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 A falvakban otthonteremtők valamennyien jogosultak lesz-
nek az 5 millió forintos áfa-visszatérítésre 

A falvakban otthonteremtők valamennyien jogosultak lesznek az 5 millió forintos áfa-
visszatérítésre jövő év elejétől – mondta a Miniszterelnökség modern települések fej-
lesztéséért felelős kormánybiztosa pénteken az MTI-nek. 
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Gyopáros Alpár emlékeztetett: Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön jelentette be, 
hogy a kormány elfogadta a 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet. E terv 
egyik pontja szerint 2020. január 1-jétől azok a falvakban élők, akik új házat vásárolnak, épí-
tenek vagy meglévő házukat felújítanák, bővítenék, ötmillió forintig visszaigényelhetik az 
áfát. 

A kormánybiztos szerint az új támogatás amellett, hogy segíti az építőipar további bővülését, 
hozzájárul a kistelepülések ingatlanállományának megújulásához és a falvak népességmeg-
tartó erejének növeléséhez is. Hozzátette: a gazdaságvédelmi akcióterv segíti a Magyar falu 
programja céljainak megvalósulását is. 

Kitért arra: hasonló, a vidéket támogató program a júliustól igényelhető falusi csok, amely 
vissza nem térítendő támogatást nyújt vidéki használt lakás vagy ház vásárlásához, korsze-
rűsítéséhez, valamint meglévő lakás vagy ház felújításához, bővítéséhez és korszerűsítésé-
hez 2486 településen. A falusi csok legmagasabb értéke 1 gyermeknél 600 ezer, 2 gyer-
meknél 2,6 millió, 3 gyermeknél pedig 10 millió forint. 

A most bejelentett áfa-visszatérítés abban különbözik a falusi csoktól, hogy nem kell igényel-
ni, és nem kötik gyermekvállaláshoz a támogatást, vagyis mindenkire vonatkozik, aki kistele-
pülésen új lakóingatlant épít, illetve használt lakóingatlant bővít, felújít. Ez újabb több millió 
forintos támogatást jelent a falvakban otthonteremtőknek – tette hozzá Gyopáros Alpár. A 
támogatás részleteit a következő hónapokban fogják kidolgozni. 

Mérnökből, fizikai dolgozóból, orvosból van a legnagyobb 
hiány 

A munkaadók a bértámogatási rendszer kiterjesztését várják a kormánytól. 

A munkaerőhiány a versenyszférában a mérnöki tevékenységnél, az ipari ágazaton belül a 
fizikai munkát igénylő állásokban, a közszférában pedig az orvos, a szakápoló és a köz-
egészségügyi szakértői pozícióban jelentkezik leginkább – derül ki a Szent István Egyetem 
kutatásából, amelyet a BDO Magyarország támogatott. 

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a közel 200 vállalat és intézmény bevonásával ta-
valy év végén lefolytatott felmérésben a megkérdezettek köre lefedte az ipar, a kereskede-
lem, a pénzügyi szektor, az informatika, a szolgáltatás és a közigazgatás területét. A válasz-
adó cégek között legnagyobb részt, 22,9 százalékot az 1000 embernél többet foglalkoztató 
cégek képviseltek. A felmérésben megkérdezett vállalatok 23,9 százalékának az éves árbe-
vétele 1 és 10 milliárd forint között, 19,5 százalékának 10 és 100 milliárd forint között mozog. 

A válaszadó szervezeteknek 50 százaléka jelzett vissza 10 százaléknál alacsonyabb fluktu-
ációs arányt, 10 és 20 százalék közötti érték jellemző a megkérdezettek 20 százalékára. A 
vállalatok 14 százaléka ugyanakkor 20 és 40 százalék közötti fluktuációs arányról számolt 
be. 

A munkaerőhiány kialakulását minden munkakörben több tényező befolyásolja, de eltérő 
mértékben – mutatnak rá az elemzésben. Az átlagbérek folyamatos és gyors emelkedése 
ellenére a legtöbb nehezen betölthető munkakörben fontos tényező a kínált munkabér ala-
csony szintje. Ugyanakkor a fizikai dolgozóknál a külföldi kivándorlás jelenti a legnagyobb 
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problémát. A versenyszférában a konkurens cégek, míg a közszférában a versenyszféra 
elszívó hatását említették a legtöbben. 

A kutatásban részt vevő szervezetek 50 százaléka teljesítményértékelési és prémium rend-
szereket működtet, 47 százalékuk nagy hangsúlyt helyez a munkakörülmények javítására, 
és szintén 47 százalékuk alkalmaz rugalmas munkaidőt a munkatársak hosszú távú megtar-
tása érdekében. 

