
 

 

2019. évközben és 2020. év elején hatályba lépő adó, járulék és egyéb 

változások. Az egyéni vállalkozóból  KFT-vé válás adózási szabályai, a szakmai 

gyakorlatos diákok foglalkoztatása, valamint az EVA megszűnése. (360 perc) 

 

 
1. Jövedelemadózást érintő változások (Szja, Tao, Ekho, Kata, Kiva 130 perc) 

 

Személyi jövedelemadó 

Magánalapítvány adózási szabálya; 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó szabályok, Példa; 

Személyi kedvezmény, Példa; 

Adóelőleg nyilatkozat elektronikus úton; 

Szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmak, rendelkezések, Példa; 

Őstermelők költségelszámolás változása, Példa; 

Magánszemély által értékpapír fomájában megszerzett vagyoni érték, ami nem minősül 

bevételnek felsorolás bővítése; 

Adómentes bevételek. 

 

Társasági adó 

A tőkekivonás megadózatására vonatkozó rendelkezés; 

Ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre 

vonatkozó rendelkezés; 

Sportcélú ingatlanok üzemeltetési költsége támogatásának maximuma; 

Energiahatékonysági beruházások elszámolható költségének meghatározása; 

Vagyonkezelő alapítvány; 

Csoportos társasági adóalanyisághoz kapcsolódó változások, Példa; 

Fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási értékhatár növekedése; 

Növekedési adóhitelhez kapcsolódó módosítás. 

 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

EKHO szerinti adózás választása nemzetközi sportszövetségeknél foglalkoztatott személyek 

részére, és az ehhez kapcsolódó módosító rendelkezkezések, Példa; 

EKHO-ra jogosító nyilatkozatok értékhatára; 

Tbj. törvény módosításával összefüggő változások. 

 

Kisadózó tételes adója, kisvállalati adó 

Nem kell megfizetni a tételes adót felsorolás bővülése; 

KIVA megszűnés eseteinek bővülése, illetve a KIVA választás kizárása; 

KIVA személyi jellegű kifizetések körének szűkülése a Tbj-vel összhangban; 

KIVA csökkentő tételek között kapott osztalék szövegpontosítása; 

KIVA mérték változása; 

KIVA előleg szövegpontosítása; 

KIVA kettős adóztatás elkerülése, Példa. 

 



 

 

2. Közvetett adózást érintő változások ( 60 perc) 

 

Általános forgalmi adó 

Vevői készlet, Példa; 

Láncügylet közbenső szereplő törvényi vélelem megdöntése, Példa; 

Barter ügylet meghatározásának pontosítása; 

Adó alapjának utólagos csökkenése behajthatatlan követelés miatt, Példa; 

Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítésekor; 

Utazásszervezési szolgáltatás különös szabályában változás, Példa; 

Különös adóvisszatérítés; 

Közösség területe és tagállamai meghatározásban változás; 

Adómérték változások; 

Számla kibocsátási kötelezettség alóli mentesülés; 

Számla adattartalma; 

Számla szintű adatszolgáltatás; 

Egyéb oktatás vagy képzés meghatározása; 

Munkaerő kölcsönzés kötelező fordított adózási rendelkezés változása. 

 

3. Helyi adót és Illetéket érintő változások ( 30 perc) 

 

Helyi adó 

Iparűzési adó bevétel önkormányzat általi felhasználásának szövegpontosítása; 

NAV-on keresztül történő iparűzési adó bevallás feltételeinek pontosítása; 

Önkormányzati adóhatóság felé az állami adóhatóságon keresztül bejelenthető adatok 

körének bővülése; 

Sportvállalkozások adóelőnyéről adatszolgáltatás; 

Az építmény és telekadó alól feltételes adómentességre jogosultak alanyi körének 

kiterjesztése; 

Feltételes adómentességre jogosultak körének szűkítése. 

 

Illeték 

Vagyonkezelő alapítvány; 

Külföldi alapítványokra vonatkozóan a személyes illetékmentesség rendelkezés bővítése; 

Újrakodifikált alapítvány fogalom és az ahhoz kapcsolódó változások, mint: újonnan létrejövő 

alapítványoknak az alapítás éve és az azt követő évre adott feltételes 

illetékmentesség; közérdekű célra alapított alapítvány közhasznú státusának megszerzése 

2022. 12. 31-ig; 

Belterületbe vont ingatlan átruházása. 

 

4. Társadalombiztosítás és Szocho (Tbj., Szocho 40 perc) 

Tbj 

Örökbefogadói díj; 

Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke, Példa; 

Az 1997. évi LXXX. tv. hatályon kívül helyezése. 

 



 

 

Új Tbj. változásai különösen:  

Társadalombiztosítási járulék (példa) és a  biztosítási jogviszony változásaira. 

 

Szociális hozzájárulási adó 

Nem keletkezik adófizetési kötelezettség az egyházi szolgálati viszonyban álló saját jogú 

nyugdíjas természetes személy után; 

Őstermelő által fizetendő adó alapja, eljárási szabályok; 

A szocho alapjára vonatkozó pontosító rendelkezés; 

Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés. 

 

5. Adózás rendjét érintő változások ( 30 perc) 

 

Art. 

Iratmegőrzési kötelezettség határideje kettős adóztatást elkerülő egyezmények hatálya alá 

tartozó adókötelezettségek megállapításához kapcsolódó iratokra vonatkozóan, valamint 

elévülési idő nemzetközi vitarendezési eljárásoknál; 

08-as bevallásban szereplő adatok; 

Csoportos Tao alannyal kapcsolatos szövegpontosítás; 

Behajthatatlan követeléshez kapcsolódó ÁFA visszaigényléséhez szükséges lekérdezési 

lehetőség; 

Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről szövegpontosítása; 

Iparűzési adó bejelentésével összefüggésben az Art. mellékletének módosítása; 

Hatósági átvezetés; 

Automatikus részletfizetési kedvezmény szövegpontosítása; 

Hitelnyújtók jövedelemadatok elektronikus lekérdezéséhez szükséges szövegpontosítás. 

 

6. Egyéni vállalkozó által alapított kft-hez kapcsolódó adózási szabályok, szakmai gyakorlatos 

diákok foglalkoztatásának új szabályához kapcsolódó változások, valamint az EVA 

megszűnéséhez kapcsolódó rendelkezések( 40 perc) 

 

Egyéni vállalkozó által alapított kft-hez kapcsolódó adózási rendelkezések különösen: 

Szja, Áfa, Tao és Illeték szabályok, Példa. 

Szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásának új szabályához kapcsolódó változások 

különösen: Szja, Tb, Szocho. 

EVA megszűnéséhez kapcsolódó rendelkezések különösen: adó-, járulék. 

 

7. Konzultáció (30 perc) 


