
ADÓZÁSI HÍRLEVÉL
V. évf. 7. szám
2010. július

Itt az idő elgondolkodnia minden vezetőnek, hogy az 
  idei évben juttat-e iskolakezdési támogatás címén 

a munkavállalónak bármit is, avagy nem. Ilyen címen 
adható támogatás ugyanis a tanév első napját megelőző 
és követő 60 napon belül juttatható, tehát akár már jú-
liusban is elszámolható!
Ez a korábban adómentesen adható juttatás is immáron 
adókötelessé vált, ugyanakkor az adóteher lényegesen 
kedvezőbb, mint a bér jellegű kifi zetéseké vagy a termé-
szetbeni juttatásoké, a kifi zetett összeg 25 %-a lesz az 
adó. 

Milyen összegű támogatás adható?

A kedvezményes adózással adható iskolakezdési támo-
gatás mértéke gyermekenként a minimálbér 30%-a, te-
hát 2010-ben 22.050 Ft. Elméletileg lehetőség van na-
gyobb összegű támogatások kifi zetésére is, de az már 
természetbeni juttatásnak minősül, és a természetbeni 
juttatásokat terhelő igen jelentős adófi zetési kötelezett-
séget keletkeztet, ezért nem jellemzőek azok az esetek, 
amikor átlépik ezt a keretet. Épp ezért terjedt el az ilyen 
jellegű utalványok kiadása, amely ugyan némi többlet-
költséget jelent egy munkáltatónak (utalvány kezelési 
költség), de biztos, hogy csak a kedvezményes adó-
kulccsal adózó juttatás kerül ily módon kifi zetésre.

Milyen formában adható 
az iskolakezdési támogatás?

Fontos megjegyeznünk, hogy nem szükséges a koráb-
ban említett utalvány formájában adni ezt a támogatást, 
hanem megtérítheti a munkáltató az iskolakezdési támo-

gatás címén tankönyvre, taneszközre, ruházatra fordított 
kiadást is a szülőknek. Ennek feltétele, hogy ezekről a be-
szerzésekről a munkáltató nevére kiállított számla legyen. 
A számlák ellenértékét térítheti meg a munkáltató. E for-
mának a hátránya, hogy több munkavállaló esetén eset-
leg nem egyenlő arányban adják a támogatást, valamint 
hogy túllépheti a cég a kedvezményes adózással adható 
keretet, ha például megtérít egy munkavállalónak egy 
35.000 Ft-ról szóló számlát (egy gyermek esetén). Előnye 
viszont, hogy nem merül fel semmiféle további költsége 
a munkáltatónak a támogatással kapcsolatban.

Ki kaphat iskolakezdési támogatást?

Az Szja tv. 70. §-a adja meg a törvényi hátteret e támo-
gatás tekintetében. E szerint ilyen támogatást a mun-
káltató munkavállalójának, illetve a társas vállalkozás 
a személyesen közreműködő tagjának adhat. A támo-
gatás feltétele, hogy a magánszemély családi pótlék-
ra jogosult szülő legyen, vagy vele egy háztartásban 
élő házastársa váljék jogosulttá. Gyakorlatilag a tör-
vény szerint meghatározott jogosultak nem feltétle-
nül a vér szerinti szülők. Teljesülni kell viszont annak 
a feltételnek is, hogy a jogosultság alapjául szolgáló 
gyermek az adott év tanévkezdésekor közoktatásban 
(általános- vagy középiskolás gyermek) vegyen részt. 
Ugyanakkor nem zárul le feltétlenül ez a jogosultság 
az érettségivel, ha a tanulói jogviszony továbbra is 
fennáll, és a gyermek még nem nőtte ki a családi pót-
lékra való jogosultság korhatárát. Az Szja tv. értelme-
zéséből az is megállapítható, hogy egy közös gyermek 
után akár mindkét szülő is kaphat a munkáltatójától 
22.050 Ft iskolakezdési támogatást.
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■  Iskolakezdési támogatás – már itt az idő
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–  Milyen formában adható az iskolakezdési támogatás?
– Ki kaphat iskolakezdési támogatást?
–  A támogatás igénybevétele a gyakorlatban – nyilatkozzon a dolgozó!

