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Kisadózó vállalkozások tételes adója - KATA 



1.

2.

A nappali tagozatos diákok ezentúl 
akkor is biztosítottak, ha tanulmányukat 
szüneteltetik és a 25. életévüket még 
nem töltötték be. 

8M Ft-ról 12M Ft-ra változik az áfamentes
határ. 

Így a fizetendő KATA 25 000 Ft/hó.

„A" 2018 2019

Kibocsátott számla 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft

Beérkezett bevétel 
áfa nélkül 

10 500 000 Ft 11 500 000 Ft

Többlet adó 0 Ft 0 Ft

„B" 2018 2019

Kibocsátott számla 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft

Beérkezett bevétel 
áfa nélkül 

9 000 000 Ft 13 000 000 Ft

Többlet adó 0 Ft 400 000 Ft

Kisadózó vállalkozások tételes adója - KATA 



3.

4.

Nem minősül 2019-től a KATA adóalany egyéni vállalkozó bevételének a nem 
kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséért 
kapott ellenérték. Az ilyen javak értékesítése után magánszemélyként – az SZJA 
törvény alapján –, és nem egyéni vállalkozóként kell adózni. 

Amennyiben a KATA vállalkozásnak törlik az adószámát, úgy a KATA 
adóalanyiságot – adószám birtokában – csak a törlést követő második évtől 
választhatja újra. 

Kisadózó vállalkozások tételes adója - KATA 



Egyszerűsített vállalkozói adó - EVA



5.

6.

2018. év végével volt választható utoljára az EVA. Ezt követően már nem lehet 
áttérni erre az adónemre, de az adóalanyiság nem szűnik meg, egyelőre 
változatlanul tovább alkalmazható.

A 2018-as adóévtől az adózó választhat a pozitív eredménytartalék osztalék 
céljára történő jóváhagyás sorrendjéről, azaz nem kötelező a FIFO 
(„first in first out”).

Egyszerűsített vállalkozói adó - EVA



Kisvállalati adó – KIVA



7.

8.

Kiegészítésre került a törvény egy rendeltetésszerűségi alapelvvel. Ennek értelmében 
ha a jogügylet (egyik fő) célja adóelőny érvényesítése, akkor a jogügylet alapján 
adóelőny nem érvényesíthető.

Növekedett a KIVA hatálya alá történő belépés értékhatára. Már az is választhatja az 
adóalanyiságot, akinek az adóévet megelőző évben (tört év esetén arányosan) sem 
a mérlegfőösszege, sem az árbevétele nem éri el az egy milliárd forintot.

Kisvállalati adó – KIVA

9.
A KIVA adóalanyiság megszűnését jelentő értékhatár is feljebb került, így a továbbiakban 
nem az 1, hanem a 3 milliárd forintos – kapcsolt vállalkozás szintű – bevétel átlépése 
jelenti az adónem hatálya alól való kikerülést. 



Létszám max. 50 fő

Árbevétel max. 1 Mrd Ft

Mérlegfőősszeg max. 1 Mrd Ft

Adótartozás max. 1 M Ft

100 fő felett (havonta vizsgálandó)

3 Mrd Ft felett (negyedévenként vizsgálandó)

nincs róla törvényi rendelkezés

1 M Ft felett (negyedévenként vizsgálandó)

A kapcsolt vállalkozásokat össze kell számítani



10.

11.

Megszűnik a kisvállalati adóalanyiság akkor is, ha kedvezményezett eszközátruházás 
vagy kedvezményezett részesedéscsere történik, továbbá ha a KIVA adóalany 
ellenőrzött külföldi társaságban szerez tulajdoni hányadot. 

Az alultőkésítés ténye is kizáró ok lett a KIVA hatálya alól.

12. Mivel a cafeteriaelemek jelentős része ezután bérként adózik, így a KIVA alanyok 
a bérjövedelemként adózó juttatások után 2019-től KIVA-t fizetnek.



Társasági és osztalékadó – TAO



13.
Csoportosan is létrejöhet társasági adóalanyiság.
TAO-csoport: több társasági adóalany tagból álló olyan társasági adóalany, aki az 
egyéni adóbevallások helyett egyetlen csoportbevallást köteles benyújtani.
Tao-csoportot csak olyan adóalanyok hozhatnak létre,

• akik között közvetlenül vagy közvetve legalább 75% szavazati jogot megtestesítő 
részesedés van,

• akik azonos mérlegfordulónappal és pénznemmel rendelkeznek, és
• akik ugyanazt a számviteli szabályrendszert alkalmazzák (a számviteli törvény szerinti 

éves beszámolót vagy IFRS szerinti beszámolót készítenek).

