
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

 

Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 

2. Fiatalok közösségépítése 

 

PROGRAMELEM: Harkányi Fiatalok Klubja - Adójogszabályok változása 

 
IDEJE: 2019. január 16. 16:00 óra 

HELYE: Harkány, Kossuth L. u. 2/a. Művelődési Ház – Harka terem 

 

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓ: Pozsonyi Lóránt gazdasági mérnök, adótanácsadó 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

Pozsonyi Lóránt gazdasági mérnök, adótanácsadó előadást tartott a 2019. évre vonatkozó 

adójogszabályok változásáról. 

 

Személyi jövedelemadó 2019. évben 

A családi kedvezmény mértéke: 

2 eltartott esetén a jogosultak kedvezményezett eltartottanként havi 116670,-Ft helyett 133330,-

Ft-ot vehetnek igénybe. 

Azaz 2 gyermek, kedvezményezett eltartott esetén havonta 266.660,-Ft-tal csökkenthetik az 

összevont adóalapba tartozó jövedelmüket. 

1 gyermek, kedvezményezett eltartott esetén (10.000,-Ft) 

2 gyermek, kedvezményezett eltartott esetén (40.000,-Ft) 

3 gyermek, kedvezményezett eltartott esetén (99.000,-Ft) 

 

Állandó lakóhely: 

• 2018. július 26-ától, 2018. január 1-jétől visszamenőleg is alkalmazható. 

• Állandó lakóhely: ez olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós ottlakásra 

rendezkedett be, és ténylegesen ott lakik! 

Minimálbér: 

149.000,-Ft a minimálbér (nettó 99.085,-Ft) 

195.000,-Ft a garantált bérminimum (nettó 129.675,-Ft) 



 
Személyi jövedelemadó 15% 

Nyugdíjjárulék 10% 

Egészségbiztosítási járulék 7% 

Munkaerőpiaci járulék 1.5% 

 

Adóelőleg nyilatkozat: 

Ügyfélkapun keresztül kitöltött nyilatkozatokat a NAV továbbítja a munkáltató felé.(ANYA) 

Családi adókedvezmény 

Betegeknek járó személyi kedvezmény 

Első házasok kedvezménye (havi 5.000,-Ft nettó) Max. 24 hónapig 

 

Súlyos fogyatékosság kedvezménye: 

• Adóelőleg nyilatkozat 

• Orvosi igazolás 

• Rokkantsági járadék 

• Fogyatékossági támogatás 

• 2019. évben havi 7450,-Ft-tal csökkenti az adóelőleget!!! 

• 335/2009. (XII. 29.) Kormány rendelet 

• endometriózis, mellrák, méhnyakrák, petefészekrák, Laktóz intolerancia, 

lisztérzékenység, szívbetegség, cukorbetegségek (I.és II. tip.) 

 

Cafeteria 

• Ha a munkáltató költségvetési szerv évi 200.000,-Ft (bruttó!!!) 

• Más munkáltató esetében évi 450.000,-Ft(nettó) 

Adómentes jogcímek: 

2018. július 26-ától adómentes a közlekedési alapismeretek tanfolyam- és vizsgadíjához 

nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III.23.) kormányrendelet alapján visszatérített összeg 

(legfeljebb 25.000,-Ft, de maximum 20éves fiatalnak) 

Adómentes a kormány egyedi döntése alapján a téli rezsicsökkentés keretében kapott juttatás. 

 

Bevallás tervezet magánszemélyeknek:  

• 2019. március 15-től (magyarorszag.hu, eSZJA oldal) 

• Ha nincs ügyfélkapu, akkor NAV ügyfélszolgálaton, levélben, 2019. április 30-ig 

• 18SZJA webes kitöltő program 

• Bevallási határidő 2019. május 20. 

•  

Bevallás tervezet egyéni vállalkozóknak: 

A NAV 2018. évről legkésőbb 2019 február végéig készíti el a tervezetet. 

Bevallási és befizetési határidő 2019. május 20.!!! 

 

Ingatlan bérbeadók költsége: 



 
2019. Évtől nem minősül a bérbeadó magánszemély bevételének az ingatlan használatához 

kapcsolódó, mástól vásárolt szolgáltatásnak a bérbevevőre áthárított díja (pl.: közüzemi 

szolgáltatás díja) 

 

KATA (kisadózó vállalkozók tételes adója): 

Mivel az ÁFA törvény rendelkezései alapján az alanyi adómentesség értékhatára évi 8 millió 

Ft-ról 12 millió Ft-ra változott, így a KATA adózó bevételi értékhatára 2019 évtől 12millió Ft, 

az e feletti bevételi rész után pedig 40%-os adót kell fizetni.(25eFt,50eFt,75eFt) 

KATA és ingatlanbérbeadó magánszemély kapcsolata 

 

Szociális hozzájárulási adó: 

2018. évi LII. törvény 

2019. január 1-jétől szociális hozzájárulási adó-, nem pedig egészségügyi hozzájárulás- fizetési 

kötelezettség keletkezik. 

Az adó mértéke az adóalap 19,5%-a. 