A válaszadók szerint a kormány a leghatékonyabban a bértámogatási rendszer kiterjeszté-
sével, az adózási és járulékrendszer átalakításával, valamint különféle lakhatási támogatá-
sok (építés, munkásszállás, albérlet) alkalmazásával léphetne fel a munkaerőhiány el-
len. (MTI) 

Jövőre tovább csökkennek a gyermekes családok és a vál-
lalkozások adóterhei 
A családvédelmi és a gazdaságvédelmi akcióval összhangban jövőre is folytatódik az 
adó- és adminisztrációcsökkentés a jövő évi adótörvényről kedden az Országgyűlés 
elé kerülő javaslat szerint – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-vel. 

Csökken a kisvállalati adó, a szálláshely áfája, nem kell reklámadót fizetni, a feltöltési kötele-
zettség és az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnik – írták. 

A gazdaság minden szereplőjének könnyebb lesz 

Az adórendszer alapjai nem változnak, a családi adórendszer megtartása, a négygyermekes 
anyák élethosszig tartó szja-mentességének bevezetése mellett a gazdaság minden szerep-
lőjének könnyebb lesz 2020-ban – áll a közleményben. 

2020. január 1-től azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket szültek vagy fogadtak 
örökbe, és saját háztartásukban nevelték őket, 15 százalékkal többet vihetnek haza a fizeté-
sükből, ami összességében 22 milliárd forintot hagy a nagycsaládosoknál. Az adórendszer 
továbbra is Európa egyik legalacsonyabb, 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) kul-
csán és a családi adókedvezményen alapul, ez utóbbi 380 milliárd forintot hagy jövőre a 
gyermekes családoknál. 

A magyar vállalkozások továbbra is Európa legalacsonyabb – 9 százalékos – társasági adó-
ját fizetik, és a gazdaságvédelmi akcióterv számos pontja szerepel a jogszabály-tervezetben 
– közölte a PM. 

Megszűnik az eva 

Jövőre 13-ról 12 százalékra mérséklődik a kisvállalati adó, megszűnik az adófeltöltés a tár-
sasági adóban, az innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában, átmeneti-
leg nulla százalékra csökken a reklámadó kulcsa, miközben a szálláshely-szolgáltatások 
áfája – a 4 százalékos turisztikai fejlesztési hozzájárulás bevezetése mellett – 18 százalékról 
5 százalékra változik. Megszűnik az eva, a jövőre nézve kedvezőbbé válnak a fejlesztési 
adókedvezmény szabályai. Csak ezek az intézkedések összességében 50 milliárd forintot 
hagynak a vállalkozásoknál. 

https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/06/04/benyujtottak-a-jovo-evi-koltsegvetesi-torvenyjavaslatot
https://www.hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/06/04/tobb-mint-huszmilliard-forintot-szan-a-kormany-jovore-a-babavaro-tamogatasra
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Olcsóbb lehet a csekkbefizetés is  – tették hozzá – , a csekkes átutalások ugyanis 20 ezer 
forintig illetékmentesek lesznek, továbbá itt is érvényes lesz a 6000 forintos illetékmaximum. 

Az alacsony adók Magyarországra vonzhatnak számos nemzetközi sportszervezetet is. A 
magyarországi székhelyet választó nemzetközi sportszervezeteknek ugyanis a munkaválla-
lóik után mindössze 15 százalék adót (ekhót) kell fizetniük, illetve a sportdiplomácia körébe 
sorolható juttatásaik adómentesek lesznek. Az ide költöző szövetségek számos konferenciát, 
sportrendezvényt hozhatnak Magyarországra, melyek nemcsak a hazai GDP-t és turizmust 
növelik, hanem egyre több embert inspirálhatnak a sportolásra és az egészséges életmódra 
– írták. 

A feltöltési kötelezettség megszüntetése – az adminisztrációs terhek csökkentése mellett – 
150-170 milliárd forintot hagyhat minden évben öt hónappal tovább a gazdaság szereplőinél. 
Ha az Országgyűlés megszavazza a törvényjavaslatot, az egyre csökkenő taglétszámú eva 
megszűnik, a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egész-
ségbiztosítási járulék és a munkaerőpiaci járulék pedig összeolvad, és jövőre már egy adó-
fajtaként kell nyilvántartani. 

Egyszerűbb lesz az őstermelőknek is 

Az egyszerűsítések a mezőgazdasági őstermelőket is érintik, többségük mentesül a szociális 
hozzájárulási adó (szocho) negyedévenkénti bevallási és adóelőleg-fizetési kötelezettsége 
alól.  Az egyszerűsítések a csoportos társasági alanyiság szabályozásban még több külföldi 
befektetőcsoportot vonzhatnak Magyarországra. A könnyítések szerint például a csoporttag-
oknak nem kell azonos pénznemben vezetniük könyveiket, és jelentősen csökken a nyilatko-
zatok száma is. Emellett egyszerűsödnek a kamatlevonásra, az adókedvezményekre és az 
adófelajánlásra vonatkozó szabályok. 

