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Személyi jövedelemadó és egyéb adó változások 

A családi kedvezmény mértéke 

Változás 2019. január 1-jétől. Két eltartott esetén a jogosultak kedvezményezett eltartottanként havi 

(116 670 forint helyett) 133 330 forinttal csökkenthetik az összevont adóalapba tartozó jövedelmüket.  

Nem változott. A kedvezmény mértéke jogosult kedvezményezett eltartottanként 

 egy eltartott esetén havi 66 670 forint 

 három és minden további eltartott esetén havi 220 000 forint. 

Családi kedvezmény megosztása 

Változás 2019. január 1-jétől. A családi kedvezmény megosztható akkor is, ha a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12.  § (3) bekezdése alapján minősül egyedülállónak a magánszemély 

(például saját maga vagy házastársa köznevelési intézmény jövedelemmel nem rendelkező tanulója), 

és emelt összegű családi pótlékra jogosult. (Korábban a családi kedvezményre jogosult nem oszthatta 

meg a családi kedvezményt a jogosultnak nem minősülő élettársával, házastársával azokra a 

jogosultsági hónapokra, amelyekben a gyermeket egyedül nevelők emelt összegű családi pótlékát 

vette igénybe.) 

Hivatali, üzleti utazás 

Változás 2019. január 1-jétől. Hivatali, üzleti utazásnak minősül a magánszemély törvényben 

megállapított különleges jogosítványt gyakorló, belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél 

betöltött tisztségéhez, vagy az említett jogi személy tagságával működő külföldi vagy belföldi székhelyű 

jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez kapcsolódó utazása is (akkor is, ha a 

magánszemély nem áll munkaviszonyban az említett jogi személlyel, egyéb szervezettel). 

Béren kívüli juttatások 

Változás 2019. január 1-jétől. Kizárólag a Szép-kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül 

kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. Az éves keretösszeget meg 

nem haladóan adott pénzösszeg (évi 100 ezer forint) nem minősül béren kívüli juttatásnak.  

A béren kívüli juttatások közterhének alapja a juttatás értéke az 1,18-szoros szorzó eltörlése miatt.  

A béren kívüli juttatások összege után a juttatónak a személyi jövedelemadón kívül 19,5 százalék 

szociális hozzájárulási adót kell fizetnie (korábban a juttatást 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás 

terhelte.) 

A béren kívüli juttatások közterhe így 34,5 százalék (a korábbi 34,22 százaléka helyett). 

Nem változott. A Szép-kártyán adott juttatásnak az egyes alszámlákra vonatkozóan meghatározott 

értékhatárt meghaladó része, illetve az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes 

meghatározott juttatásként adóköteles.  

Az éves rekreációs keretösszeg a piaci szférában munkavállalónként évi nettó 450 ezer forint, a 

költségvetési szervek esetében nettó 200 ezer forint. (A költségvetési szférában cafeteriajuttatás 

címén a 2019. évre szóló költségvetési törvény szerint bruttó 200 ezer forint összeg biztosítható.) 
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Egyes meghatározott juttatások 

Változás 2019. Január 1-jétől. Nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a – korábban az Szja tv. 

70. § (1a) bekezdésében szabályozott – munkáltató által belső szabályzat alapján vagy minden 

munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott 

termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. Ezek a juttatások munkavállalók 

esetében ezentúl bérjövedelemként viselik a közterheket.  

Már nem minősülnek egyes meghatározott juttatásnak a 2016. december 31-éig béren kívüli 

juttatásnak minősülő juttatások. Így 2019-től munkavállaló esetében bérjövedelemként viseli a 

közterheket 

 a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás, 

 a munkahelyi (üzemi) étkeztetés, 

 az Erzsébet-utalvány, 

 az iskolakezdési támogatás, 

 a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem, 

 az iskolarendszerű képzési költség munkáltató által történő átvállalása révén jutatott 

jövedelem, 

 az önkéntes biztosítópénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás. 

Nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a kifizető által magánszemély javára kötött 

személybiztosítási szerződés alapján a kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. A juttatás – 

munkavállaló esetében – bérjövedelemként viseli a közterhet. 

A korábbi három helyett évi egy alkalommal juttatható csekély értékű ajándék. (Csekély értékű ajándék 

a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás, ami továbbra is egyes 

meghatározott juttatásként adóköteles.) 

Nem változott. Továbbra is egyes meghatározott juttatásnak minősül: 

 az önkéntes kölcsönös egészség- és nyugdíjbiztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra 

befizetett összeg, 

 a cégtelefon magáncélú használata, 

 a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, 

 a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás, 

 a csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, 

 a munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális 

képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel 

és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén 

juttatott adóköteles bevétel, 

 olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, 

amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá,  

 a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése 

következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, 

nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem, 

 az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék vagy szolgáltatás formájában juttatott bevétel, 

ahol nem állapítható meg egyértelműen, hogy ki és milyen arányban részesül az egyes 

szolgáltatásokból.  

Az egyes meghatározott juttatások adóalapjának meghatározásakor továbbra is alkalmazni kell az 1,18-

szoros szorzót. 
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Az egyes meghatározott juttatások közterhe változatlanul 40,71 százalék (az 1,18-szoros összeg után 

15 százalék személyi jövedelemadót és 19,5 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni, a korábbi 

ugyanilyen mértékű egészségügyi hozzájárulás helyett). 

A cafeteria közterheinek változása  

Cafeteriaelem 
Közterhek 

2019-ben 2018-ban 

Erzsébet-utalvány bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Munkahelyi étkezés bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Ajándékutalvány  bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Helyi bérlet bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Iskolakezdési támogatás bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás bérként adózik 40,71 % (korlátozás nélkül) 

Készpénzkifizetés béren kívül bérként adózik 34,22% (évi 100 ezer forintig) 

Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás 
alszámla 

34,22% (évi 150 ezer forintig) 34,22% (évi 150 ezer forintig) 

Széchenyi-pihenőkártya szállás alszámla 34,22% (évi 225 ezer forintig) 34,22% (évi 225 ezer forintig) 

Széchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámla 34,22% (évi 75 ezer forintig) 34,22% (évi 75 ezer forintig) 

Sportrendezvényekre szóló belépő adómentes évente a minimálbérig adómentes (korlátozás nélkül) 

Kulturális belépő adómentes évente a minimálbérig 
adómentes (évi 50 ezer 

forintig) 

Bölcsődei ellátás, szolgáltatás 
mindkettő adómentes 
(a költség mértékéig) 

mindkettő adómentes 
(a költség mértékéig) 

Óvodai ellátás, szolgáltatás 
mindkettő adómentes 
(a költség mértékéig) 

mindkettő adómentes 
(a költség mértékéig) 

Mobilitás célú lakhatási támogatás bérként adózik 
adómentes (feltételekhez, 

értékhatárhoz kötött) 

Lakáscélú támogatás 
bérként, maximum 5 millió forint  

5 évben 
adómentes, (maximum 5 millió 

forint 5 évben) 

Kockázati támogatás bérként adózik 
adómentes (havonta a 
minimálbér 30%-áig) 

 

Adómentes juttatások 

Változás 2019. Január 1-jétől. A cafeteria-rendszer adózási szabályainak átalakítása miatt a törvény 

hatályon kívül helyezi 

 a lakáscélú munkáltatói támogatás, 

 a mobilitási célú lakhatási támogatás, 

 a kockázati biztosítás más személy által fizetett díja, 

 a diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói juttatás.  

adómentességének feltételeit meghatározó rendelkezéseket. 

E juttatások – munkavállaló esetében – bérjövedelemként viselik a közterheket. 

