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Kedves Ügyfeleink! 

 
Az Országgyűlés folyamatosan fogadja el a 2019. évi változásokat, s mint minden évben most is  
szeretnénk ezekről folyamatosan tájékoztatni titeket. (csak azokat a rendelkezéseket és változásokat 
tartalmazza, amelyek az általunk könyvelt vállalkozásokat érinthetik) 
 

Személyi jövedelemadó 

 
A 2018. decemberi munkabért 2019.01.10-ig (!!!) ki kell fizetni ahhoz, hogy a 2018. évi 
jövedelembe beleszámítson. Nagyon fontos, hogy eddig a napig mindenki megkapja a neki járó 
decemberi bért. (Persze előbb lehet fizetni, csak később nem.) Kérem, erre nagyon figyeljetek! 
 
2019-ben is már nem kell a biztosított bejelentéshez a végzettséget igazoló bizonyítvány, mivel 
megszűnik a kötelező lejelentése. 
 
Nagyot változik a cafeteria!!! 
 

▪ Adómentes juttatások 2019-ben 
 
A bölcsődei szolgáltatás és az óvodai ellátása is adómentesen biztosítható pl. egy munkáltató 
által fenntartott intézményben vagy a gyermekek napközbeni ellátását fedező költségek számla 
ellenében történő megtérítésével. Akkor is adómentes, ha a munkavállaló nevére szóló számla 
alapján téríti meg a munkáltató a szolgáltatás/ellátás díját.  
 
A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet és a 
kulturális szolgáltatásra (pl. színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra) szóló 
belépőjegy, bérlet (és a könyvtári beiratkozási díj) adómentességének szabályai is módosulnak. 
Az ilyen juttatás külön-külön évente legfeljebb a minimálbért meg nem haladó értékben lehet 
adómentes, feltéve, hogy a belépőjegy, bérlet nem visszaváltható és nem utalvány formájában 
biztosított.  
 
Megszűnik 2019-től: 

• munkáltatói lakáscélú támogatás,  

• mobilitási célú lakhatási támogatás,  

• a diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói támogatás,  

• kockázati biztosítás díja (a minimálbér 30%-ig, az átmeneti rendelkezések irányadóak)  
 
SZÉP Kártya: 
 
2019. január 1-jétől csak a SZÉP kártya három “alzsebébe” adható kedvezményes közteher 
mellett béren kívüli juttatás. ( minden szép kártyával rendelkező dolgozó mostanában kapja meg a 
levelet, hogy szerződnie kell az OTP-vel. Kérem a kapott bankszámlaszámokat juttassátok el 
nekünk különben nem tudjuk teljesíteni majd a feltöltéseket.) 
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Megszűnik 2019-től: 
 

• a legfeljebb 100 ezer forint készpénz kedvezményes közteherviselés mellett történő 
juttatásának lehetősége.  

• A közterhek alapjának meghatározásához a béren kívüli juttatások esetében nem kell 
alkalmazni az 1,18-as adóalap korrekciós tételt.  

 
 
Nem adózhat 2019-től egyes meghatározott juttatásként: 
 

• a munkáltató által (valamennyi munkavállaló által megismerhető) belső szabályzat alapján 
vagy minden munkavállalónak azonos mértékben és módon (formában) adott termék, 
szolgáltatás és a kifizető által magánszemély javára kötött adóköteles díjú 
személybiztosítás.  

• Az eddig egyes meghatározott juttatásként adható juttatások: 
o önkéntes kölcsönös biztosítópénztári munkáltatói hozzájárulás,  
o helyi bérlet,  
o iskolakezdési támogatás stb… 

 
Önkéntes kölcsönös pénztárakon keresztül nyújtott juttatások: 
 

• A munkáltató által adott, pénztártagot megillető támogatói adomány (a jelenlegi egyéb 
jövedelem helyett) jogviszonyból (munkaviszonyból) származó jövedelemnek, míg a 
kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra (célzott szolgáltatások fedezeteként) befizetett 
összegből a magánszemély által felhasznált rész a magánszemély egyéb jövedelmének 
minősül 2019. január 1-jét követően (e juttatások jelenleg adómentesek).  