A kedden benyújtott, hosszabb törvényjavaslatban az uniós irányelvek, szabályok átültetése 
is szerepel. Az irányelveknek való megfelelés mellett a fő cél az volt, hogy az átültetés lehe-
tőség szerint javítsa a magyar vállalkozások versenyképességét. A piaci igényeknek is meg-
felelő szabályozás kialakításában az Adó-Tanácskozáson részt vevő legnagyobb szakérte-
lemmel és ügyfélkörrel rendelkező adózási szakemberek is részt vettek. 

Kedvező változás, hogy a behajthatatlan vevőkövetelésekre jutó áfa szigorú keretek között 
visszaigényelhetővé válik. Meghatározott feltételek fennállása esetén azt az áfát lehet visz-
szakérni, amelyet a vállalkozó úgy fizetett meg az adóhivatalnak, hogy azt a vevő neki nem 
fizette meg. 

A cigaretta jövedéki adómértékét meghatározó utolsó három lépés – amellyel Magyarország 
a tervek szerint 2021-re eléri az előírt uniós minimum adó szintjét – uniós kötelezettség miatt 
került be a törvényjavaslatba – ismerteti közleményében a szaktárca. 

Családi vállalkozás indítása hitelből. Megéri? 
Az emberek többsége alkalmazottként keresi meg a megélhetéshez szükséges pénzt. 
Vannak olyanok, akiknek a fejéből egy fantasztikus ötlet pattan ki, és belevágnak a 
megvalósításába. 
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Megint ismerünk embereket, akik kényszerből vállalkoznak, mert azon a környéken, ahol 
laknak, nincs elegendő vagy megfelelő munkalehetőség. 

Nem mindenki viseli el a kötöttségeket 

Az alkalmazotti lét adja a legnagyobb biztonságot, viszont a havi kialkudott bér nagymértékű 
növekedése nem várható. Ezért, akik nem akarnak ugyanabban az anyagi helyzetben élni és 
bátrak, vállalják a vállalkozói életformával járó kockázatokat, sokszor otthagyják a “biztosat” 
és vállalkozni kezdenek. 

Minden vállalkozáshoz kell némi tőke 

Pénz nélkül vállalkozni nagyon nehéz. A legtisztább az, ha a vállalkozó úgy indítja be családi 
vállalkozását, hogy az ahhoz szükséges pénzzel már rendelkezik. Ha van egy jól kereső 
házaspár, amelyik éveken keresztül a vállalkozás beindításához tesz félre, jó eséllyel el tud 
indítani egy családi vállalkozást. 
Azok, akik viszont akár gyors elhatározásból, akár kényszerből kezdenek vállalkozni, nin-
csenek könnyű helyzetben. 

Milyen pénzből indítsuk el a családi vállalkozást? 

Ha rendelkezünk spórolt pénzzel, nyert ügyünk van. Ha viszont nem, nem marad más, mint a 
hitel. Mindkét esetben felmerül a kérdés, megéri? 
A választ nem egyszerű megadni. Ahhoz, hogy a hitelt megérje felvenni a vállalkozás beindí-
tásához, szükséges, hogy üzleti terv készüljön. A bankok pedig nagyon komolyan veszik azt, 
hogy csak olyan ügyfélnek hiteleznek, amely esetében biztosítottnak látják a hitel teljes visz-
szafizetését. 

Hitel helyett esetleg személyi kölcsön? 

A szabad felhasználású személyi kölcsönök esetében nincsen szükség üzleti tervre. A bank 
nem szól bele abba, hogy mire költi az ügyfél a pénzt. A legfontosabb szempont az, hogy 
biztos legyen a havi jövedelme. Ez pedig azt jelenti, hogy egy induló vállalkozáshoz nem 
lehet személyi kölcsönt felvenni. Így, aki ilyenen gondolkodik egy dolgot megpróbálhat. Amíg 
alkalmazotti státuszban van, de már pontosan tudja, milyen területen szeretne vállalkozni, 
még alkalmazottként felveszi a szabad felhasználású személyi kölcsönt, majd belevág a vál-
lalkozásban. Előfordulhat, hogy elegendő az elején, ha a családi vállalkozást az egyik csa-
ládtag indítja el, a másik még alkalmazott marad, majd amikor már van biztos bevétel, csat-
lakozik. Ezzel áthidalható az a probléma, hogy otthagyják az állásukat és nincs bevétel, de a 
kölcsönt törleszteni kell. Az ilyen fajta megoldást tényleg csak a legbátrabbak merik bevállal-
ni. 

