AdóTükör 2007
a legfontosabb (KKV) változások
Személyi jövedelemadó (SZJA):
• A magánszemélyek 4%-os különadót fizetnek az adótáblához képest, ha a jövedelmük meghaladja a nyugdíjlevonási felsı
határt (6.748.850 Ft). Az adót a foglalkoztató állapítja meg és vonja le, feltételezett, vagy elért jövedelem, vagy kérés alapján.
• Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók különadójára vonatkozóan adóelıleg-bevallást kell tenni, amelyet az éves
bevallás alapján kell megállapítani (az egyéni vállalkozókra vonatkozó adóelıleg szabályai még ezt nem tartalmazzák)
• Bonyolult, de csábító 10%-os adókulcsot kínál a törvény korábbi évek eredménytartalékából való osztalékra. Magas
pénztáregyenlegre és alacsony készpénzmozgásra van szükség 2006.01.01.-2006.08.31 között. A készpénzegyenleg és
készpénzforgalom duplájának különbsége az a limit, ami alapján az eredménytartalékból 10%-os osztalék „nyerhetı” ki. A
beszámoló és a taggyőlési jegyzıkönyv legfeljebb 2007.02.05-i dátumú lehet, mert ezt a dátumot követıen a kedvezmény
megszőnik. Ennek az osztaléknak az adójáról külön igazolást kell kiadni, amely alapján azt 2007.04.12-én kell azt
megfizetni (a márciusi 0708-as bevallásban), vagy arra a cég, illetve a magánszemély 5 éves részletfizetést kérhet.
• Amennyiben jelentıs tagi kölcsön állomány van, ennek elengedett egyenlegére hivatkozással is lehet 10%-kal leadózott
osztalékot felvenni. A 2006.06.09-én fennálló tagi kölcsönbıl elengedett rész lesz a limitje az osztalék-felvételnek. Ezt a
kedvezményt nem módosították, de itt is várható adóellenırzés az igénybevétel után. Az adót itt is a negyedévet követıen
fizeti és vallja be a cég a 0708-as bevalláson, vagy az egészet a magánszemély az adóbevallásában rendezi (2008.05.20-án).
• Csökken az önkéntes pénztári tagságra tett befizetések adómentességi határa. A munkáltató már csak a minimálbér 50%-t
(együttes pénztári befizetések esetén a minimálbér 20 %-t) fizetheti be adómentesen. A három különbözı típusú
pénztárakba a minimálbér 70%-a fizethetı be adómentesen (korábban ez 130% volt). Az egyéb feltételek változatlanok.
• A reprezentáció és az üzleti ajándék személyi jövedelemadója is megemelkedik 54%-ra, 2007.01.01.-tıl.
• Az üdülési csekket munkavállaló és tag, nyugdíjas tag (és közeli hozzátartozói) kaphatnak, másrészt az igénybe vehetı
szolgáltatások köre szőkült. Az étkezési utalvány értéke emelkedett. (A hideg 5000 Ft/hó, a meleg 10.000 Ft/hó lett)
• Megszőnt költözködési, a praxisjog eladásának, a bankszámla fenntartásáért fizetett évi 2 eFt adómentessége. Véget ért a
„Sulinet” kedvezmény, a lakáshitel-törlesztés adókedvezménye pedig legfeljebb 5 évre marad meg. A csekély értékő
ajándék évente háromszor eseménytıl függetlenül adható. A szellemi tevékenység után csak 25% lesz adókedvezmény
érvényesíthetı, de abból is legfeljebb 40eFt. A nyugdíj bekerült az adóalapba számító, de adóterhet nem viselı tételek közé.
• A megmaradó adókedvezményekre a jövedelmi korlát 3,4 mFt–ra csökken, ahová már a pénztári kedvezmények is
bekerültek. A „kifutási” rendszer miatt a kedvezmények 3,9 mFt jövedelemig arányosan, a felett pedig teljesen elvesznek.
