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Headline Verdana Bold

Személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás,
szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás
Kleofász Nóra, menedzser

Személyi jövedelemadó
Juttatások
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Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások közterhei
Széchenyi-pihenőkártya:
 Szálláshely alszámla: 225.000 forint / év

1600
1400

 Vendéglátás alszámla: 150.000 forint / év
 Szabadidő alszámla: 75.000 forint / év
Összesen 450.000 (200.000) forint / év
Béren kívüli 100.000 forint / év pénzösszeg
megszűnik
• Adminisztráció nem változik
Szakszervezeti tag részére biztosított üdülési
szolgáltatás: minimálbér / év
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• Adókötelezettségek:
− 1,18-szoros adóalap korrekciós tétel megszűnik
− 15% szja és 19,5% (2019.07.01-től várhatóan 17,5%)
szociális hozzájárulási adó*
* A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi
hozzájárulás összevonása miatt a 14%-os eho
megszűnik.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Egyes meghatározott juttatások – megszűnő juttatások
Munkavállalóknak ingyenesen vagy kedvezményesen
adott termék vagy szolgáltatás:

MEGSZŰNŐ EGYES
MEGHATÁROZOTT
JUTTATÁSOK

− Minden munkavállalónak egyforma feltételekkel
− Mindenki által megismerhető belső szabályzat alapján
Kifizető által magánszemély javára kötött
személybiztosítási szerződés adóköteles díja
Átmeneti rendelkezés alapján eddig egyes
meghatározott juttatásként adható:
− Munkahelyi étkeztetés
− Erzsébet utalvány
− Helyi utazási bérlet
− Iskolakezdési támogatás
− Önkéntes pénztári (nyugdíjpénztári, egészségpénztári,
önsegélyező pénztári) hozzájárulások
• Adókötelezettségek:
• Jogviszonyból származó jövedelem

2000

23

1800
1600

293

263

1400

278

278

225

225

1000

1000

1200

407

1000
800
600

1000

400
200
0

2018.12.31. 2019.01.01. 2019.07.01.

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
szakképzési hozzájárulás

− Önálló vagy nem önálló tevékenységből származó
jövedelem, egyéb jövedelem

szociális hozzájárulási adó

− Nem önálló jövedelem esetében 29% / 27%
költségnövekedés

szja

© 2018 Deloitte Magyarország
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egyéni járulék
nettó juttatás
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Egyes meghatározott juttatások – változatlan adózású juttatások
Széchenyi-pihenőkártya:
 Egyes alszámlák egyedi értékhatárát meghaladó juttatás
 Éves rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás
Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más adóköteles
szolgáltatás

Egyes meghatározott
juttatások közterhei
1600

Cégtelefon (telefonszolgáltatás) magáncélú használata
Önkéntes biztosító pénztárba befizetett célzott támogatás
Csekély értékű ajándék (de csak évi 1 alkalommal)
Reprezentáció és üzleti ajándék
Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minősülő üzletpolitikai
(reklám) célú juttatás
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Egyidejűleg több személy által igénybe vehető termék vagy
szolgáltatás, ha a kifizető az egyedi juttatási értéket nem tudja 600
meghatározni
Egyidejűleg több személy számára szervezett ingyenes vagy
kedvezményes (vendéglátásra, szórakoztatásra irányuló)
rendezvénnyel kapcsolatban a kifizető által viselt költség

407

400
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• Adókötelezettségek:

• 1,18-szoros adóalap korrekciós tétel
• 15% szja és 19,5% (2019.07.01-től várhatóan 17,5%) szociális
hozzájárulási adó*
* A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás
összevonásra kerül.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Adómentes juttatások
Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai
ellátás

Megszűnő adómentes
juttatások közterhei
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Kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító
bérlet, jegy
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Mobilitási célú lakhatási támogatás
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Munkáltatói vissza nem térítendő lakáscélú
támogatás

800

Diákhitel törlesztéshez adott munkáltatói
támogatás (a minimálbér 20%-ig)

400

Kockázati biztosítás díjából a minimálbér 30%-t
meg nem haladó rész

• Adókötelezettségek:
• Jogviszonyból származó jövedelem
− Önálló vagy nem önálló tevékenységből származó
jövedelem, egyéb jövedelem
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szakképzési hozzájárulás
szociális hozzájárulási adó
egyéni járulék
szja
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− Nem önálló jövedelem esetében 82% / 79%
költségnövekedés
© 2018 Deloitte Magyarország
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Személyi jövedelemadó
Egyéb változások

© 2018 Deloitte Magyarország
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Személyi jövedelemadót érintő egyéb változások

Adóadminisztrációt érintő változások
Bevallási tervezet készül az egyéni vállalkozóknak is
Adóelőleg nyilatkozat: elektronikusan is beküldhető a NAV felé

Ingatlan bérbeadás:

•

Továbbszámlázott szolgáltatás (pl. közüzemi szolgáltatás) nem minősül a
bérbeadó bevételének