Társasági és osztalékadó – TAO

Az adózási mód előnyei:
• összevontan kezelhető az adóalap kedvezmény
• nincs transzferár dokumentációs kötelezettség



14.
Alultőkésítési szabály helyett a kamatlevonás korlátozása. 
Az eddigiekben akkor beszéltünk alultőkésítésről, amikor a kötelezettségeink (éves átlagban) 
meghaladták a saját tőke háromszorosát. Ha az adózónak a kötelezettségei kétszer akkorák voltak, mint 
a saját tőkéjének a háromszorosa (tehát a saját tőke összege az elvárt szint fele volt), úgy az éves 
kamatráfordítás is csak 50%-ban volt számolható, a fennmaradó 50% pedig adóalap növelő tétel lett. 

Növelő tétel = (kamat  x [kötelezettségek – (3 x saját tőke)])/ kötelezettségek

A kalkulációnál nem kellett figyelembe venni a hitelintézetnek fizetett kamatot.
2019-től a számítás az EBITDA-ból (nettó kamatfizetés és értékcsökkenés nélkül számított adózás előtti 
eredmény) indul ki, mely összegnek a 30%-át kell venni, és ha ez az érték kevesebb, mint a vállalkozás 
nettó finanszírozási összege (kamatfizetés mínusz kamatbevétel), akkor a meghaladó rész társasági 
adóalapot növelő tétel lesz. 
Ugyanakkor ez a rendelkezés rendkívüli módon támogatja a KKV-t, mivel 939,81 millió Ft alatt nem 
kell adóalap növelést alkalmazni.



Kamatráfordítás adóalapnövelő hatása „A" „B"

A

B

C = A – B

D

E

F = C + D + E

G = F * 30%

H

I

J = H * 9%

Összes kamatráfordítás

Összes kamatbevétel

Nettó finanszírozási költség

Adóalap

Értékcsökkenés

EBITDA

Korlát (1)

Korlát (2)

Adóalap növelő finanszírozási költség

Többletadó

30 000 000 Ft

1 200 000 Ft

28 800 000 Ft

20 000 000 Ft

8 500 000 Ft

57 300 000 Ft

17 190 000 Ft

939 810 000 Ft

0 Ft

0 Ft

3 000 000 000 Ft

120 000 000 Ft

2 880 000 000 Ft

2 000 000 000 Ft

850 000 000 Ft

5 730 000 000 Ft

1 719 000 000 Ft

939 810 000 Ft

1 161 000 000 Ft

104 490 000 Ft



15.

16.

A látványcsapatsport támogatás a jövőben sportcélú ingatlan üzemeltetésének 
költségeire is felajánlható. 
A támogatások összértéke nem haladhatja meg a sportcélú ingatlan működési 
veszteségének 50 %-át, de maximum ingatlanonként a 300 millió forintot.

Megszűnik az előadó-művészeti szervezetek támogatásának lehetősége. 
Abban az esetben, ha az aktuális felajánlás magasabb, mint a ténylegesen felajánlható 
összeg, úgy a többletet az adózó a felajánlást követő 8. év végéig érvényesítheti 
adócsökkentő tételként.

17. A filmalkotások támogathatósága 25%-ról 30%-ra emelkedik, vagyis a filmkészítők 
a közvetlen filmgyártási költségek 30%-át fedezhetik társasági adó felajánlásból.



18. 2018. július 26.-tól az energetikai beruházások mellett már az energiahatékonyságot 
növelő felújításokra is adókedvezmény vehető igénybe.

Az adókedvezmény a beruházás-felújítás üzembe helyezésének évében és az azt  követő öt évben 
érvényesíthető. Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg 
a beruházás-felújítás elszámolható költségének:

• Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékát,
• Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 

35 százalékát,
• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy

Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékát,
de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal 
növelhető. Az adókedvezmény igénybevételének a feltétele a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet 
szerinti igazolás, mely alátámasztja a beruházás-felújítás energiahatékonysági mivoltját.
Fontos, hogy a beruházás előtti állapotot energetikai auditorral igazoltatni kell.



19.

20.

2019-től a társasági adó önellenőrzéssel is lehet utólagosan adókedvezményt 
érvényesíteni. Eddig, ha valaki ezt elfelejtette alkalmazni, utólag már nem tehette meg.