• Az önkéntes pénztári tag javára történő munkáltatói hozzájárulás 2019-től 
munkaviszonyból származó adóköteles jövedelemnek minősül, és az adófizetési 
kötelezettség a támogatás teljesítésekor keletkezik (az erre fordítandó összegből a 
magánszemélyt terhelő adóelőleget és egyéni járulékokat a munkáltatónak le kell vonnia).  

• Az egyéb jövedelemként adózó, célzott szolgáltatásként megszerzett vagyoni érték 
vonatkozásában azonban a személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési 
kötelezettségeket a magánszemélynek kell – az adóbevallás benyújtására előírt határidőig – 
teljesíteni. 

 
Kockázati biztosítás: 
 
2019-től a kifizető (munkáltató) által magánszemély javára kötött kockázati biztosítás (élet-, 
baleset- és betegségbiztosítás) díja – általános adózási elvek mentén - jogviszonyból 
(munkaviszonyból) származó jövedelemnek minősül (mind az egyéni, mind a csoportos 
biztosítások esetén). 

 
Munkavállalóknak vagy kifizetőként biztosított juttatások korlátozott köre továbbra is adható 
egyes meghatározott juttatásként, így például: a cégtelefon magáncélú használata, a hivatali, 
üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, a reprezentáció és üzleti ajándék vagy 
más üzleti/szórakoztatási célú eseménnyel összefüggő és több személynek biztosított juttatás, 
csekély értékű ajándék (évi egyszer).  Itt marad az 1,18 szorzó és a további közteher. ( 34,5% ) 
 
Családi adókedvezmény: 40.000 Ft-ra emelkedik. 
A családi adókedvezményt a várandósság 90. napjától igénybe lehet venni. 
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Testvér GYED: "testvér-gyedet", vagyis, hogy ha gyorsan születnek a gyermekek egymás után, 
akkor is minden gyermek után megkapják a szülők a nekik járó családtámogatást. 
 
Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját (gyod), amely jövő év januárjától lesz elérhető 
azoknak a szülőknek, akik tartósan beteg, illetve folyamatos gondozásra, ápolásra szoruló, 
önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodnak. Mint mondta, amennyiben mindkét gyermek 
tartós ápolásra szorul, úgy nem egyszeres, hanem másfélszeres gyod-ra jogosultak a szülők.  
 
Ingatlan bérbeadás: 
 
Lehetővé válik, hogy a bérbeadó által igénybe vett és a bérbe vevőre átterhelt szolgáltatások (pl. 
közüzemi szolgáltatások díja) ne minősüljenek a bérbeadó bevételének, egyszerűsítve ezzel a 
bérbeadók adminisztratív teendőit. További kedvező módosítás, hogy a bevételből a kifizetőnek 
nem kell adóelőleget levonnia abban az esetben, ha a bérbeadó nyilatkozik arról, hogy a 
jövedelem megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa más településen 90 napot 
meghaladóan bérelt lakás díját. 
 
Az egyéni vállalkozók bevallási határideje május 20.-a lesz. (ennek ellenére mi legkésőbb 03.31-ig 
lezárjuk és beadjuk az egyéni vállalkozók bevallásait. A KATA-s egyéni vállalkozóink tekintetében 
mivel ott a KATA adatszolgáltatás határideje nem változik  02.25. ) ezzel egy időben az szja 
bevallások is elkészülnek és beadásra kerülnek. Tehát KATA-sok nálunk a határidőtök nem 

változik! 😊 
 

Társadalom biztosítás 
 
 19,5 százalék marad egyelőre a szociális hozzájárulási adó. 
 
A kedvezmények köre is módosul és a korábbi 100 ezer forintos jövedelemkorlát helyett a 
minimálbér figyelembevételével lesznek igénybe vehetők. 
 
Ezzel párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás megszűnik és átveszi helyét a szociális 
hozzájárulási adó. 
 
Itt a maximum 450.000 Ft-ot is eltörlik és a helyébe a minimálbér 24x rendelkezés lép. 
 