•

Nincs adóelőleg levonási kötelezettség, ha a bérbeadó nyilatkozik, hogy más
településen bérel ingatlant
EVA: utoljára 2018. december 20-ig választható
Magánszemélyek különadója: 2018. január 1-től szerzett jövedelmek esetében már
nem kell alkalmazni

© 2018 Deloitte Magyarország
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Társadalombiztosítás,
szociális hozzájárulási adó,
egészségügyi hozzájárulás

© 2018 Deloitte Magyarország
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Társadalombiztosítás

Munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjasok egyéni
járulék (és szociális hozzájárulási adó) mentessége
• E jogviszony alapján társadalombiztosítási ellátásra nem jogosultak

Egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 7.500 forintra
(napi 250 forintra) nő
Különmegállapodás nyugdíjra, szolgálati időre vonatkozóan: a
fizetendő járulék mértéke 34%-ról 24%-ra csökken

© 2018 Deloitte Magyarország
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Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás – 1.

Összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi
hozzájárulás
1 adókulcs: 19,5% (2019. július 1-től várhatóan 17,5%)
Kiterjed:
• Az összevonás alá eső önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre és egyéb
jövedelemnek minősülő jövedelmekre
• A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokra, kamatkedvezményre
• A külön adózó jövedelmek közül pl.: vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzés,
osztalék, árfolyamnyereség

Mentességek:
• Egyes jövedelemtípusok, pl. táppénz és más társadalombiztosítási ellátások, ingatlanbérbeadás,
EGT tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléka
• Bizonyos személyi kör, pl. más EGT államban vagy tb egyezményes országban biztosított, harmadik
országbeli kiküldött

© 2018 Deloitte Magyarország
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Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás – 2.

Önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmek:
•Minden esetben felmerül a kötelezettség (pl. biztosítási kötelezettség alá nem
eső jövedelemnél már nem számít, hogy a magánszemély Tbj. belföldi-e)
•Külföldi érintettség esetén (pl. külföldről származó jövedelem: globális
értékpapír juttatási program) különös odafigyelést igényel a törvény
alkalmazása

Külön adózó jövedelmek:
•Adófizetési felső határ: az összevont adóalap és a külön adózó jövedelem
együttes összege eléri a minimálbér 24-szeresét
•Tbj külföldi személy által megszerzett jövedelem mentes az adó alól

Adókedvezmények:
•A kedvezmények maximális összege a mindenkori minimálbérhez igazodik
•Néhány korábbi kedvezmény megszűnik (pl. 25 év alatti és 55 év feletti
munkavállalók utáni kedvezmény, Karrier Híd Programhoz és a szabad
vállalkozási zónához kapcsolódó kedvezmények), más kedvezmények
összevonásra kerültek

© 2018 Deloitte Magyarország
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Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Headline Verdana Bold

Társasági adót, helyi adókat és a
számviteli törvényt érintő módosítások
Kocsis Gabriella, szenior menedzser

Társasági adó
Bejelentett részesedés
Definíciója

+

További részesedés szerzése bejelenthető, 2017.
december 31-ét követő szerzés a hatálybalépést
követő 75 napon belül

+

Egyesülés, átalakulás, szétválás nem módosít a
már meglévő minősítésen




+
Nem
bejelentett
%
+%

Meglévő részesedés értékének növekedése
továbbra sem jelenthető be
Határozatlan futamidejű befektetési alap
befektetési jegye már nem lehet bejelentett
részesedés

Adóhalasztás mentesítése a tulajdonosnál
A bejelentett részesedés adósemlegessége érdekében nem áll be a halasztott
adókötelezettség a kedvezményezett átalakulásban vagy kedvezményezett
részesedéscserében érintett bejelentett részesedés tulajdonosánál az így
szerzett új részesedés kivezetésekor
© 2018 Deloitte Magyarország

15

Társasági adó
IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózók

IFRS 9 – valós érték változása az átfogó jövedelemben
• Az eredményt nem érintő nyereség és veszteség tekintetében adóalapmódosító tételek (kivéve a bejelentett részesedésre)
• Választás szerint már a 2018. adóévre is alkalmazható

Értékcsökkenés
• Nulla könyv szerinti értékkel, de pozitív számított nyilvántartási értékkel
rendelkező eszközök elszámolása az adóalapban
• Komponensenkénti értékcsökkenés az IFRS-ek szerinti kezeléssel
összhangban

Egyéb
• Áttérést megelőző adatszolgáltatási kötelezettség egyszerűsítése

© 2018 Deloitte Magyarország
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Társasági adó
Egyéb módosítások

Külföldi ingatlanbefektetési alap telephely-mentességének bővülése
Energiahatékonysági beruházások

•
•

Felújításra is
Régiónként eltérő intenzitás

Fejlesztési tartalék korlátja 500 millióról 10 milliárd forintra nő

500
millió

© 2018 Deloitte Magyarország
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Társasági adó
Egyéb módosítások
Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés adóalap-kedvezménye:
évente ÉS korai fázisú vállalkozásonként 20 millió forint

20m

Zrt.
Kft.