Átmeneti rendelkezés szerint a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói 

támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben az Szja tv. 2018. december 

31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az elszámolásra irányuló időpontig.  
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Belépőjegy, bérlet adómentessége 

Változás 2019. Január 1-jétől. A kifizető a magánszemély részére sportrendezvényre és/vagy kulturális 

szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet mindkét célra külön-külön a minimálbért 

meg nem haladó értékben adómentesen juttathat. (Korábban a sportrendezvényre nem volt értékbeli 

korlát, míg a kulturális szolgáltatás esetében az adóévben legfeljebb 50 ezer forint összegű juttatás volt 

adható.) 

Csak akkor adómentes a juttatás, ha a belépőjegy, bérlet nem visszaváltható (ide nem értve a 

magánszemély részére ki nem osztott belépők, bérletek visszaváltását).  

További feltétele az adómentességnek, hogy a juttatás utalvány formájában nem adható (például a 

kultúrautalvány nem adómentes). 

Ingatlan-bérbeadók költsége 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Nem minősül a bérbeadó magánszemély bevételének az ingatlan 

használatához kapcsolódó, mástól vásárolt szolgáltatásnak a bérbevevőre – az igénybevétellel arányos 

– áthárított díja (például a közüzemi szolgáltatás díja).  

Kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz költségelszámolása 

Változás 2019. január 1-jétől. Mind az önálló tevékenységet folytató magánszemély, mind a vállalkozói 

jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó költségként számolhatja el – a korábbi 100 ezer 

forint helyett – 200 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszköz, nem anyagi jószág 

beszerzésére, előállítására fordított kiadást.  

Adóelőleg-nyilatkozat 

Új előírás 2020. január 1-jétől. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek adóelőleg-

nyilatkozatukat is kitölthetik elektronikusan (korábban a családi és személyi kedvezmények 

érvényesítésével összefüggő nyilatkozatok voltak így kitölthetőek). Ezeket a nyilatkozatokat az 

adóhatóság elektronikus úton, automatikusan továbbítja majd a munkáltató, kifizető felé, és erről 

visszaigazolást küld a kitöltő magánszemély részére. Ha a magánszemély írásban és elektronikus 

felületen is nyilatkozik, a kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie. 

A családi kedvezmény, illetve az első házasok kedvezményének közös érvényesítése esetén a 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó döntést, a másik fél nevét és adóazonosító jelét, 

valamint a másik fél adóelőleget megállapító munkáltatójának, rendszeres bevételt juttató 

kifizetőjének nevét (elnevezését) és adószámát. 

Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, támogatói adomány 

Változás 2019. január 1-jétől. A munkáltatói hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelemként 

adóköteles (egyes meghatározott juttatás helyett). 

Munkaviszonyból származó jövedelemként (nem egyéb jövedelemként) adóköteles a munkáltató által 

a pénztárba fizetett, a pénztártag munkavállalók egyéni számlája javára jóváírandó (tagot illető) 

adomány. 
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Társasági adó változások 

Látványcsapatsportok támogatása 

Változás 2019. január 1-jétől. Amatőr és hivatásos sportszervezet, valamint látványcsapatsport 

fejlesztése érdekében létrejött alapítvány sportcélú ingatlana üzemeltetésének költségeihez nyújtott 

támogatás alapján is érvényesíthető adókedvezmény.  

A sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek körébe az üzembe helyezett sportcélú ingatlan által 

nyújtott szolgáltatások működési költségei tartoznak, ideértve különösen a személyi jellegű 

ráfordításokat, az anyagköltségeket, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és 

karbantartás költségeit, a bérleti díjakat, az adminisztrációval kapcsolatos költségeket. 

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a sportcélú ingatlan működési veszteségének 

50 százalékát, de legfeljebb sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként a 300 millió 

forintot. A működési veszteség a támogatási időszak alatt elért ésszerű nyereséggel növelt és a 

sportcélú ingatlan üzemeltetésnek költségeivel csökkentett bevételeket jelenti, ha ezen számítás 

eredménye negatív. A támogatás 2019/2020-as támogatási időszaktól nyújtható. 