400 ezer forintot is megkereshetnek a diákok és az idősek a 
Balatonon 
Balatoni vendéglátósok szerint idén nyáron is a szinte minden munkakörben jellemző 
munkaerőhiány lesz a legnagyobb problémája a turisztikai szolgáltatóknak - írja csü-
törtöki cikkében a Magyar Nemzet. 

https://instacash.hu/
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A külföldre vándorolt magyar munkavállalók részéről tapasztalható némi visszaáramlás a 
turisztikai munkaerőpiacra, ez azonban kevés ahhoz, hogy számottevően enyhíteni tudják az 
ágazatban jellemző munkaerőhiányt. A szükségletet idénymunkásokkal lehet pótolni, akiknek 
a nagyobbik része diák, míg most már egyre többször idősek is beállnak dolgozni a vendég-
látóhelyeken -  derül ki a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) Somogy megyei 
Érdekképviseletének fonyódi területi vezetője, Makkos Péter étteremtulajdonos nyilatkozatá-
ból. 

Viszont nem minden posztot lehet betölteni a fiatalokkal és a nyugdíjasokkal. "Minden fel-
adatra lehet szezonmunkást találni, de a szakképzett szakács pótolhatatlan" - mondta Mak-
kos a lapnak, aki szerint hatalmas a lemorzsolódás a huszonöt-harminc vendéglátóipari 
szak- vagy szakközépiskolába végző fiatal fele ugyanis elhagyja a pályát. 

"A mai fiatalok jelentős hányada ugyanis nem bírja a vendéglátós munkával járó kötődést, a 
nem hagyományos időbeosztást vagy az olyan munkakörülményeket, hogy egy szakácsnak 
kánikulában, 40-45 fokos konyhában is kell dolgoznia" - magyarázta a szakértő. Szinte min-
den területre keresnek embert. "Siófokon kiváltképp keresettek az alkalmazottak a strandi 
munkákra, és például az óriáskerékhez is várnak pénztárosokat, segítőket" - tette hoz-
zá Demkó Tibor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet siófoki területi irodájának vezetője. 

A nyugdíjasok és az idősek sem kereshetnek rosszul a nyári balatonimunkával: egy vendég-
lői konyha kisegítője vagy egy "placcos" felszolgáló bruttó 400 ezer forintot kereshet havon-
ta, egy szobalány vagy strandbüfés pedig ezerforintos órabérért dolgozhat az idén a Bala-
tonnál. Ugyanennyiért keresnek ideiglenesen pizzasütőt, az áruházi árufeltöltők, pénztárosok 
pedig 1800 forintot kaphatnak óránként. A felsőfokú végzettségű fiatalokat a nemzetközi gye-
rektáborokba, az idegen nyelven beszélőket főként szállodai recepciósnak várják. 

Hogyan kell adózni a diákmunka után? 
A fiatalok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves 
nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. 

A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Beje-
lentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyan-
olyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében – írja az Origo. 

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves 
nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szak- vagy középis-
kolába járnak. 

A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik 
vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 19T34-es nyom-
tatványon. 

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV 
honlapján, az „Adatbázisok„ rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek-
nél ugyanis kockázatos munkába állni. 

A diákmunkával szerzett jövedelem – néhány foglalkoztatási formát kivéve – is adóköteles. 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/budzse-2020-pm-koltsegvetes-nyugdij.685518.html
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kielezett-lesz-a-nyari-szezon-6997991/
https://www.napi.hu/cimkek/balaton/
https://www.origo.hu/gazdasag/20190607-diakmunka-adozasi-szabalyok.html
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A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit a munkaadó adóelőlegként von le a 
diák bruttó jövedelméből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményező megbízási 
jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie, amelyet szintén a 
munkáltató von le. 

A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiál-
lítania 2020. január 31-ig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített 
személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. 

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, mun-
kaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, 
amely csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. 

A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a 
NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, 
vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 
órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 149 ezer forint. 

Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében dolgoznak, 
akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. 

A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72. számú Információs füzetben, 
a www.nav.gov.hu oldalon. 

Júliustól csökkenhet a szociális hozzájárulási adó 
Júliustól 2 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó, valamint ahhoz 
kapcsolódóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat érintő 
része - az erről szóló előterjesztést kedden egyhangúlag támogatta az Országgyűlés 
törvényalkotási bizottsága.  

 
A törvényjavaslatot kedden nyújtatta be a pénzügyminiszter, amelyet kivételes eljárásban 
tárgyal a Ház, így várhatóan már szerdán elfogadják. 
 
Az előterjesztés értelmében mind a szociális hozzájárulási adó, mint az egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulás munkaadókat terhelő része 17,5 százalékra mérséklődik az eddigi 
19,5 százalékról. 
 