Az adófizetés felső határa: 

-Az összevont adóalapba tartozó adó alapjának számításánál figyelembe vett jövedelme és 

egyes más jövedelmei 

- Vállalkozásból kivont jövedelme 

- Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelme 

- Osztaléka, vállalkozói osztalékalapja, árfolyamnyereségből származó jövedelme 

a tárgyévben eléri a minimálbér összegének 24 szeresét(3.576.000,-Ft) 

2018-ig a határ (450.000,-Ft) megfizetett egészségügyi járulékban volt meghatározva! 

 

Az új határ jövedelemben kerül rögzítésre! 

Egyéni vállalkozó esetében az adó alapja legalább a minimálbér 112.5%-a azaz 167.625,-Ft 

után havi 32.687,-Ft. 

2019. évtől nem kell a kifizetőnek szochót fizetni az Mt. szerinti munkaviszonyban 

foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel az összevont adóalapba tartozó adó-

(adóelőleg) alapjának számításánál figyelembe vett jövedelme és egyes más jövedelmek után. 

 

• Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 

• - Munkaerőpiacra lépők (fogl. kezdő hónapját megelőző 275napon belül legfeljebb 92 

napig volt munkaviszonyban) 

• A foglalkoztató mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás 

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

felének erejéig vehet igénybe szocho kedvezményt. A kedvezmény legfeljebb a 

minimálbér erejéig érvényesíthető! 

• 3 vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nő 

• Közfoglalkoztatottak után (130% után az adómérték fele) 

• Megszűnik az 55év feletti foglalkoztatottak utáni kedvezmény és a részmunkaidős 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény 

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról: 



 
• Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig kötelesek megőrizni a 

társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások a szolgálati 

időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, 

jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat. 

• Ez egy 16. éves diákmunkás esetén 54 év. 

Általános forgalmi adó 

Személygépkocsi bérbevételének áfája 

A magáncélra is használt céges személygépkocsi bérleti díjának áfája tisztán adóköteles 

tevékenység esetén 50 %-ban igazolás nélkül levonható. 

Vagy arányosítás útnyilvántartás alapján. 

Alanyi adómentesség 12millió Ft-ig. 

 

Kedvezményes áfakulcs: 

• 18%-ról 5%-ra csökken az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) 

tejek áfája. 

Népegészségügyi termékadó 

• 2019. január 1-jétől a gyümölcspárlatok és a gyógynövényes italok után is kell fizetni. 

• Adómérték 20 százalékkal emelkedik.(az üdítőitalok esetében nagyobb mértékben) 

• NETA 2019. évben kb. 57milliárd Ft költségvetési bevételt fog biztosítani!!! 

Nem alkoholos termékek és alkoholtartalmú italok  

 

Jövedéki adó: 

• Dohánygyártmányok 

• Cigaretta 2019. január 1-jétől 2019. június 30-áig. 

• 18.200,-Ft/ezer db és a kiskerár 24%-a, de minimum 31.200,-Ft/ezer db 

• Cigaretta 2019. július 1-jétől 

Pénzügyi tranzakciós illeték: 

2018. december 1-jétől a Széchenyi-pihenőkártya mögött álló számlára átutalt összeg mentes a 

pénzügyi tranzakciós illeték alól. 

2019. január 1-jétől tranzakciónként 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a 

pénzügyi tranzakciós illeték alól, a 20 ezer forintot meghaladó összeg esetén pedig 20 ezer 

forint válik illetékmentessé. 

Lakossági átutalásnál az illeték mértéke az illetékalap 0,3 százaléka, de átutalásonként 

legfeljebb 6000,-Ft. 

ASP-hez csatlakozott önkormányzatok számára a Kincstár által lebonyolított fizetési forgalom 

is mentes a tranzakciós illeték alól. 

 

Kötelező gépjármű felelősség biztosítás 

• Megszűnt 2019. január 1-től a baleseti adó. 

• Biztosítási adó lett belőle (biztosítási díj 23%-a, de max 83,-Ft/nap) 

• Fokozatosan beépül a kgfb-be. 



 
Helyi adókról:  

Iparűzési adó 

• KATA alany, tételes adóalap szerint adózók naptári évre vallja be egy 

bevallásban.(szüneteltetés nem számit 2019. évtől) 

• Őstermelők iparűzési adó bevallása (ha a bevétel 600 ezer Ft felett van és mellette 

egyéni vállalkozó is, akkor egy bevallást kell csak tennie) 

2019 július 1-jétől nem kell az egyéni vállalkozóknak a székhely szerinti önkormányzatnál 

bejelenteni az IPA és az IFA tevékenységet, mert a NAV küldi meg elektronikusan 

 

• Idegenforgalmi adó (500,-Ft) (BOOKING.com, Szállás.hu stb) 

• Közszolgálati kötelezettség alapján idegenforgalmi adómentesség. 

• Reklámhordozó 

• 2019. évtől a reklámhordozó nem mentesíthető az építményadó alól, ha az a vállalkozó 

tulajdonában áll. 

• Építményadó mentesség  

Üdülő övezet, szőlőhegy 

 

CÉLCSOPORT: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 

MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA:10 fő 

INDIKÁTOR: 6 fő (2 nő) 

MELLÉKLETEK: fotódokumentáció, jelenléti ív 

Harkány, 2019. 01. 30. 



 
 



 

 
 



 

 
 

 