2019-től évente akár 10 milliárd forintot is fejlesztési tartalékba helyezhetünk az 
eddigi 500 millió Ft helyett. A fejlesztési tartalék összege után nem fizetünk társasági 
adót, de ez a lehetőség csak adózási halasztást jelent, hiszen a beruházás 
megvalósulása után ennyivel csökkenni fog az elszámolható értékcsökkenés.

21.
Már 2018-ra vonatozóan is lehetőség van a kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás 
adóalap-csökkentési lehetőségének megosztására. Ehhez az érintett feleknek 
a társasági adóbevallást megelőzően írásban kell megállapodniuk 
egymással. A megosztott összeg nem lehet magasabb, mint a szolgáltatás 
nyújtója által érvényesíthető adóalap kedvezmény.



A

B

C

D

E

F

G

Kutató bruttó bérköltsége:

SZOCHO (19,5%)

Szakképzési hj (1,5%)

K+F SZOCHO kedvezménye (B*0,5)

Feláldozott TAO kedvezmény alap (A+B+C)

Feláldozott TAO kedvezmény (E*0,09)

Arány (D/F)

10 000 000 Ft

1 950 000 Ft

150 000 Ft

975 000 Ft

12 100 000 Ft

1 089 000 Ft

89.5%

K+F SZOCHO kedvezmény hatása a társasági adóra
Amit a döntéskor 
mérlegelnem kell:
• van-e kellő mértékű 

eredmény az adóalap 
csökkentés érvényesítéséhez

• mennyire bizonytalan 
a K+F tevékenység 
kimenetele 

• a K+F tevékenység milyen 
arányban finanszírozott 
támogatással

• megéri-e az azonnali 
kedvezmény a 10,5%-ot



23.

24.

A munkahelyi bölcsőde mellé belép a munkahelyi óvoda fogalma is, melyek fenntartási 
költségei a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősülnek.

Növekszik a korai fázisú (startup) vállalkozásokba történő befektetés adóalap 
kedvezménye. Eddig 20 millió Ft volt az éves korlát, míg ezután 20 millió Ft / befektetés.

25.
A kérész életű lakhatási támogatás nem csak cafeteria elemként szűnt meg, de 
a társasági adóalap csökkentési kedvezményét is eltörölték. Érdemes ugyanakkor 
megvizsgálni a munkásszállás biztosításának feltételeit. 

Maximális adókedvezmény: 23Mx2x3= 138M Ft

2018 2019

igénybe vehető 
kedvezmény

max. 
kedvezmény

igénybe vehető 
kedvezmény

igénybe vehető 
kedvezmény

max. 
kedvezmény

igénybe vehető 
kedvezmény

Beruházás éve =23 M*3/4*2=34,5M 20M 20M =23 M*3/4*2=34,5M 2*20M=40M 34,5M

Beruházás + 1 év =23 M*3/4*2=34,5M 20M 20M =23 M*3/4*2=34,5M 2*20M=40M 34,5M

Beruházás + 2 év =23 M*3/4*2=34,5M 20M 20M =23 M*3/4*2=34,5M 2*20M=40M 34,5M

Beruházás + 3 év =23 M*3/4*2=34,5M 20M 20M =23 M*3/4*2=34,5M 2*20M=40M 34,5M



Általános forgalmi adó – ÁFA



26.

27.

Bevezetik az egycélú és a többcélú utalvány fogalmát. A többcélú utalvány szabályozása az 
eddigi normál utalványnak felel meg, míg az egycélú utalvány értékesítése már kibocsátásakor 
áfafizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Közösség más tagállamába nyújtott telekommunikációs, rádiós és audiovizuális 
médiaszolgáltatások, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások 
(pl. tárhelyszolgáltatás, távoktatás, szoftver rendelkezésre bocsátása vagy frissítése) esetében
– ha az nem adóalany (pl. magánszemély) részére történik – a magyar áfát kell alkalmaznunk 

mindaddig, míg a bevételünk el nem éri a 10 000 eurót. Ugyanakkor választhatjuk azt is, hogy 
a célország ÁFA kulcsát alkalmazzuk alacsonyabb árbevételi szintnél is, ez azonban a 
célországbeli adószám kiváltásával is jár. Aki él a választás lehetőségével, úgy a döntésétől két 
évig nem térhet el.

28.
A jövőben csak akkor adómentes a termékexporthoz vagy vámeljáráshoz kapcsolódóan 
nyújtott szolgáltatás, ha azt az export vagy vámeljárás tárgyát képező termék 
értékesítőjének vagy eladójának nyújtják.



29.

30.