■  Itt az adó hol az adó – újabb csavar az iparűzési adóval
■  Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke 25 milliós bevétel felett
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A támogatás igénybevétele a gyakorlatban – 
nyilatkozzon a dolgozó!
Mielőtt iskolakezdési támogatást nyújt egy cégveze-
tő, érdemes munkáltatóként a fenti feltételekről meg-
bizonyosodnia. Ennek egy módja van, melyet az Szja 
tv. 71. §-ában olvashatunk:  „A juttató az (1) bekezdés 
szerinti adókötelezettségének megállapításához fi gye-
lembe veszi a magánszemélynek az adott juttatásra vo-
natkozó rendelkezésben foglalt feltételek fennállásáról 
szóló nyilatkozatát.” Ezek szerint nem iskolalátogatási 

igazolást kell kérni, nem szükséges egyéb gyakorlati 
ellenőrzés (családlátogatás, vagy lakcímkártyák ellen-
őrzése). A törvény egyértelműen a magánszemély nyi-
latkozatát jelöli meg, mint a kedvezményes adózás fel-
tételét megalapozó dokumentumot. Így a munkavállaló 
nyilatkozatának a fenti összes tényről információt kell 
biztosítania, azonban, ha ez a nyilatkozat elkészült, 
akkor annak valóságtartalmáért már a magánszemély 
felel, így a juttatónak nem kell külön nyomozást kez-
deményeznie.  

Az Országgyűlés által 2010. június 21-i ülésnapon el-
fogadott, a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 
rendelkezései szerint a helyi iparűzési adóval kapcso-
latos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati 
adóhatósághoz kerülnek. Így az állandó és az ideiglenes 
iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adó-
kötelezettséget 2010. június 29-től már az önkormány-
zati adóhatóság(ok)hoz kell teljesíteni.
Az APEH honlapján 2010. június 29-én (www.apeh.hu) 
megjelent egy tájékoztatás „TÁJÉKOZTATÓ a helyi ipar-
űzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóha-
tósághoz történő visszaadásával kapcsolatban” címmel, 
mely részletesen tartalmazza a teendőket az olyan vál-
lalkozások számára, akik június 28. előtt szüntették meg 
vállalkozásukat. Rájuk ugyanis a „régi” rendszer vonat-
kozik. Nem szeretném az egész tájékoztatót közölni, az 
érdeklődők megtalálják a fenti helyen a teljes cikket.

Gyakorlatban: A legtöbb vállalkozás tekintetében gya-
korlatilag semmi nem történt. Mivel a márciusi adó-
előleg fi zetés, valamint a májusi adó elszámolás is az 
önkormányzatokhoz történt, csak szeptembertől kellett 
volna az APEH részére utalni. De ez immáron a múlt, 
ugyanis vissza az egész, és marad a régi rendszer. Felejt-
sük el (kivétel természetesen néhány speciális eset) az 
APEH-et, és ezt az egész új rendszert. Ismét egy olyan 
törvény elszenvedői voltunk, ami fél évet sem volt ha-
tályba, mégis sokat kellett vele foglalkoznunk, hogy he-
lyesen járjunk el…
Megjegyzem, mikor a korábbi változás egyes elemei-
nek elemzésébe és gyakorlati megvalósításába fogtam 
– gondolok itt különösen az ideiglenes (piaci) tevékeny-
ség során történő bejelentési- és bevallási kötelezettség-
re – nem hittem el, hogy ilyen értelmetlenséget (a napi 
bejelentési- és bevallási- és befi zetési kötelezettséget) 
hogyan lehet teljesíteni… 

Itt az adó hol az adó – újabb csavar az iparûzési adóval 

Az egyszerûsített vállalkozói adó mértéke 25 milliós bevétel felett
[Evatörvény 9. § (1)-(2) bekezdése]

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgá-
ri Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló 
2010. évi XII. törvény 51. §-ának (10) bekezdése sze-
rint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) 9. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) 
Ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján 
az összes bevételt növelő összeg együttesen meghalad-
ja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az 
adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghala-
dó rész után az eva mértéke 50 százalék.”
[Megjelent: Magyar Közlöny 2010. évi 28. szám]
A hivatkozott rendelkezés 2010. május 15-én lép hatály-
ba. Tekintettel arra, hogy az eva-törvény 9. § (1) és (2) 
bekezdéseinek január 1-én hatályos rendelkezése szerint 
az eva mértéke a pozitív adóalap 30 százaléka, valamint 
további adómértékről nem rendelkezik, ezért a 25 millió 

forint bevételi értékhatár átlépése esetén az adózónak 
az adóév során a következők szerint kell eljárnia:
•  amennyiben a 25 millió forint bevételi értékhatár 

átlépését – egyben az adóalanyiság megszűnését – 
eredményező bevétel legkésőbb 2010. május 14-én 
befolyik, akkor a felettes rész után is 30 százalék az 
adó mértéke; 

•  amennyiben az adózó bevétele 2010. május 15-én 
vagy azt követően haladja meg az adóalanyiság fel-
tételként előírt 25 millió forintot, és olyan számlát 
bocsátott ki, amelyet a 25 millió forint bevételi érték-
határ átlépésekor bevételként eddig az időpontig nem 
szerzett meg, akkor a megszűnésig megszerzett és az 
eva-törvény 8. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 
Eva alapba számító együttes összegnek a 25 millió fo-
rint feletti részére az adó mértéke 50 százalék.   

Forrás: www.apeh.hu 


