
helyettesítsék a tanácsadást. A tartalmak helyességéért nem vállalunk felelősséget.
A fenti vagy egyéb szakmai témakörökkel kapcsolatos kérdései esetén forduljon bizalommal WTS-tanácsadójához, vagy lépjen
kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek egyikén.
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