Tartós bérlet és nyíltvégű lízing esetében már akkor is levonható az áthárított bérleti díj 50%-a, 
ha nem készít a bérlő útnyilvántartást. Magasabb levonási hányad érvényesítéséhez továbbra 
is útnyilvántartást kell vezetni.

Az alanyi adómentesség értékhatára 8 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra emelkedett. Fontos, hogy ha 
az adózó korábban átlépte a 8 millió Ft-os bevételi értékhatárt, úgy attól függetlenül 
újraválaszthatja az áfamentességet, hogy az ilyenkor szokásos két éves újraválasztási idő még 
nem telt el (ha a 12 millió forintot nem haladta meg az árbevétele).

31.
A sorozatjellegű ingatlanértékesítést eddig a tárgyévet követő év január 31-ig kellett 
bejelenteni, míg ezután az értékesítést követő 30 napon belül. Sorozatjellegű az 
a magánszemély által teljesített ingatlanértékesítés, mely két naptári éven belül negyedízben 
történik meg és tárgya új ingatlan, építési telek vagy beépítés alatt álló ingatlan. 
A negyedik ingatlan értékesítése már áfaköteles.



32.

33.

A 2018. július 1-jétől hatályos, havi 100 000 Ft áfatartalmat elérő befogadott 
számlákról történő tételes adatszolgáltatást az éves áfabevallóknak csak 2019-től kell 
alkalmazniuk.

Év elejétől 18%-ról 5%-ra csökken az ESL és az UHT tejek áfakulcsa is.

34.
2020. január 1-jétől újra 27% áfát kell fizetni a jelenleg 5%-os új lakóingatlanok 
értékesítése után. Átmeneti rendelkezés, hogy 2023. 12. 31-ig lehet alkalmazni 
az 5%-os adókulcsot abban az esetben, ha 2018. 11. 1-jéig az értékesítendő 
ingatlan építési engedélye rendelkezésre állt vagy az egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységet bejelentették.



Számviteli törvény



35.

36.

A korábbi ötről három évre szűkül az a határidő, amikor a vállalkozó a könyvvezetés 
és a beszámoló készítési devizanemét megváltoztathatja. Szabadon választható a 
forint mellett az euró és az amerikai dollár, minden más devizanem feltételhez kötött.

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a jogszabályi előíráson, szerződésen, 
megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb 
bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni 
fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást 
meg fogja kapni.

37. Sajnálatos módon már a számviteli törvénybe is bekerült a negatív hozam 
(azaz kamat) fogalma, amit a számviteli szakemberek bankköltség módjára kell, 
hogy kezeljenek. 



Helyi adókkal kapcsolatos változások



38.

39.

A települési önkormányzat rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg az iparűzési 
adóra vonatkozóan az adott évben az érintett településen megvalósított beruházásra. 
Az önkormányzat dönthet úgy is, hogy az a vállalkozó, aki nem tudja a tárgyévben a kedvezményt 
érvényesíteni, az a következő adóévekben megtehesse azt. Amennyiben az önkormányzat 
kedvezményről hoz rendeletet, azt három évig nem módosíthatja az adózó számára hátrányosan, 
továbbá nem lehet a rendelet diszkriminatív, azaz nem hozható egyes vállalkozásokat kizáró rendelkezés. 

Már nem jár 1 millió Ft-nak megfelelő adóalap kedvezmény (20 000 Ft maximális adóelőny) a 
statisztikai állományi létszám növekedése után. A szigorítást üdvözöljük, hiszen a fejlődő vállalkozásokat 
támogatta, míg a gyengülőket vagy munkaerő problémával küzdőket szankcionálta.

40. Amennyiben ugyanazon magánszemély egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben, úgy az iparűzési adó 
bevallását ezután összevontan kell teljesítenie. E szabály már 2018-ra is alkalmazható. 



Egyéb törvények, rendeletek



41.
Eddig a jegybanki alapkamat duplája volt a késedelmi pótlék összege, ami az alacsony alapkamat 
miatt az elmúlt évek során 0,9% x 2 = 1,8%-ra csökkent. A jövőben viszont a jegybanki alapkamat 
öt százalékponttal növelt mértéke lesz a késedelmi kamat, ami a jelenleg alapkamattal számolva 
0,9% + 5% = 5,9%. A kockázatos adózók késedelmi pótléka a fenti összeg másfélszerese lesz 2019-től 
(8,85%), míg a múltban ez a jegybanki alapkamat ötszöröse volt (4,5%).