Az egyes támogatások összeszámítása csak abban az esetben szükséges, ha a támogatott a támogatást 

ugyanazon elszámolható költségre kapja. Először 2018/2019-es támogatási időszakra benyújtott 

sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló 

kérelmekre kell alkalmazni e rendelkezést.  

Nem változott. Az adózó látványcsapatsport-támogatás esetén a részére kiállított támogatási 

igazolásban szereplő összegig döntése szerint a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek 

adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév 

adójából vehet igénybe adókedvezményt. 

Előadó-művészeti szervezetek támogatása 

Változás 2019. január 1-jétől. Megszűnik az előadó-művészeti szervezetek támogatásának lehetősége, 

mind az adókedvezményre jogosító támogatás, mind adófelajánlás formájában. Támogatást nyújtani 

(átutalást teljesíteni) és felajánlást tenni 2018. december 31-éig lehet. 

Azok a kedvezmények, melyekre az adózó a nyújtott támogatásra tekintettel még 2019. január 1-jét 

megelőzően vált jogosulttá és még nem érvényesített, a juttatáskor hatályos szabályoknak 

megfelelően továbbra is igénybe vehetőek.  

Innovációs járulék – Adókötelezettség alóli mentesülés 

Változás 2019. január 1-jétől. Csak az a gazdasági társaság mentesül a járulékfizetés alól, amely a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a kapcsolt és 

kapcsolódó vállalkozások alapján is mikro-vagy kisvállalkozásnak minősül. 
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Szociális hozzájárulási adó változások 

Adófizetési kötelezettség alá eső jövedelmek 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Adóalapot képez az a jövedelem is, amelynek kifizetése (juttatása) olyan 

időszakra tekintettel történik, amely időszakban a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Tbj.) alapján biztosítási jogviszony állt fenn, függetlenül a kifizetés (juttatás) 

időpontjáról.  

Változás 2019. január 1-jétől. Szociálishozzájárulásiadó-, nem pedig egészségügyihozzájárulási-fizetési 

kötelezettség keletkezik 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint 

külön adózó jövedelmek közül a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak minősülő 

egyes meghatározott juttatások, és a kamatkedvezményből származó jövedelem, valamint 

  a vállalkozásból kivont jövedelem, 

 az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, 

 az osztalék, vállalkozói osztalékalap, 

 az árfolyamnyereségből származó jövedelem, 

 az Szja tv. 1/B § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó 

jövedelme, 

 az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett 

jövedelmének 75 százaléka, 

 a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 

4 százaléka 

Magyarországon adóztatható része után. 

E jövedelmek után a szociális hozzájárulási adót nem pénzbeli juttatás esetén is meg kell fizetni. 

Az adó mértéke 

Változás 2019. január 1-jétől. Az adó mértéke a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem 

minősülő egyes meghatározott juttatások, valamint a kamatkedvezményből származó jövedelem 

esetében a juttatások adóalapként meghatározott összegének 19,5 százaléka. (Korábban 14 százalékos 

vagy 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást kellett fizetni.) 

Nem változott. Az adó mértéke az adóalap 19,5 százaléka. A fizetendő adó az adóalap után a 

kifizetéskor érvényes adómértékkel számított adó (számított adó), csökkentve az adó fizetésére 

kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével. 

Adófizetési felső határ 

Változás 2019. január 1-jétől. A vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó 

jövedelem, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az Szja 

tv. 1/B § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetében az 

adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 

 összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alapjának számításánál figyelembe vett 

jövedelme és egyes más jövedelmei, valamint 

 vállalkozásból kivont jövedelme, 

 értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme, 

 osztaléka, vállalkozói osztalékalapja, 
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 árfolyamnyereségből származó jövedelme, illetve 

 az Szja tv. 1/B §hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme 

a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét. [Korábban az 

egészségügyihozzájárulás-fizetési felső határ (hozzájárulás-fizetési felső határ) évi 450 ezer forint volt, 

amelybe beleszámított az egyéni egészségbiztosítási járulék, a magánszemélyt terhelő ekhón belüli 1,6 

százalékos egészségbiztosítási járulék, továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék.] 

Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Nem kell a kifizetőnek szochót fizetni az Mt. Szerinti munkaviszonyban 

foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel (e tevékenysége, jogállása alapján szerzett 

jövedelme tekintetében) az összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alapjának számításánál 

figyelembe vett jövedelem és egyes más jövedelmek után. 

Munkaerőpiacra lépők 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Kedvezmény vehető igénybe olyan személyek után, akik pályakezdők, 

tartósan álláskeresők, anyasági ellátások igénybevétele miatt maradtak távol a munkaerőpiactól, 

valamint akik valamilyen egyéb okból maradtak inaktívak. 

Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a 

kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig 

rendelkezett a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói 

jogviszonnyal. E szabály alkalmazása szempontjából a biztosítási kötelezettséggel járó 

munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonyba a csecsemőgondozási díj, a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás 

folyósításának időszakát, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell 

beleszámítani.  

A kedvezmény értelmében a foglalkoztató mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési 

hozzájárulás megfizetése alól a foglalkoztatás első két évében, harmadik évben pedig az adómérték 

felének erejéig kedvezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból (a szakképzési 

hozzájárulást ekkor már meg kell fizetni). A kedvezmény legfeljebb a minimálbér erejéig 

érvényesíthető.  

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolást a munkavállaló foglalkoztatásának bejelentését 

követően az adóhatóság automatikusan állítja ki a foglalkoztató részére. 

Megszűnő kedvezmények 

Változás 2019. január 1-jétől. Megszűnnek az alábbi kedvezmények:  

 az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény, 

 a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye, továbbá 

 a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmény. 
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Az általános forgalmi adó változások 

Utalványok 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Utalványnak minősül minden olyan eszköz, 

 amelyet ellenértékként, illetve részellenértékként kell elfogadni, és  

 amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban – ideértve az eszköz 

általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe 

vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése. 

Az utalvány lehet papíralapú vagy elektronikus. 

Egycélú utalvány 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Egycélú utalvány esetében már annak kibocsátásakor ismertek az 

adóztatáshoz szükséges paraméterek (teljesítési hely, adóalap, alkalmazandó mérték). Az egycélú 

utalvány ellenérték fejében történő minden egyes saját név alatti értékesítését az utalvány alapjául 

szolgáló termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni.  

Ha az egycélú utalványt egy adóalany más nevében és javára értékesíti, akkor úgy kell tekinteni, hogy 

az utalványt az az adóalany értékesítette, akinek a nevében az értékesítés történt 

Ha az egycélú utalványt ugyanaz az adóalany bocsátja ki, aki az utalványt ellenértékként elfogadja 

(beváltja), úgy az utalvány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után nem kell 

külön adózni, mivel az után az adóalanynak az adófizetési kötelezettsége már az utalvány 

kibocsátásakor beállt. 

Ha az egycélú utalvány kibocsátója és beváltója más-más adóalany, akkor az ügyletet úgy kell tekinteni, 

mintha az utalvány ellenében teljesített termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az utalványt beváltó 

az utalványt kibocsátó részére teljesítette volna.  

Ha az egycélú utalványt beváltó adóalany által értékesített termék, nyújtott szolgáltatás ellenértéke 

meghaladja az utalvánnyal kifizethető értéket, akkor a különbség fejében adott termék, nyújtott 

szolgáltatás az utalvánnyal fizető fél részére történő értékesítésnek minősül.  

Ha az ellenérték fejében vásárolt egycélú utalványt az adóalany úgy engedi át másnak ingyen, hogy 

ezen utalvány beszerzése őt adólevonásra jogosította, akkor nála az utalvány ingyenes átruházása 

adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Ez esetben az adóalap az utalvány adó nélkül számított 

beszerzési ára. 