Ehhez kapcsolódóan változnak az összevont adóalap megállapításának szabályai is. Ha a 
magánszemély egy adott jövedelem után kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizeté-
sére, úgy a jövedelme 85 százalékát kell figyelembe venni. 
 
Ugyanígy módosulhat a kisadózók ellátási alapja is, tekintettel arra, hogy a tételes közterhen 
belül a szociális hozzájárulási adórész csökken, így az egyéni járulékoknak megfelelő adó-
rész növekszik, ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget vesznek figyelembe a 
jövőben. 
 
Az előterjesztés az adócsökkentést azzal indokolja, hogy a magyar gazdaság kiemelkedően 
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jól teljesít, a növekedés az idei első negyedévben az unióban a legmagasabb volt. A kor-
mány adócsökkentéssel, a foglalkoztatás ösztönzésével kívánja megvédeni a magyar gaz-
daság eredményeit. 

Újdonság az adócsomagban: egyéni vállalkozásból egy-
személyes kft. 
Egyéni vállalkozásból – speciális jogutódlási szabályok alapján – egy lépésben egy-
személyes kft. alapítható a nemrégiben a parlament elé terjesztett adótörvény-
módosítási csomag szerint. 

Több éve lehetőség van arra, hogy egyéni vállalkozás először egyéni céggé, majd abból – 
igen körülményesen – kft.-vé alakuljon. Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor az egyéni 
vállalkozás már túlnőtte magát. Ilyen esetekben mindig lényeges kérdés, hogy megéri-e az 
eszközök, munkavállalók stb. ezen speciális jogutódlás keretében történő áttétele, vagy ér-
demesebb inkább új céget alapítani. 

A beterjesztett törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysé-
gének folytatása céljából speciális módon – egyéni vállalkozói jogviszonyának megszünteté-
se mellett – olyan egyszemélyes kft.-t alapítson, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozó-
ról és az egyéni cégről szóló törvény, mind a vagyoni viszonyai, mind pedig a vállalkozási 
tevékenységével összefüggő magánjogi viszonyai körében speciális jogutódlást állapít meg. 

A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó általános szabályoktól eltérően az így alapított 
társaság 

• előtársaságként nem működhet, 

• alapításakor további cégiratok benyújtása kötelező, valamint 

• a cégjegyzék rögzíti a speciális felelősség tényét, 

egyebekben azonban értelemszerűen a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó általá-
nos szabályozás vonatkozik rá. 

A javaslat rögzíti azt is, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag egyszemélyes korlátolt felelős-
ségű társaságot alapíthat, mivel ilyen formában lehet biztosítani a speciális jogutódlást. 
Nincs azonban akadálya annak, hogy a későbbiekben a társaságnak több tagja is legyen. 

A törvényjavaslat szerinti kft.-alapítás gazdasági tartalmát tekintve az egyéni vállalkozói te-
vékenység továbbfolytatása; ezzel összefüggésben meg kell határozni a vállalkozó azon 
kötelezettségét, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő vagyonát leltározza, 
illetve, hogy meghatározza, melyek azok az eszközök, amelyeket a társaság rendelkezésére 
bocsát vagyoni hozzájárulásként vagy egyéb átruházás keretében. Ha az egyéni vállalkozói 
jogviszony egyszemélyes kft. alapítására tekintettel szűnik meg, az egyéni vállalkozói minő-
ségben szerzett vagyontárgyak – az alapító eltérő rendelkezése hiányában – a korlátolt fele-
lősségű társaságot illetik meg, valamint a természetes személynek az egyéni vállalkozói mi-
nőségében kötött szerződéseiből eredő jogok jogosultjává a kft. válik. 

https://www.parlament.hu/irom41/06351/06351.pdf
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Egyszerűsíti az unió a pályáztatást 

 
A TÁMOGATÁSOK KÖZÜL A VIDÉK- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A 
LEGNÉPSZERŰBBEK ITTHON 

 

Még mindig van mit faragni az uniós forrásokkal kapcsolatos bürokrácián, a tanács-
adó cégek szakemberei a mai napig gyakran megizzadnak egy-egy vállalkozás pályá-
zati anyagának összeállításakor. Az Európai Bizottság is nyitott a folyamat további 
egyszerűsítésére, így a soron következő uniós költségvetéshez kapcsolódóan napi-
renden van Brüsszelben az adminisztratív terhek csökkentése is. 