2018 2019

1,8%

4,5%
5,9% 8,85%
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42.

43.

Társasági adóalanyoknak (normál pénzügyi év esetén) december 20-val az adófeltöltésüket 100%-ra 
kell kiegészíteniük, azonban, ha ez a kiegészítés nem éri el a 90%-ot, úgy a feltöltött összeg és a 90% 
közötti rész után az eddigi 20% helyett 10% bírság kerül kiszabásra.
Figyelem, ez bírság nem NAV-os mérlegelésen alapszik, hanem automatikus, ezért nagyobb figyelmet 
kell rá fordítani. A módosítás a 2018-as adóévre is vonatkozik már.

Már nem kell bejelenteni a foglalkoztatónak a biztosított végzettségére, szakképzettségére vonatkozó 
adatokat a munkaviszony létesítésekor. A bejelentés így 2016-tól 2018-ig volt érvényben.

44. A 60 milliárd Ft árbevételt elérő cégek tartós (két éves) veszteséges működése esetén a NAV kötelező 
jelleggel kell, hogy ellenőrizze őket.

45.
Végrehajtási eljárásban nem foglalható a tevékenység végzéséhez szükséges gépjármű, annak 
csak a törzskönyve vonható be. Ha az adós nem fizet 6 hónapon belül, 
akkor már a forgalmi engedély is foglalható. 



46.

47.

Csökken a kisebb hengerűtartalmú motorkerékpárok regisztrációs adója.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat terhelő baleseti adó beolvad a 
biztosítási adóba, így azoknál a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál, melyek 
vonatkozási időszaka 2019. január 1-jén vagy később indul, már nem 
lesz baleseti adó.

cm3 Adómérték

2018 2019

0-80 20 000 Ft 15 000 Ft

81-125 95 000 Ft 50 000 Ft

126-600 135 000 Ft 85 000 Ft

501-900 180 000 Ft 180 000 Ft

900 felett 230 000 Ft 230 000 Ft



48.

49.

2019-től a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjbevételéből 23%-át kell, hogy a biztosítók 
adóként megfizessék az állam javára. A CASCO esetében az adó 15, míg a vagyon- és 
balesetbiztosítások esetében 10%-os.

Buszok által végzett személyszállításhoz, vagy legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű járművel végzett közúti árufuvarozáshoz felhasznált gázolaj árából 
3,5 és 13 Ft/liter adóvisszatérítés igényelhető (a korábbi 7 és 17 Ft helyett).

50.
Lefoglalt járművet ki kell adni a tulajdonosnak, ha a jogsértést nem a tulajdonos követte 
el és arról tudomása nem volt. A bérelt vagy eltulajdonított autók tulajdonosai 
így kevésbé sérülnek.



Minimálbér, ESZO, egyszerűsített munkavállalás
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2018-hoz viszonyítva 8 százalékkal emelkedett a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege is.

Minimálbér: szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben foglalkoztatott teljes munkaidős 
alkalmazottat megillető legkisebb bruttó bér. 
Garantált bérminimum: legalább középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes 
munkaidőben alkalmazott munkavállalót 
megillető legkisebb bruttó bér. 

A rendelkezéseket először a 2019. január hónapra járó munkabérek megállapításánál 
kell alkalmazni.

2019

Minimálbér Garantált bérminimum

bruttó bér nettó bér bruttó bér nettó bér

Havibér 149 000 Ft 99 085 Ft 195 000 Ft 129 675 Ft

Hetibér 34 260 Ft 22 783 Ft 44 830 Ft 29 812 Ft

Napibér 6 860 Ft 4 562 Ft 8 970 Ft 5 965 Ft

Órabér 857 Ft 570 Ft 1 121 Ft 729 Ft



52.
Az ESZO megfizetésére az a 
magánszemély kötelezett, aki:
• nem biztosított és egészségügyi 

szolgáltatásra semmilyen jogcímen 
nem jogosult;

• saját jogú nyugdíjas társas- és 
egyéni vállalkozó;

• tagi munkavégzés esetén 
a szövetkezet.

A járulékot megfizetők az egészségügyi 
szolgáltatások teljes körére jogosultak
lesznek.

Az ESZO mértéke 2018-ban 7.320 Ft (naponta 244 Ft) volt, ami 2019-ben 7.500 Ft-ra 
(naponta 250Ft) emelkedik.