Ha az adóalany már az egycélú utalvány beszerzésekor tudja, hogy azt ingyen adja át másnak, úgy a 

beszerzés során rá áthárított adót nem helyezi levonásba (így nála az utalvány ingyenes átadása sem 

keletkeztet adófizetési kötelezettséget). 

Ha az utalvány kibocsátója ingyen ruházza át az egycélú utalványt másra, az az adóalanyiságán kívüli 

tevékenység, mely adólevonásra nem jogosít, és adófizetési kötelezettséget sem keletkeztet. 

Fel nem használt egycélú utalvány esetében az utalványt értékesítő adóalany(ok)nak nem kell az 

utalvánnyal kapcsolatos levonható adót utólag korrigálni. 

A többcélú utalvány 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Minden olyan utalvány, amely nem minősül egycélúnak, többcélú 

utalvány. Többcélú utalvány ellenérték fejében történő átengedése nem keletkeztet adófizetési 

kötelezettséget. 

Az adófizetési kötelezettség többcélú utalványnál akkor keletkezik, amikor annak a beváltásakor az 

adóalany terméket értékesít, szolgáltatást nyújt. Ha az adóalany többcélú utalványt értékesít a saját 
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nevében, és egyébként van ehhez kapcsolódóan azonosítható szolgáltatásnyújtása (például közvetítői 

ügylete), akkor ez utóbbi kapcsán áfafizetési kötelezettsége keletkezik. 

Többcélú utalvánnyal történő fizetés esetén adóalapnak azt az adó nélküli összeget kell tekinteni, 

amennyiben az adott utalvány a vevő, igénybevevő részére került (vagyis nem azt az összeget, amelyet 

az utalványt beváltó adóalany esetlegesen kap az utalvány kibocsátójától). Ha nem ismert, hogy ez az 

összeg mekkora, úgy az utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett adó nélküli 

pénzbeli értéket kell adóalapnak tekinteni. Ha az ellenértéknek csak egy részét térítik meg többcélú 

utalvánnyal, a fennmaradó ellenértékrészre az utalvány nélküli értékesítés szabályai az irányadóak. 

Az utalványokra vonatkozó szabályokat a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványokra 

kell alkalmazni. 

Exportfuvar adómentessége 

Változás 2019. január 1-jétől. A termékexporthoz vagy meghatározott vámeljárás alá tartozó 

termékértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatás (például fuvarozás, fuvarozáshoz járulékosan 

kapcsolódó szolgáltatás) nyújtása akkor adómentes, ha a szolgáltatást közvetlenül azon személy 

számára nyújtják, aki/amely a termékexportot vagy a vámeljárás alá tartozó termékkel az értékesítést 

megvalósítja. 

Személygépkocsi bérbevételének áfája 

Változás 2019. Január 1-jétől. A magáncélra is használt céges személygépkocsi bérleti díjának áfája 

tisztán adóköteles tevékenység esetén 50 százalékban igazolás nélkül levonható.  

Az adóalany dönthet úgy is, hogy a tényleges adóköteles használat arányában vonja le az áfát, ehhez 

viszont tételesen igazolnia kell a tényleges adóköteles és a személyes használat arányát, például 

útnyilvántartással. 

Az 50 százalékos levonási hányadot arra az esetre kell először alkalmazni, amikor a bérleti díjról az 

elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és az adólevonási jog 2018. december 

31-ét követően keletkezik. 

Alanyi adómentesség 

Változás 2019. január 1-jétől. Az alanyi adómentesség értékhatára évi 8 millió forintról 12 millió 

forintra emelkedik.  

2019-re akkor választható alanyi adómentesség, ha az adóalany belföldön, ellenérték fejében 

teljesített termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai ellenértékének összege sem 2018-ban 

ténylegesen, sem 2019-ben ténylegesen, illetve ésszerűen várhatóan nem haladja meg a 12 millió 

forintot. 