Javában tart a felkészülés az új, hétéves európai uniós pénzügyi időszakra. Ezzel kapcsolat-
ban az Európai Bizottság tervei között az is szerepel, hogy csökkentenék az uniós források 
felhasználásával kapcsolatos adminisztratív terheket. Az, hogy ebből mit sikerül megvalósí-
tani 2021 és 2027 között, az a költségvetés elfogadása után derül majd ki, az EU döntésho-
zatali rendszerében a végső szó azonban nem a brüsszeli testületé: a teljes büdzsét és az 
annak felhasználását meghatározó szabályozást az Európai Parlament és a tagállamokat 
tömörítő tanács fogadja el az összes állam egyetértésével. 

Fél évig is elhúzódhat az elbírálás 

A bürokráciacsökkentés sarkalatos pontja lehet a következő időszaknak, mert az uniós fej-
lesztéspolitikára jellemző túlszabályozás, a hatalmas adminisztráció és az ehhez szükséges 
apparátus egyre nehézkesebbé teszi a gyors döntéseket, a hatékony intézkedéseket. A 
GoodWill Consulting pályázati tanácsadó cég értékesítési igazgatója szerint az adminisztrá-
ciós szigornak vannak észszerű indokai is, hiszen nagy összegű fejlesztési forrásokról be-
szélünk, így a szabályozottság ekkora pénzmennyiség szétosztásánál elengedhetetlen. A 
támogatási rendszer megfelelő működtetéséhez pedig szükséges az uniós és a magyar sza-
bályozás jogharmonizációja, így e szempontból nem lehet különbséget tenni, hogy hol kö-
vetkezik be esetleges túlszabályozás. Ez tehát nem csupán a magyar hatóságokon múlik – 
húzta alá Madarász András. 

A szakértő tapasztalata szerint ügyfeleik legtöbbször a pályázati elbírálások hosszú idejére 
panaszkodnak, ami akár a hat hónapot is túllépheti. – Szerencsére ebben is észlelhető javu-
lás, de még találkozunk több hónapos felülvizsgálatokkal. A korábbi években mi is tapasztal-
tuk az ügyfeleink szkepticizmusát, akik azért nem kívántak pályázni, mert ódzkodnak a több-
éves engedélyezési procedúrától. Ez azonban csupán városi legenda, amely se régen nem 
volt, se most nem igaz. A hatóságoknak meg kellene érteni azt, hogy egy-egy pályázónak 
gyakran a fejlesztés az egyetlen esélye a versenyképességre. Így számukra hátrányos lehet, 
ha a beruházásaikat kénytelenek elhalasztani az elbírálásra való várakozás miatt – emelte ki 
az igazgató, aki szerint a pályázati kedvet is lehetne növelni az elbírálások gyorsításával. 

 

 

http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/14098-egyszerusiti-az-unio-a-palyaztatast
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Még mindig túl sok az ad hoc kiírás 

A pályázati ütemezést és átláthatóságot mindenképpen javítani kellene, a pályázati rend-
szerben ugyanis ezek lényeges szempontok – véli Madarász András. – Évek óta küzdünk 
azért, hogy a pályázati kiírások megjelenésének menetrendjével legyenek tisztában a pályá-
zók, a menetrendekben ne legyenek csúszások és átütemezések, hiszen – különösen a vál-
lalkozásoknál – hosszú távú fejlesztéseket csak úgy lehet megtervezni és megvalósítani, ha 
előre látják, ismerik, hogy ezekhez milyen forrást tudnak majd használni – emelte ki az igaz-
gató. Így azt sem tartják szerencsésnek, amikor a vállalkozók az éppen megjelent pályázat-
hoz illesztik a beruházásaikat. Sokkal kedvezőbb lenne, ha a fejlesztéseiket a cég működé-
séhez tudnák illeszteni, és egy előre látható pályázati menetrend alapján a hozzá kapcsoló-
dó forrásokat be tudnák vonni. 

Az értékesítési szakember jelezte ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt években a tervezhető-
ségben tapasztaltak pozitív változásokat, de a pályázati határidőkben még mindig vannak 
csúszások, illetve hosszú távú, a kiszámíthatóságot segítő menetrendek sem mindig állnak 
rendelkezésre. Sok esetben a pályázati tanácsadókat is meglepi egy-egy kiírás ad hoc meg-
jelenése. A sok kellemetlenség és nehézség ellenére az utóbbi időben egyre több esetben 
tapasztalható, hogy az uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó adminisztratív ter-
hek csökkennek – emelte ki Madarász András, aki szerint még a tanácsadóknak is komplex 
feladatot adó előminősítéseket kell elvégezni ahhoz, hogy egyáltalán meg tudják határozni, 
vajon a vállalkozás alkalmas-e arra, hogy elinduljon a pályázaton. Ehhez ugyanis rengeteg 
gazdasági, illetve projektelőírásnak kell megfelelni. 

