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Adókedvezmények az Összefogás az
Államadósság Ellen Alapba történő
befizetésekkel kapcsolatosan

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket az
Összefogás az Államadósság Ellen Alap létrehozásáról és
az Alapba történő befizetések után igénybe vehető
kedvezmények alkalmazásának szabályairól.
Az Országgyűlés 2011. május 23-án elfogadott, a Köztársasági Elnöknek
aláírásra megküldött, törvénye alapján az Összefogás az Államadósság Ellen
Alap bevételeit az államadósság csökkentésére kell fordítani. A törvényben
szereplő, a befizetések ösztönzésére szolgáló adókedvezmények részletei a
következők.

Magánszemélyek
Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek az Alapba befizetett összeg után, a befizetést igazoló
bizonylat birtokában, személyi jövedelemadó kedvezményt vehetnek
igénybe. A befizetéssel az általuk választott jövedelem vagy jövedelmek
családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalapja és/vagy a bevallási
kötelezettség alá eső külön adózó jövedelmek adóalapja tovább
csökkenthető. Amennyiben az így összesített adóalap az adott adóévben
nem nyújt fedezetet a kedvezmény érvényesítésére, a következő - legfeljebb
négy - adóévben a fennmaradó összeg érvényesíthető marad.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény (ekho)
szerint adózó magánszemélyek az Szja tv. szerint adózókhoz hasonló
feltételek mellett vehetik igénybe a kedvezményt, az eltérés a befizetett
összeg érvényesíthetőségének mértékében van. 15%-os mértékű ekho
fizetés esetén a befizetett adó összegének 63,3%-át érvényesíthetik, míg ez
az arány 11,1%-os ekho estén 86,5%, és 9,5%-os ekho esetén 100%-ra
módosul.
A magánszemélyek fenti adókedvezményének igénybevételét megnehezíti,
hogy kizárólag önadózás esetén érvényesíthető. A befizetésekhez
kapcsolódó adókedvezményen kívül, akár ugyanabban a bevallásban is, a
magánszemélyek jövedelmük első (civil) egy százalékáról is rendelkezhetnek
úgy, hogy az Alapba fizetik.

Vállalkozók
Társasági adó
Az Alapnak adott támogatás a társasági adó törvény (Tao) általános
szabályaitól eltérően adózik. Míg a visszafizetési kötelezettség nélkül adott
támogatás, juttatás, illetve a véglegesen átadott pénzeszköz bizonyos
körülmények között adóalap növelő tételnek minősül, az Alapnak fizetett
összeg teljes egészében elismert ráfordítás, az adózás előtti eredményt nem
kell növelni vele. A kedvezmény igénybevételének feltétele a befizetést
igazoló, az Alap vagy az adózó számlavezető pénzintézete által kiállított
bizonylat rendelkezésre állása.

Egyszerűsített vállalkozói adó
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény alapján adózók hasonló
feltételek mellett vehetik igénybe a kedvezményt, itt az összbevételt
csökkenti az adóévben az Alapnak visszafizetési kötelezettség nélkül juttatott
támogatás, juttatás teljes összege.

Hatályba lépés
A törvény alapján a fenti adókedvezményeket a 2011. évben adott összes
támogatásra lehet alkalmazni, akár a hatályba lépést megelőzően teljesített
befizetések tekintetében is. A jövedelem első egy százalékát először a
2011. adóévre vonatkozó adózói rendelkezés során lehet az Alapnak adni.
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