6 930 Ft

7 050 Ft

7 110 Ft

7 320 Ft

7 500 Ft

6 930 Ft
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2015 2016 2017 2018 2019

Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege
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A foglalkoztató köteles szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén legalább a minimálbér 85%-át, 
míg szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-át bérjövedelemként 
kifizetni az alkalmi munkavállalójának. 
A munkáltató úgy is határozhat, hogy ennél magasabb összeget nyújt az alkalmazottnak. A törvény a 
minimálbér és a garantált bérminimum, illetve ezek órára, napra és hétre jutó arányának a 130%-ig 
mentesítést nyújt az adó alól, míg efelett munkavállalónak 15%-os SZJA levonási kötelezettsége 
keletkezik.

2019
Szakképzettséget nem igénylő munkakör Szakképzettséget igénylő munkakör

Minimum bér Mentesített keretösszeg Minimum bér Mentesített keretösszeg

Havibér - - - -

Hetibér 29 138 Ft 44 538 Ft 39 010 Ft 58 279 Ft

Napibér 5 828 Ft 8 918 Ft 7 802 Ft 11 661 Ft

Órabér 728 Ft 1 114 Ft 975 Ft 1 457 Ft



Személyi jövedelemadó – SZJA
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55.

Kettő eltartott esetén a családi kedvezmény mértéke 116 670 Ft-ról 133 330 Ft-ra emelkedik, ami 
17 500 Ft-os adókedvezmény helyett már 20 000 Ft-ot jelent majd gyermekenként. Így egy két 
gyermeket nevelő háztartás havonta 5 000 Ft-tal többet vihet haza, míg az egy vagy kettőnél több 
gyermeket nevelők esetében az adókedvezmény mértéke nem változott 2018-hoz képest.

Kedvező változás, hogy 2019-től az ingatlant bérbeadó magánszemélyeknél nem minősül bevételnek 
a bérlőre áthárított rezsi vagy akár az áthárított javítási szolgáltatás sem. Ezzel a rendelkezéssel a 
tételes költségelszámolást alkalmazóknak 10%-kal több jövedelem maradhat a zsebükben.

Nem minősül bevételnek a bérlőre áthárított rezsi magánszemélyként 2018 2019
Ingatlanbérleti díj: 200 000 Ft 200 000 Ft

Továbhárított rezsi: 40 000 Ft 40 000 Ft

Adóalap: 240 000 Ft 200 000 Ft

Adóalap csökkentő tétel:
1) Tételes költségelszámolás: 40 000 Ft

2) 10%-os költségátalány: 20 000 Ft

Új adóalap: 200 000 Ft 180 000 Ft

SZJA (15%): 30 000 Ft 27 000 Ft
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Szigorítások a cafeteria rendszerben
Megszűnik számos eddig adómentes elem, eltörlésre kerül a béren kívüli készpénz-cafetéria és hatályon 
kívülre helyezik az egyes meghatározott juttatások nagy részét is.

Ami 2019-ben adható:

Adómentes juttatások Béren kívüli juttatások Egyes meghatározott juttatások Bérjövedelemként adózó juttatások

Számítógéphasználat SZÉP- vendéglátás SZÉP kártya-keretösszeg felett Erzsébet utalvány

Kulturális belépő SZÉP-szálláshely
Önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjbiztosító pénztárakba 

célzott szolgáltatásra befizetett összeg
Helyi utazási bérlet

Sportrendezvényre szóló belépő SZÉP-szabadidő Csekély értékű ajándék Mobilitási célú lakhatási támogatás

Bölcsődei ellátás, szolgáltatás Hivatali, üzleti étkeztetés Adóköteles biztosítási díj

Óvodai ellátás, szolgáltatás Diákhitel támogatás

Munkaruházat Lakáscélú támogatás

Védőoltás Iskolakezdési támogatás

Munkábajárás térítése (közigazgatási határon kívül) Üdülési szolgáltatás



A helyi utazási bérlet példáján keresztül bemutatjuk, miként változik az adófizetési kötelezettség: a bérlet
2018-ban még egyes meghatározott juttatásként volt adóköteles, míg 2019-ben már bérjövedelemként adózik.