Az energetika ma is hangsúlyos szektor 

A sors fintora, hogy éppen akkor várható a pályázati procedúra egyszerűsödése, amikor az 
Európai Bizottság egy másik javaslata szerint a kohéziós források összege Magyarországon 
a megemelkedő nemzeti társfinanszírozás mellett majdnem 10 százalékkal csökkenne. Ma-
gyarul, kevesebb uniós pénzhez juthatunk. Erről Madarász András úgy tartja, hogy vannak 
olyan szektorok, amelyek fejlesztési keretéből semmiképpen sem szabadna elvonni forrást. 
Ilyen terület például a gazdaságfejlesztés vagy az agrárium, ahol a vállalkozások folyamatos 
fejlesztése a versenyképesség szempontjából elengedhetetlen. 

– Akár a vidékfejlesztési, akár a gazdaságfejlesztési programokra gondolunk, látnunk kell, 
hogy népszerűségben, kihasználtságban a legjelentősebb programoknak számítanak, és 
nagymértékben hozzájárulnak Magyarország versenyképességéhez is. További fontos terü-
let az energetika, különösen a klímaváltozás okozta új kihívások miatt. Nem véletlen, hogy 
az energetikai pályázatok népszerűsége is töretlen, bár a kiírások igen szigorúak. Ezzel 
szemben azon fejlesztési keretek, amelyek például a bürokratikus működést táplálják, min-
denképpen csökkenthetők, továbbá érdemes újragondolni azoknak a pályázatoknak az át-
csoportosítási lehetőségét, amelyek a célterületük vagy a feltételrendszerük miatt egyáltalán 
nem népszerűek – mondta Madarász András, megjegyezve azt is, hogy a társfinanszírozott 
forrásokon kívül kedvezőek a tisztán hazai költségvetési forrásból származó pályázatok, 
amelyek növelik a kiszámíthatóságot. 
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Új vállalkozásfejlesztési pályázatok indulnak 
György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -
szabályozásért felelős államtitkára bejelentette, hogy a következő 3 év alatt 167,5 milliárd 
forintot fordítanak majd a vállalkozások technológiai fejlesztésére, piacra jutásának 
támogatására, ebből 90 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz. 

A kutatás-fejlesztésre és innovációra az idei 130 milliárd forint helyett jövőre 32 milliárd fo-
rinttal többet, 162 milliárd forintot fordítanak a tervek szerint. 

György László jelezte: 2010-ben, 1261 milliárd forinttal kevesebbet fordítottak a családok 
támogatására, a jövő évi költségvetési javaslat szerint 2228 milliárd forintot szánnak család-
támogatásra, vagyis több mit kétszer annyit költünk 2020-ban a családok helyzetének meg-
erősítésére, mint 2009-ben, illetve 2010-ben. Ennek hatására a gyermekvállalási kedv is 
jelentősen javult az országban az elmúlt időszakban - fűzte hozzá. 

A 2020. évi költségvetés fontos eleme a magyar gazdaság védelmének megerősítése azon 
támogatások révén, amelyeket a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv-k) 
kíván adni a kormányzat. Ezek részben strukturális intézkedések, részben az adózás könnyí-
tését, csökkentését szolgáló lépések lesznek. A strukturális intézkedések között szerepelnek 
majd a gazdaság szerkezetváltását segítő lépések, illetve olyan rendelkezések, amelyek a 
gazdaság szereplőinek a XXI. század kihívásaira való felkészülését, és megfelelését segítik 
- mondta az államtitkár. 

A következő 3 évben legalább 167,5 milliárd forinttal kívánja segíteni a kormányzat a magyar 
kkv-k technológiai megújulását, a generációváltásukat és a nemzetközi terjeszkedésüket - 
mondta. Hozzátette: azon ígéretes vállalkozásokat akarja támogatni a kormányzat, amelyek 
2014-2017 között, az egymás utáni években képesek voltak évi 20 százalékkal növelni árbe-
vételüket, illetve évi 50 százalékkal növelték exportjukat. E cégeket "magyar multiknak" ne-
vezték el, néhány száz millió forintos árbevételű, illetve pár milliárd forintos árbevételű cé-
gektől van szó, amelyekben megvan a potenciál, hogy a nemzetközi piacokon versenyképe-
sen szerepeljenek - fűzte hozzá. 

György László kiemelte: a tervek szerint a magyar egyetemeket úgy alakítják át, hogy az 
ottani tudás segítse a magyar vállalkozások tevékenységét, és a globális értékláncok, a mul-
tik problémái is megjelenjenek a kutatásokban. 

Az elképzelés az, hogy 8 hazai egyetem körül 8 tudományos parkot hoznak majd létre, ezek 
több évig tartó, több száz milliárd forintos beruházások lesznek. Ezeken az egyetemeken a 
kapacitást is bővíteni kívánja a kormányzat, hogy a magyar vállalkozások fejlesztését, a vi-
lágpiachoz , a multik tevékenységéhez való csatlakozásukat segítsék a tudományos parkok-
kal közösen - mutatott rá az ITM államtitkára. 

