Tisztelt Ügyfelünk!
Közeleg az új év, ismét változnak az adójogszabályok. Az Országgyűlés 2010. november 16-án fogadta el a
2011. évre vonatkozó adótörvény-módosítási csomagot. Szokásunkhoz híven csokorba gyűjtöttük - a
teljesség igénye nélkül - az elfogadott jogszabályok legfőbb elemeit.
Üdvözlettel: Belle Krisztina - irodavezető

I.

Személyi jövedelemadó

1. Egykulcsos adó:
Az eddigi sávos adó megszűnik, 2011. január 01-től 16% adómértéket kell alkalmazni a magánszemély
összes jövedelmére, az összevont adóalapba tartozó és a külön adózó jövedelmekre is.
A 2010-ben bevezetett összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetén számítandó adóalap-kiegészítés (
vagyis szuperbruttó) 2011-ben változatlanul 27% marad.
Megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság fogalma, ezentúl adómentes bevételek közé tartoznak pl.:
a nyugdíj, felszolgálási díj, gyes, gyet stb..
2. Adójóváírás
2011. januártól az adójóváírás a felbruttósított bér 16%-a de havonta legfeljebb 12.100 Ft. Adójóváírás
teljes mértékben 2.750.000 Ft-os jövedelemhatárig vehető igénybe, 3.960.000 Ft jövedelem fölött pedig
már egyáltalán nem érvényesíthető.
3. Családi kedvezmény
2011-től már egy gyermek esetén is érvényesíthető, valamint megszűnt a kedvezmény igénybevételének
felső jövedelemi korlátja. Változás a korábbi évekhez képest, hogy jelenleg az adóalapot csökkent a
kedvezmény nem pedig egyenesen az adót. Mértéke:
•

egy és két eltartott esetén 62.500 Ft ( vagyis az adókedvezmény összege 10.000 Ft/hó/ eltartott )

•

három ill. több eltartott esetén 206.250 Ft ( vagyis 33.000 Ft/hó/eltartott)

A jogosultság, a házastársak közötti megosztás, az adóelőlegnél történő érvényesítés feltételei nem
változtak.
4. Ingatlan bérbeadás
Jelentős változás, hogy az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem mint külön adózó jövedelem
megszűnik és az összevont adóalapba tartozik, tehát adóalap-kiegészítést (szuperbruttósítást ) is
figyelembe kell venni a 16%-os adó számításánál. Az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó 14%-os EHO
fizetési kötelezettség nem változott.

5. Egyes nem pénzbeli juttatások adózásának szabályai
A természetbeni juttatás elnevezés megszűnik, helyette az alábbi nem pénzbeli juttatásokat különbözteti
meg a törvény:
a.) Béren kívüli juttatások: a munkáltató ( kifizető) a juttatás értékének 1,19- szorosa után 16%
személyi jövedelemadót fizet. Ide tartoznak:
•

üdülési csekk, üdülési szolgáltatás,

•

iskolakezdési támogatás,

•

helyi utazási bérlet,

•

hideg- meleg étkezési utalvány havi 18.000 Ft-ig,

•

internethasználat havi 5000 Ft-ig

•

foglalkoztatói hozzájárulások az önkéntes nyugdíj-,egészségpénztárakba, nyugdíjszolgáltató
intézménybe

•

iskolarendszerű képzés átvállalt költsége

•

ÚJ! Széchenyi Pihenő Kártya: külön jogszabályban meghatározott célra felhasználható – akár
több juttatótól együttvéve – legfeljebb 300.000 Ft juttatás

b.) Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások: a juttatás értékének 1,19-szorosa
után 16% személyi jövedelemadót valamint 27% EHO-t kell megfizetni.Ide tartoznak többek között pl.:
•

cégtelefon használata,

•

hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés,

•

reklámcélú ajándék

•

béren kívüli juttatás kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész

c.) Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások:ezen juttatások értékének
1,27-szorosa után 16% személyi jövedelemadót kell megfizetni. Ilyenek pl.:
•

munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj- kiegészítés

•

művelődési intézményi szolgáltatás

II.

Társasági adó

1.Adómérték: 2011. január 1-től 500 millió forint pozitív adóalap határig 10%, az ezt meghaladó részre
pedig továbbra is 19%.
2.Feltöltési kötelezettség: változás, hogy ezentúl csak a 100 millió Ft árbevételt elérő adózóknak kell a
társasági adót feltölteniük. Ezen új szabályozást már 2010.évre teljesítendő adóelőleg-feltöltésre is
alkalmazni kell.

III.

Társadalombiztosítás

Egészségügyi szolgáltatási járulék: havi összege 2011. januárjától 5.100 forintra változik.
Nyugdíjjárulék: a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 0,5%-kal nőtt, tehát januártól 10 % lesz.

Budapest, 2010. december 06.