E feltételek mellett akkor is választható az alanyi adómentesség, ha a 8 millió forintos értékhatár 

átlépése miatti kötelező 2 éves „várakozási” idő még nem telt el. 

Lakóingatlan-értékesítés 

Változás 2019. Január 1-jétől. 2020. Január 1-jétől az új lakóingatlanok értékesítése ismét az általános 

27 százalékos áfamértékkel adózik. Átmenetei szabály értelmében a kedvezményes, 5 százalékos 

áfakulcsot kell alkalmazni az áfatörvény 3. számú mellékletében meghatározott új lakóingatlanok 

értékesítésére 2023. december 31-éig bezárólag a következő esetekben: 

 építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére 2018. november 1. 

napján van végleges építési engedély, vagy 
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 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenységet legkésőbb 2018. november 1. napján bejelentették. 

Népegészségügyi termékadó 

Nem változott. Az adóalanyok a továbbiakban is felajánlhatják a fizetendő adójuk maximum 10 

százalékát az adóbevallásukban az egészségügyi államigazgatási szerv által szervezett 

egészségmegőrző programok finanszírozására. 

Adóeljárási szabályok változásai 

Pótlékok mértéke 

Változás 2019. január 1-jétől. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat (jelenleg 0,90 

százalék) kétszereséről (jelenleg 1,80 százalék) a jegybanki alapkamat öt százalék ponttal növelt 

mértékére (5,90 százalék) emelkedik (a késedelmi pótlékhoz igazodó önellenőrzési pótlék mértéke 

változatlan marad). 

A kockázatos adózók terhére felszámítandó késedelmi pótlék az általános szabályok alapján számított 

késedelmi pótlék százötven százalékának háromszázhatvanötöd része (korábban a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének háromszázhatvanötöd része volt).  

Átmeneti szabály alapján a késedelmi pótlék mértékére vonatkozó módosítás csak a hatálybalépést 

követően esedékessé váló tartozásokra alkalmazandó. 

Bírságolási esetkörök 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Bírságolásra ad okot, ha az adózó a számviteli törvény alapján 

összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól eltérően járt el, továbbá ha a közzétett beszámolója a 

beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmazott vagy tévesen 

mutatott be. 

Egyéni vállalkozók bevallási határideje 

Változás 2019. január 1-jétől. Az egyéni vállalkozók személyijövedelem-bevallási és –befizetési 

határideje május 20-a (február 25-e helyett), amelyet már a 2018. adóévre is alkalmazni kell. 

Meghatalmazás 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Az adózók az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus 

felületen is tehetnek képviseletre vonatkozó jognyilatkozatot.  

Kapcsolattartás meghatalmazottal 

Új előírás 2019. január 1-jétől. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó meghatalmazottjával 

az adóhatóság minden esetben elektronikus úton tart kapcsolatot, függetlenül a meghatalmazottra 

egyébként irányadó kapcsolattartási szabályoktól. Ugyanakkor, ha a meghatalmazott elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett, akkor az általa képviselt adózó ügyeit is elektronikus úton kell intéznie. 

Veszteséges működés következményei 

Új előírás 2019. január 1-jétől. A meghatározott árbevétel (60 milliárd forint) elérése mellett nulla 

eredményt vagy veszteséget termelő cégeket a második üzleti év beszámolójának elfogadását 
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követően kötelező vizsgálni. Az induló vállalkozások esetében az első négy üzleti évet nem kell 

figyelembe venni. 

Az új előírások a 2019-ben és az azt követően kezdődő üzleti évekre alkalmazandóak, tehát első 

alkalommal 2021-ben lehet kötelező az ellenőrzés. Egy 2019-ben jogelőd nélkül alakult vállalkozás első 

alkalommal 2025-ben számíthat kötelező ellenőrzésre, feltéve, hogy 2023. és 2024. évi nettó 

árbevétele e két üzleti évben külön-külön eléri a 60 milliárd forintot és az adózott eredmény mindkét 

üzleti évben nulla vagy negatív. 

 

Forrás: HVG 