 

 

https://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/4119-a-kovetkezo-evekben-is-folytatodik-a-vallalkozasok-tamogatasa
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Bizonyos esetekben fiktív számlákra is alapozható ÁFA le-
vonási jog 
Érdekes ítéletet hozott az Európai Bíróság nemrégiben az olasz EN.SA srl társaság 
ügyében, akinek fiktívnek minősített számlákra alapozott adólevonási jogát megtagad-
ta az olasz adóhatóság. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői szerint az íté-
let ismét rávilágított arra, hogy az adólevonási jog egy nagyon erős joga az adóalany-
oknak, mely csak nagyon indokolt esetben korlátozható és csak akkor, ha költségve-
tési kár kimutatható. 

Az érintett társaság valójában egy cégcsoport tagja, mely villamosenergia termeléssel és 
értékesítéssel foglalkozik – ismertették a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. 

A cégcsoport egy olyan mesterséges körbe-számlázási konstrukciót dolgozott ki, melynek 
során papíron értékesítették egymás között a villamos-energiát, de valós „energia-átadásra" 
nem került sor, az egész ügyletsorozat pusztán azt célozta, hogy a körbe-számlázások 
eredményeképpen a cégcsoport bevételi mutatói kedvezőbbek legyenek és így kedvezőbb 
banki finanszírozási csomaghoz juthassanak. 

Az egymás irányába, valódi teljesítés nélkül kiállított számlák után az érintett vállalkozások 
az ÁFA-t minden esetben befizették, a vevői oldalon pedig levonásba helyezték. Az egyik 
vizsgált időszak ilyen érintett levonási jogait utasította el az adóhatóság. 

Fontos körülmény, hogy az érintett társaságok jogszabályszerűen minden esetben megfizet-
ték az ÁFA-t, és mivel ezt követően a villamosenergia azonos mennyiségét, ugyanazon az 
áron visszavásárolták, a levonásba helyezett ÁFA összege is azonos volt az általuk megfize-
tett ÁFA mértékével, ezért nem érte kár a költségvetést. 

Két alapelvet rögzített az EUB ítélete 

Az Európai Bíróság ítélete két alapelvet rögzített az ügy kapcsán a fiktív számlákhoz kapcso-
lódó levonási és bírságolási gyakorlatot illetően. 

Elsőként, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy az ügylet fiktív volt, és a vevő adóalany 
adólevonási jogát korlátozzák, akkor az eladó adóalanynak joga van a vonatkozó számlát 
érvényteleníteni, a számlában szereplő, megfizetett ÁFA-t pedig visszaigényelni, ellenkező 
esetben a költségvetés duplán szedi be a vonatkozó adó-terhet, ami sem nem igazságos, 
sem nem jogszerű. 

A másik megállapítás, hogy az ügylettel kapcsolatban kiszabásra kerülő bírságnak arányban 
és összhangban kell állnia az ügylettel okozott költségvetési kárral, azaz, ha az ügylet való-
jában költségvetési kárt (bevétel kiesést) nem okozott – mint például a fenti esetben – akkor 
nem jogszerű a bírság alapjául a levonási korlátozással sújtott összeget venni. 

Milyen hatással lesz ez a magyar adóhatósági gyakorlatra? 

A közelmúlt kúriai döntései már analóg módon kezelték a fiktív számlákhoz kapcsolódó kor-
rekció kérdését, azaz kimondták, hogy amennyiben a levonás alapjául szolgáló számla fiktív 
és ezért a levonásba helyezett ÁFA visszafizetését a NAV megtagadja, akkor egyúttal az 
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eladói oldalon kibocsátott számla érvénytelenítésére is sor kell kerüljön és az eladó vissza 
kell, hogy tudja igényelni a befizetett ÁFA-t. 

Nem ilyen egyértelmű a helyzet a bírságolás tekintetében, ahol az adóhatóság csak kivételes 
esetekben mérsékli az adóhiány 50%-ban megállapított adóbírságot, sok esetben figyelmen 
kívül hagyja, hogy a költségvetést valójában érte-e kár és az ügyletek valójában adókiját-
szást céloztak-e. 

Bár kötelezően közvetlen hatással nincsenek az adóhatósági gyakorlatra az EUB döntései, 
de várható, hogy hosszú távon a bírságolási szemlélet is változik az EUB döntések hatására 
változó kúriai gyakorlatnak köszönhetően – hangsúlyozták végezetül a Kovács Réti Szegheő 
Ügyvédi Iroda szakértői. 

 