2018 2019

Juttatott bérlet értéke 10 500 Ft Juttatott bérlet értéke 10 500 Ft

SZJA (15%) 1 575 Ft

EG. BIZT. (4%) 420 Ft

EG. BIZT. (3%) 315 Ft

NYUGDÍJ BIZT. (10%) 1 050 Ft

MUNKAERŐ P. HJ. (1,5%) 158 Ft

Összes munkavállalót terhelő adó: 0 Ft Összes munkavállalót terhelő adó: 3 518 Ft

Adóalap növelő tétel (18%) 1 890 Ft SZOCHO (19,5%) 2 048 Ft

Adóalap 12 390 Ft SZAKHO (1,5%) 158 Ft

SZJA (15%) 1 859 Ft

EHO (19,5%) 2 416 Ft

Összes munkáltatót terhelő adó: 4 275 Ft Összes munkáltatót terhelő adó: 2 205 Ft

Összes NAV felé fizetendő adó: 4 275 Ft Összes NAV felé fizetendő adó: 5 723 Ft

A két év között az a legfőbb különbség, hogy a munkáltató
mellett már a munkavállalónak is járulékfizetési
kötelezettsége keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a
bérjövedelemként adózó juttatás után csökken a
munkavállaló nettó bére a közterhekkel.

(A fenti példa alapján 3.518 Ft-tal.) Viszont ha a
munkavállalónak az adott időszakra nincs/vagy nem
elegendő a nettó bére, úgy a cafetéria után számított
adókat követelésként kell nyilvántartásba venni, és ezt
követően vagy megfizetésre kerül a munkavállaló által vagy
egy későbbi jövedeleméből helyezzük levonásba.



57.

58.

Az adóhatóság az egyéni vállalkozásoknak is elkészíti már a 2018-as adóbevallását, de az csak nagyon
korlátozottan lesz használható, hiszen a vállalkozói bevételeket és költségeket az adóhatóság nem látja, 
így azokkal az adózónak kell kiegészítenie a tervezetet. KATA adóalanyoknak azonban megfelelő lehet,
mert ők a vállalkozási bevételükről nem az SZJA bevallásban szolgáltatnak adatot, így ha nincs egyéb,
nem kifizetőtől származó jövedelmük, akkor helyes lehet a NAV által elkészített adatszolgáltatás.

Az egyéni vállalkozások éves SZJA bevallási és adóelszámolási kötelezettsége február 25-ről 
május 20-ra tolódik.

59.
Ingatlant bérbevevő kifizetőnek nem kell levonni adóelőleget, ha erről a magánszemély írásban 
rendelkezik. A magánszemély akkor rendelkezhet így, ha az ingatlan bérleti díját más településen 
legalább 90 napra bérelt ingatlan bérleti díjára fordítja. 
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61.

Nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem a munkáltató által négy év alatt 
maximum 10 millió Ft összegben juttatott hitel után, ha azt lakás építésére, építtetésére, felújítására, 
bővítésére, akadálymentesítésére, korszerűsítésére, vásárlására fordítják, vagy azzal ilyen célú hitelt 
váltanak ki. A munkáltatói hitel az Államkincstáron vagy hitelintézeten keresztül nyújtható, de a 
méltányolható lakásigény feltételeinek nem kell megfelelni.

A 2019 előtt kötött adóköteles biztosításokra (nem kockázati biztosítások) egy éves átmeneti időszak
vonatkozik, így ezek 2019. 12. 31-ig továbbra is egyes meghatározott juttatásként adózhatnak 
(nem bérjövedelemként).

62.
Továbbra is adómentes a munkásszálláson való elhelyezés (nem lehet szálloda), ha a kifizető 
munkavállalójának az adott településen nincs 50 százalékot meghaladó tulajdoni 
hányada – haszonélvezeti joggal nem terhelt – lakóingatlanban. 
Ez a rendelkezés bizonyos esetekben lehetőséget biztosít a lakhatási támogatás kiváltására.



63. A saját jogú nyugdíjban részesülő munkavállalók a munkaviszonyukban nem minősülnek 
biztosítottnak 2019. 01. 1-től. 

• Aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, ideértve 
a nők 40 év jogosultsági időre járó nyugdíját is, 

• akinek a MAK. által öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyt folyósítanak,
• vagy az EGT-tagállam jogszabályai alapján saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.

A biztosítás megszűnése azt jelenti, hogy sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak nem keletkezik 
járulékfizetési kötelezettsége. 

Az így a megszerzett munkabérből csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell levonni. 

Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak?



Szociális hozzájárulási adó – SZOCHO
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65.

A legjelentősebb változás az EHO teljes kivezetése, aminek szerepét a SZOCHO veszi át. Így a továbbiakban 
SZOCHO-kötelesek a korábbi EHO-val terhelt jövedelmek, mint

a) a béren kívüli juttatások,
b) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások,
c) a kamatkedvezményből származó jövedelem,
d) a vállalkozásból kivont jövedelem,
e) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
f) az osztalék,
g) az árfolyamnyereségből származó jövedelem,
h) az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
i) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
j) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.