Társadalombiztosítás (TB):
• 14% EHO-t kell fizetni 2007-ben számos külön adózó jövedelem után (pl. a bérleti díj után, ha az évi 1 mFt-nál több, vagy
ha az saját vállalkozástól származik, továbbá az SZJA alá tartozó osztalék után!), évi 450 eFt-ig. A 2005. évi mérlegben
megállapított osztalékra ez a szabály nem vonatkozik, ha azt 2006.12.31-ig kifizették! A limit teljesíthetı ugyanennyi összegő, a
béren felül a foglalkoztató által megfizetett 11%-os egészségbiztosítási járulékkal együtt számítva!
• A levont egészségbiztosítási járulék 7%-ra nı. Ebbıl 4% a pénzbeli, 3% a természetbeni egészségbiztosítási járulék.
• A minimum-járulékalap 131 eFt-ra emelkedik. Minden adózó a havi elektronikus bevallásában teszi meg a nyilatkozatot.
• A 2006.09.01-vel bevezetett új járuléknem az egészségügyi szolgáltatási járulék (ESZJ) 2007.01.01.-tıl 16%, 2007.04.01-tıl 9%.
• A nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozó a kivétje után továbbra is ESZJ-t fizet. (Az Evas e.v. 10% ESZJ-t az Eva alap után.)
• Nyugdíjjárulékot kell (8,5%) levonni a nyugdíjas keresetébıl (pl. bérbıl), 2007.04.01-tıl. A nyugdíjat nem kell hozzá (még) szüneteltetni.
• Az eltartottak körébıl kikerültek a közeli hozzátartozók, az ellátatlan rokkantak és nyugdíj/jövedelem nélküli nyugdíjasok. A
„nem eltartott” a minimálbér után 9% ESZJ-t fizet 2007.04.01-tıl (havi 5.895 Ft). Ez 2007.01.01-2007.03.31-ig 10.480 Ft.
Társasági adó (TAO):
• Különadó-elıleget egy naptári éves adózónak július elsı napjával kezdıdı 12 hónapos idıszakra kell bevallania (elıször
2007.05.31-én, az eltérı üzleti éves adózóknak a második hónap elsı napjától). Szerencsére nincs havi adóelıleg, vagyis
amíg a társasági adót havonta is lehet fizetni, a különadót már csak negyedévente kell, 2007.07.20-tól kezdıdıen.
• A csekély értékő ajándék már nem növeli az adózás elıtti eredményt, akkor sem, ha cégnek adták.
• A könyvelési díj 15%-ra, (az eredmény 70%-ig) adókedvezmény vehetı igénybe legfeljebb 4 mFt-os éves árbevételig. (Eva esetén is)
• Bevezetésre került volna az elvárt adó, de törölték 2007.03.01-vel. Az elsı két hónapra az adót formailag meg kell fizetni, de
hiányoznak az eljárási szabályok. Az adó erre az idıszakra a megállapított jövedelem, de legalább az adóévben az eladásra
beszerzett áruk beszerzési értékével csökkentett, összes (korrigált) vállalkozói bevétel 2 %-a, kivéve, ha a társasági adó eléri az
elvárt adó alapját, a tárgyi forgalom nem éri el a tavalyi 75 %-át (vagyis például piacvesztés zajlott le), vagy elemi következett be.
Az elvárt adóra már nem kell elıleget vallani, azonban az egyéni vállalkozó még fizet, amíg a törlés nem történik meg.
• Az elhatárolható veszteségnek a negatív adóalap minısül (az elvárt adó szerinti adófizetés esetén is).
Egyéb adók (Áfa, EVA, Adózás rendje):
• A magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallása belekerül a havi bevallásba, ezért azt külön már nem kell bevallani.
• A házipénztár adót az Alkotmánybíróság törölte a magyar jogrendszerbıl. A minimálbér 65.500 Ft-ra emelkedett.
• A számlából elhagyható a számla fizetési módja és határideje, valamint a teljesítési idıpontja (ha az azonos a számla dátumával).

