AdóTükör 2009 Nyár
a legfontosabb (KKV) változások

Személyi jövedelemadó (SZJA):
• Az adótábla visszamenılegesen megváltozott, 1,9 mFt-ig az adó 18%, felette 36%. A különadó változatlan marad.
• A havi 11.340 Ft-os adójóváírás továbbra is 1.250.000 Ft éves jövedelemig jár, változatlanul 2.762.000 Ft-ig csökken, a
munkáltató már 1.250.000 Ft-os jövedelem felett sem érvényesítheti, még akkor sem, ha azt a dolgozó írásban kérte.
• Az adóelıleget úgy kell vonni, hogy a kedvezıbb adótáblából a munkáltató a június 30-ig utáni idıszakra és július 10 után
kifizetett jövedelmekre az elsı lehetséges alkalommal csökkentett adóelıleg-levonást végez.
• A családi pótlék 2009.09.01-tıl része a jövedelmeknek, mint olyan egyéb adóterhet nem viselı járandóság, aminek 5050%-os összegét kell személyenként figyelembe venni. A családi pótlékról nemcsak a jogosultnak, hanem a másodlagos
jogosultnak is nyilatkoznia kell. A nyilatkozat hiánya késıbb APEH részérıl kiszabható mulasztási bírságot
eredményezhet, de ha a magánszemély nem nyilatkozik, akkor a munkáltatónak nincs teendıje. Ha a magánszemély
nyilatkozik, és a nyilatkozaton nem szerepeltet adatot, akkor a munkáltatónak 36%-os adókulccsal kell vonnia. A
rendelkezés ellentétes a szociális értékrenddel, hiszen aránytalan elvonást jelent a családon belül egyedüli munkavégzı
szülı esetében, ezért elképzelhetı, hogy nem hatályosul. Problémát jelent az is, hogy a többgyermekesek esetében a
családi pótlék emelkedése ellenére is jövedelemcsökkenést eredményez. A másodlagos jogosultak körének feltárása és az
adóazonosító számok Államkincstár általi ismeretének hiánya miatt nyilvántartási problémák is adódni fognak (lásd külön cikkben).
Általános forgalmi adó (ÁFA):
• Az ÁFA általános (legfelsı) kulcsa 2009.07.01-tıl 20%-ról 25%-ra változik.
• Az új kulcsot akkor kell alkalmazni, ha a számlán szereplı teljesítési idıpont 2009. július 1., vagy azt követı idıpont.
• Egy új, kedvezményes adókulcs (18%) került bevezetésre a bizonyos tejtermékek, pékáruk és a távhı esetében.
• Az utazásszervezık 2009.02.01-tıl továbbra sem alkalmazhatják céges értékesítéskor a különbözeti adózást, a külföldi
utak továbbterhelésekor nem kell ÁFÁt felszámítaniuk a külföldöt érintı személyszállítási és szállási költségek után.
• A pénztárgépeket át kell állítani az új kulcsra, de 2009.08.31-ig, addig használható kézi nyugtatömb. Foglalkozni kell a
könyvelıszoftverek, bevalláskészítı programok és számlázó-rendszerek átállításával úgy, hogy azok tudják kezelni az
elılegeket, vagyis egy számlán belül tudjanak többfajta adókulcsot használni.
• Az elıleg „nettóját” a teljesítéskor az adóalapból le kell vonni. Amennyiben az ügyfél 100%-nyi elıleget fizet (ír jóvá)
2009.06.30-ig, akkor a teljes teljesítés 20% ÁFA alá fog tartozni, hiszen a teljesítéskor az adóalap nulla lesz.
• Idıszaki szolgáltatásoknál, ha a teljesítés július 1. elıtti, akkor az adókulcs 20%, július 1. utáni teljesítési idıpontú
ügyleteknél a vonatkozási idıszak a meghatározó (átfedésnél megosztandó 20% és 25% kulcsra). A törvény azonban
értelmezhetı úgy is, hogy az idıszak „vonatkozási” idıszakot jelent, a szolgáltatás vonatkozási idıszaka és az elvégzési
idıszaka esetenként különbözhet.
• Kihirdetésre váró szabály, hogy a szálláshelyadás 18%-os ÁFA kulcs alá került és hogy a lakásokra 2009.06.30-ig
megkötött adásvételeknél még 20% ÁFA lesz alkalmazandó.
TB járulék, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, vállalkozói járulék, táppénz, betegszabadság:
• A foglalkoztató által fizetendı társadalombiztosítási járulék a minimálbér kétszeresének erejéig 29%-ról 26%-ra csökken. A
Munkaerıpiaci Alapba fizetendı munkaadói járulék 3%-ról 1%-ra csökken, a minimálbér kétszeresének erejéig.
• A munkáltatóknál az összhatás 5%-os csökkenés, ami 143.000 Ft-ra vetítve 7.150 Ft-ot jelent.
• A vállalkozói járulék 4%-ról 2,5%-ra csökken, a minimálbér kétszeresének erejéig.
• A járulék-változtatások jogviszonyonként, és a 2009.07.10 után kifizetett jövedelmekre érvényesek.
• A gyakorlati képzés költségelszámolása szőkült, a fejlesztési támogatás adható mértéke 60%-ra és 30%-ra csökkent.
• A pályakezdık TB járuléka elsı évben 10%, második évben 20% lett (5%-os csökkentés).
• A GYES, GYET, ápolási díj utáni idıszakra (vagy GYES mellett) való foglalkoztatásra a foglalkoztatás TB járuléka az
elsı évben 10%, második évben 20% lett (5%-os csökkentés).
• A START Extra kártyások esetén az elsı évben nincs munkaadói és TB járulék, a második évtıl 10% a TB járulék.
• A passzív táppénz napi limitje 3375 Ft-ra csökkent, és az is csak 30 napig jár majd, a táppénz havi felsı határa 286 eFt
lett, 2009.07.31-tıl. A kórházi ellátásra csak 50%-os táppénz jár, két éves folyamatos jogviszony esetén 60% (-10%).
• A betegszabadságra jutó bér 70%-ra csökkent (-10%), 2009.07.31 után.
Egyéb módosítások (Társasági adó, EVA, Adózás rendje):
• A terven felüli értékcsökkenéssel a tárgyév helyett négy adóév alatt lehet csökkenteni az adóalapot.
• Az EVA bevételi határa (az ÁFA kulcs emelkedése miatt) 2009-re átmenetileg 26 mFt-ra emelkedik.
• Telefonon keresztül lehet – elızetes PIN kód kéréssel – az APEH-nál hivatalos ügyintézést kezdeményezni.
• Az állami támogatásokra jutó (jogsértıen megtagadott) ÁFA levonás most 2009.10.20-ig érvényesíthetı önellenırzéssel.
• A 250 eFt-os készpénzfizetési korlátot az Országgyőlés törölte. A készpénztartási szabályt 2%-os forgalmi limitre
korrigálták, ami továbbra is alkotmányellenes lehet, az erre vonatkozó beadványt az Alkotmánybíróság még nem bírálta el.
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