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Adóváltozások 2013. – Személyi jövedelemadó
Hírlevél sorozatunk jelen számában a Személyi jövedelemadó törvény 2013. január
1-jétől hatályos változásait mutatjuk be.
Változik a külföldi illetőségűek által Magyarországon szerzett jövedelmek után
érvényesíthető kedvezmények rendszere, mely szerint a magánszemélyt kedvezmény
akkor illeti meg, ha meghatározott jövedelmeinek legalább 75 százaléka
Magyarországon esik adókötelezettség alá. A kifizető a magánszemély nyilatkozata
alapján alkalmazhatja a kedvezményre vonatkozó szabályokat. (Szja tv. 1/A. §).
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Pontosításra kerül néhány fogalom, így a jövedelemszerzés helye is, mely szerint a
jövedelemszerzés helye nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében a
tevékenység végzés szokásos helyének fekvése szerinti állam. A tv. külön
rendelkezik azokról az esetekről, ha a tevékenység végzésének szokásos helye nem
határozható meg. (Szja tv. 3.§ 4. pont d. alpont).
Az Erzsébet –utalványok melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás
igénybevételére is felhasználhatóak lesznek – ezt a lehetőséget 2012. évben csak
átmeneti rendelkezés biztosította, 2013. évtől ez bekerült a törvényi szabályozás
közé. (Szja tv. 3. § 87. és 71.§ (1) bekezdés b) pont bb) alpont és (2) bekezdés b)
pont bb) alpont).
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Jelentősen változtak a biztosításokhoz kapcsolódó előírások, melyeket fogalmi
szinten a Szja tv. 3. §-a 89–98. pontok tartalmaznak.
Adóköteles biztosítási díjnak minősül a magánszemély biztosítottra kötött biztosítási
szerződés alapján más személy által fizetett díj(ide nem értve a magánnyugdíjpénztár
által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás 1. számú
melléklet szerint adómentes díját).(Szja tv. 3.§ 89. pont)
Az Szja tv.1. számú melléklet 6.9. alpontja alapján adómentes a kockázati
biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló
életbiztosítás –szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett –
rendszeres díja. Rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés
alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem
haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak
együttes összegének a KSH által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre
vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét.
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A magánszemély a 2012. adóévre vonatkozóan adónyilatkozat választására akkor
jogosult, - a korábbi feltételek mellett - ha kizárólag egy adóelőleget megállapító
munkáltatótól szerzett összevonás alá eső jövedelmet, továbbá más kifizetőtől
kizárólag külön adózó jövedelmet szerzett (Szja tv. 11/B.§).
Az adónyilatkozatra vonatkozó új rendelkezések részben pontosítják, részben
áttekinthetőbbé teszik a választásra való jogosultság előírásait (Szja tv. 11/A.§)
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Az adóalap- kiegészítés 2013. januártól megszűnik, így minden az összevont
adóalapba tartozó jövedelmet 16 százalék személyi jövedelemadó terhel.
Amennyiben a jövedelem után a szociális hozzájárulási adót és a 27 százalékos
egészségügyi hozzájárulást a magánszemély köteles fizetni, akkor a megállapított
jövedelem 78 százalékát kell jövedelemnek tekinteni (Szja tv. 29.§). Természetesen
az adóelőlegek megállapításánál, illetve a nyilatkozattételi előírásoknál is figyelembe
kell venni a változásokat. (Szja tv. 47. §)
Nem keletkezik bevétel a volt egyéni vállalkozónál, ha az egyéni vállalkozói
tevékenységgel összefüggésben felmerült kiadásokat az általa alapított egyéni cég
megtéríti, feltéve, hogy ezek a kiadások közvetlenül szolgálják az egyéni cég
tevékenységét (ideértve különösen a szállítói követelések megtérítését) (Szja tv.
49/A.§ (4) bekezdés c) pont).
Egyéni vállalkozók esetében a jövedelem-(nyereség-) minimum számítása esetén a
törvény meghatározza a közvetített szolgáltatás fogalmát, mely szerint közvetített
szolgáltatás az egyéni vállalkozó által saját nevében vásárolt és a harmadik személy
megrendelővel kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben
vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített, továbbszámlázott
szolgáltatás, ha ezt az egyéni vállalkozó nyilvántartásai megfelelően alátámasztják
(Szja tv. 49/B. § (23) bekezdése).
Az egyéni vállalkozók 2013. január 1-jétől a korábbi egyéb feltételek mellett, akkor
is választhatják az átalányadózást, ha munkaviszonyba állnak. (Szja tv. 50.§ (1) bek.)
Béren kívüli juttatások esetén a munkahelyi étkeztetésnél 2013-tól már nem kizáró
ok, hogy más magánszemélyek is igénybe veszik az étkezőhely szolgáltatását. Az
azonban továbbra sem változott, hogy az étkezőhelynek a munkáltató telephelyén
kell működnie. (Szja tv. 71.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpont és (2) bekezdés b)pont
ba) alpont.
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Iskolakezdési támogatás 2013. januártól csak utalvány formában nyújtható Az
utalvány lehet papír alapú vagy elektronikus utalvány is. Szintén változás, hogy az
utalvány a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. (Szja-tv.71.§ (6) g. pont)
Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 8 ezer
forintra emelkedik 2013-tól. Nem változik az a szabály, hogy a havi juttatási
keretösszeg az adóéven belül utólag adott juttatás esetén is alkalmazható. (Szja-tv.
71.§ (1) bekezdés b) pont bb) alpont).
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Amennyiben a hírlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen további kérdése
lenne, kérjük forduljon munkatársainkhoz.
A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz ezért nem tekinthető adójogi, számviteli
tanácsnak vagy döntést megalapozó információnak. Jelen tájékoztatatás nem terjedhet ki minden részletre,
különösen egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre
törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget.
Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglaltakat a saját felelősségére használja és teljes mértékben
felelősséget vállal az esetleges következményekért.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címéhez az internetről és/vagy egyéb nyilvános címjegyzékből jutottunk hozzá.
Az oldal(ak)on történő regisztrációval (amely egyúttal hírlevelünkre történő feliratkozás is) hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
kapcsolattartás / hírleveleken keresztüli rendszeres tájékoztatás / közvetlen üzletszerzés / piackutatás.
Kérjük jelezze (gto@gto.hu), mely adatkezelésekhez nem járul hozzá! Amennyiben tiltakozását nem jelzi, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
postai/telefonos úton tájékoztató anyag küldése/információ az Adatkezelőtől/e-mai címére egyéb tájékoztató információk küldése.
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (gto@gto.hu), ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3