SZOCHO felső határ: A d)-h) pontok esetén az adót csak addig kell megfizetni, míg a magánszemély 
tárgyévben szerzett, összevont adóalapot képező jövedelme (pl. munkabér, tagi kivét) és az előzőekben 
említett d)-h) pontok összessége eléri a minimálbér 24-szeresét, azaz 3.576.000 Ft-ot 
(ez havonta 298.000 Ft).



66. Osztalék adózásának a változása: 2019-től a 14%-os 
EHO helyett 19,5%-os SZOCHO fizetés terheli 
az osztalékot. Az osztalékot terhelő adó 2019-ben
is az osztalékban részesülő személy 

jövedelemszintjétől függ. 
Ez alapján a 2018. évi adózáshoz viszonyítva:

• alacsonyabb jövedelemszint esetén magasabb,
• magasabb jövedelemszint esetén alacsonyabb,
• míg 6,43 M Ft éves jövedelem felett már azonos 

az osztalékadó mértéke a 2018-ban fizetendővel

Bruttó jövedelem nagysága Melyik adóév szerint kedvezőbb?

0 - 1.978.560 Ft 2018*

1.978.561 – 3.576.000 Ft 
Minél magasabb a jövedelem 

és/vagy a felvett osztalék, 
úgy a 2019 a kedvezőbb**

3.576.001 – 6.428.570 Ft 2019

6.428.571 Ft felett 2018 és 2019 megegyezik

* 0 Ft éves összes jövedelem esetén max. évi 247 320 Ft 

osztalékadóval fizetünk többet

** Maximális adóelőny 196 680 Ft
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68.

A SZOCHO mértéke egységesen 19,5%.

Nyugdíjas munkavállaló alkalmazása után ezután nincs SZOCHO, sem szakképzési hozzájárulás és 
munkavállalói járulék, így ezentúl a nyugdíjasok után csak SZJA fizetési kötelezettség keletkezik.

69.
Igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmények:

1. Szakképzettséget nem igénylő (9-es FEOR) és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló után a bruttó bér, de maximum a minimálbér 50%-a után.

2. A munkaerőpiacra lépők (pályakezdők, álláskeresők, anyasági ellátásból visszatérők) után (275 napon 
belül maximum 92 nap biztosítottsági jogviszonnyal rendelkezett) SZOCHO és szakképzési hozzájárulás 
kedvezmény vehető igénybe a bruttó bér, de legfeljebb a minimálbér erejéig. A kedvezmény mértéke a 
foglalkoztatás első két évében a SZOCHO és a szakképzési hozzájárulás 100%-a, 
míg a harmadik évben 50%.



3. Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők esetében a 100%-os kedvezmény 3 évig 
tart, majd az 50%-kal csökkentett kedvezmény további két évig.
A 2. és 3. pont esetén a kedvezmény igénybevételéhez igazolásra van szükség, amit a munkavállaló 
bejelentését követően a NAV küld meg a vállalkozás cégkapujára, vagy továbbfoglalkoztatás esetén a 08-
as bevallásban kérelmezhető.

4. Megváltozott munkaképességű munkavállaló után érvényesíthető SZOCHO kedvezmény egyenlő a 
bruttó bér, de maximum a minimálbér 2-szerese után számított adó 100%-val.

5. Kutatók foglalkoztatása esetén a doktori fokozattal rendelkező munkavállaló után a bruttó bér, de 
maximum 500ezer forint után, míg doktorjelölt alkalmazott foglalkoztatása után a bruttó bér, de 
legfeljebb 200ezer forint 50%-a vehető igénybe.

6. Adókedvezmény érvényesíthető a K+F tevékenység után. Az adókedvezmény mértéke a K+F tevékenység 
közvetlen költségeként elszámolt bérköltség után 50%-os SZOCHO, ugyanakkor ha élünk ezzel a 
lehetőséggel, akkor ugyanezen tevékenységhez már nem érvényesíthetünk társasági adóalap 
kedvezményt (TAO TV. 7.§ (1) t.) a bérköltségek vonatkozásában.
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71.

Részmunkaidős foglalkoztatottak estén megszűnik az arányosítás, vagyis a 
kedvezmény a minimálbér, de maximum a munkavállaló bruttó béréig igénybe vehető.

Megszűnő kedvezmények:
1. 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók után járó kedvezmény
2. szabadvállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye
3. a Karrier Híd Program megvalósítását célzó kedvezmény



Köszönjük a figyelmüket!