2019-től az eddigi juttatások után is 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót kell 
fizetni mindaddig, amíg a természetes személy fent említett körbe tartozó jövedelme, 
valamint az 1. paragrafus (1)–(3) bekezdései szerinti jövedelmének együttes összege a 
tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. 
 
A minimálbér változását még nem tudjuk így a későbbiekben tájékoztatunk mindenkit erről és az 
ehhez kapcsolódó bérelemek, tb stb… változásairól. 
 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 7.500 Ft-ra, napi 250 Ft-ra nő. 
 
A saját jogú nyugdíjas munkavállaló (Mt. szerinti) munkaviszonya mentesül a biztosítási 
kötelezettség alól, így nem minősül biztosítottnak, ezáltal társadalombiztosítási ellátásokra nem 
szerez jogosultságot e jogviszonyából adódóan a járulékfizetési és szociális hozzájárulási adó 
kötelezettség sem merül fel. ( Szja továbbra is terheli ) 
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Általános forgalmi adó 

 
 
Az alanyi mentes határ 12 millió forintra emelkedik. 
 
Fordított adózás munkaerő-kölcsönzésre vonatkozóan: 
 
A törvény a munkaerő-kölcsönzés 2021. január 1-jével történő kivezetése kapcsán pontosítja, 
hogy a fordított adózás az építőipari munkaerőkölcsönzés esetén továbbra is alkalmazandó lesz 
valamennyi (nem kizárólag az építőipari engedélyköteles) építési-szerelési munka esetén. 
 
A kedvezményes áfakulcs alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezés lakóingatlanok 
értékesítése esetén: 
 
A jogszabály részletes átmeneti rendelkezést tartalmaz a lakóingatlanok értékesítésére 
alkalmazandó kedvezményes áfa mértékre vonatkozóan, ami a hatályos szabályok szerint 2020. 
január 1-jétől kezdődően kivezetésre kerül.  
Eszerint a kedvezményes, 5%-os áfa kulcs lesz még alkalmazandó azon lakások értékesítésére, 
amelyek esetében a teljesítés időpontja a 2020. január 1-jével kezdődő és 2023. december 31-ével 
záruló időszakra esik, feltéve, hogy a lakóingatlan építésére 2018. november 1-jén már volt 
végleges építési engedély (illetve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén azt 
legkésőbb 2018. november 1-jén bejelentették). 
 
A számlázó programok 2018.07.01-től on-line üzemmódban működnek ami azt jelenti, hogy a 
100.000 Ft áfa feletti számlák adatait átadja az adóhatóságnak. Ez jövőre is csak azokra 
vonatkozik, akik áfakörösek és van ilyen nagyságú vagy nagyobb értékű számlája. 
 
 Mivel a számlázó programban bekövetkezett változást be kell jelenteni a NAV felé, így nagyon 
fontos, hogy arról nekünk is tudnunk kell, ezért ne felejts el minket is értesíteni róla, ha már 
nem használod a programot, vagy másikat veszel! 
 

 
EVA 

 
Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) utoljára 2018. december 20-ig válaszható, ezt követően 
az eva-alanyiság választására nem lesz lehetőség.  

 
KATA és KIVA 

 
Az új szabályozás a kisvállalati adó kapcsolódóan szükséges módosításokat vezet be. 
 A javaslat emellett bevezeti:  
 

• az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a kisvállalati adót fizető adózók körébe is,  

• a nemzetközi irányelvekkel való összhang érdekében szükséges általános adóelkerülést 
gátló alapelvet, 

• illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójára társasági adóról átállókat, meghatározott 
esetben terhelő “kettős adóztatást” megszűntető rendelkezést rögzít 
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Új megszüntető körülmény 2019.-től: 
 

• ha az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik 

• ha az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült finanszírozási költségeinek és 
az adózó adóköteles kamatbevételeinek (valamint a gazdasági értelemben azzal 
egyenértékűnek tekintendő, adóköteles bevételeinek) a különbsége az adóévben 
várhatóan meghaladja a 939.810.000 forintot 

 
 

Társasági adó 
 

Adóelkerülést célzó rendelkezések: 
 
A módosító törvény kibővíti az adóelkerülés alapelvének rendelkezéseit, és az adóelőny 
érvényesítéséhez előírja, hogy a jogügyletet valós gazdasági, kereskedelmi okoknak kell 
megalapoznia. A jelenleg hatályos rendelkezés abban az esetben tiltja az adóelőny érvényesítését, 
ha a jogügylet fő célja adóelőny valamely fél számára. A módosító törvény szerint a jövőben az 
adóelőnyök (vagy költség és ráfordítás elszámolása) akkor sem lehetnek érvényesíthetőek, ha a 
jogügylet (vagy jogügyletek sorozata) egyik fő célja olyan adóelőny valamely fél számára, amely 
ellentétes az alkalmazandó adójogszabályok tárgyával vagy céljával. 
 
Kapcsolt vállalkozás fogalmának kiterjesztése: 
 
A kapcsolt vállalkozások köre kibővül, és a Ptk. többségi befolyás fogalma helyett a legalább 
25%-os szavazati jog, tőkerészesedés, vagy nyereségrészesedés is kapcsolt vállalkozási viszonyt 
keletkeztet majd ezen szabályok tekintetében. Ebben az esetben ugyanakkor az ügyvezetőség 
egyezőségét nem kell vizsgálni. 
 
Csoportos adóalanyiság: 
 
Csoportos társaságiadó-alanyiság olyan adózók között jöhet létre: 

• amelyek között közvetett vagy közvetlen többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében 
legalább 75%-os arányú szavazati joggal rendelkeznek egymásban, vagy harmadik személy 
az adózókban; 

• amely csoporttagok mérlegfordulónapja azonos; 

• amelyek beszámoló-készítése egységesen vagy a számvitelről szóló törvény II. Fejezete, 
vagy az IFRS-ek szerint történik, és 

• a tagok könyvvezetésének pénzneme azonos. 
 
Adókedvezmények: 
 
A jövőben a Kormány rendeletben állapíthatja meg a filmalkotás és a látvány-csapatsportok 
támogatására nyújtható támogatási keretösszegeket. 
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Egyéb adók 
 

Budapesti Iparűzési Adó: 
 
A mentesség 1m Ft-ról 1,5m Ft-ra emelkedik az adó alap tekintetében. 
 
Adózás Rendje: 
 

Azon adózók esetében, akik szerepelnek a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók 
közzétételi listáján, a kockázatos adózói minősítés a korábbi 1 év helyett azon időpontig áll fenn, 
amíg ezen a listáján szerepelnek. Ez gyakorlatilag a közzétételtől számított két évet jelent. Ezen 
módosítást első alkalommal a 2018. negyedik negyedévet követő minősítés tekintetében kell 
alkalmazni 
 
A feltételes adómegállapítás esetén nem lesz lehetőség a jövőben a kérem benyújtását 
megelőző, díjköteles konzultáció kérésére. 
 
Az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság maximális 
mértéke a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után nem húsz, 
hanem tíz százalékig terjedhet. 

 
 

Még egy kis számlázási ismétlés: nagyon fontos, hogy a különleges számlázásoknál az alábbi 
szövegek legyenek rajta a számlán (ezek nélkül a számla helytelenül lesz kiállítva): 
- „PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS” - a pénzforgalmi elszámolást választóknál. 
- „KISADÓZÓ” - a KATA-soknál. 
- „ÖNSZÁMLÁZÁS” - ha más helyett és nevében állítjuk ki a számlát. 
- „FORDÍTOTT ADÓZÁS” - ha fordított áfás számlát állítunk ki. 
- „KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS – HASZNÁLT CIKKEK” - ha használt 

cikket adunk el. 
- A vevő adószáma, ha 
 - fordított áfás számlát állítunk ki, vagy 
 - a számla áfatartalma eléri a 100.000 Ft-ot, vagy 
 - külföldi, EU-s vevőnek állítunk ki számlát. 
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