Kft.

Kft.

Kft.

20m

20 millió Ft

Zrt.

20m

Belföldi partnertől megrendelt K+F szolgáltatás költségeihez
kapcsolódó adóalap-kedvezmény megosztása
Egyszerűsödik a non-profit szervezetnek történő térítés nélküli
juttatás, támogatás elismert ráfordításként történő kezeléséhez
szükséges nyilatkozattételi kötelezettség
Munkahelyi óvoda létesítése elismert költség, ráfordítás lehet

© 2018 Deloitte Magyarország
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Helyi adók
Helyi iparűzési adó
IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózók

IAS 17 Lízing standard

IFRS 16 standard

Pontosítások a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozók esetében:
•

Pénzügyi lízingbeadáshoz kapcsolódó kétszeres adóalap-csökkentés
megszüntetése (lízingbe adott eszköz értéke árbevételcsökkentőként és ELÁBÉ-növelőként)

•

Később számlázott összegek (pl. pénzügyi lízing esetén) kétszeres
adóztatásának megszüntetése

Egyéb módosítások
Megszűnik a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap-kedvezmény
Új adóalap-, vagy adókedvezmény beruházásokra – három év alatt
érvényesíthető
Egyértelműsíti a jogszabály az eltérő üzleti éves társaságok esetén a
feltöltési kötelezettség teljesítését és határidejét
© 2018 Deloitte Magyarország
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Helyi adók
Egyéb helyi adók és adatszolgáltatás

Pontosításra kerül, hogy a vállalkozók a
reklámhordozóra tekintettel sem részesülhetnek
építményadó-kedvezményben vagy mentességben.

Tovább bővül az állami adóhatóság által az önkormányzati
adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatás tárgyi és személyi
hatálya (2019. július 1-jétől)

Bizalmi vagyonkezelés bekerül a vállalkozó
definíciójába – kodifikációs egyszerűsítés

© 2018 Deloitte Magyarország
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Innovációs járulék
Adóalanyok

Alanyi mentesség csak a Kkv törvény szerinti mikro- és
kisvállalkozások esetén: komplex minősítés az egyedi
szintű mutatószámok vizsgálata helyett

© 2018 Deloitte Magyarország
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Számviteli törvény
Jelentősebb módosítások
Beolvadás esetén a beolvasztónál lehetőség lesz üzleti vagy cégérték kimutatására a
beolvadó társaságban lévő részesedés kivezetésekor bizonyos feltételek esetén

Még el nem számolt, várható támogatások elszámolása aktív időbeli elhatárolásként

Eredeti (saját) követelés engedményezése – pontosító rendelkezések

IFRS-ek szerinti beszámolót készítők:
•Pontosítások az adózott eredmény, eredménytartalék, értékelési tartalék definíciókban,
az adózott eredmény felhasználásához és az osztalékfizetésre rendelkezésre álló
forráshoz kapcsolódó fogalmakban
•Kötelező tartalmi elemek az IFRS beszámolóhoz, üzleti jelentés készítési kötelezettség
Apportnál a vagyoni értékű jogok esetén is egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítás a
tulajdonosnál a nyilvántartás szerinti érték és a létesítő okiratban foglalt érték
különbözete
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Headline Verdana Bold
Közvetett adózást érintő változások
dr. Tancsa Zoltán, partner

ÁFA változások
Online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség

Július 31.
Türelmi időszak
vége 2018.
július 31-én

Regisztráció az online számla
rendszerében
Júliusi számlák
adatszolgáltatásának pótlása

Elsősorban átmeneti időszakot érintő pontosítások

•

Meghatározza, mely számlák esnek még összesítő jelentés-tételi kötelezettség alá,
illetve melyek után kell online adatszolgáltatást teljesíteni

•

Számla-befogadói oldalra vonatkozó pontosítások – összevont jelentési kötelezettség

© 2018 Deloitte Magyarország
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ÁFA változások
Fordított adózás további alkalmazhatósága, teljesítési időpont, új
adóalanyok áfa-levonási joga

1
2
3
© 2018 Deloitte Magyarország

Fordított adózás
• Egyes gabona- és acélipari termékek – 2022.
június 30-ig
• Munkaerő-kölcsönzés – szakaszos kivezetés
derogációra tekintettel – 2021. január 1-jével
kezdődően

Határozott idejű elszámolású ügyletek
• Ha az áfa-törvény szerinti teljesítési
időpontot megelőzően az adóalany jogutód
nélkül megszűnik – a teljesítés időpontja a
jogutód nélkül megszűnést megelőző nap

Új adóalanyok áfa-levonási joga
• Nyilvántartásba vételt megelőzően teljesített
beszerzések – a nyilvántartásba vétel napját magában
foglaló adómegállapítási időszakban gyakorolhatják a
levonási jogot
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ÁFA változások
Uniós jogharmonizáció – utalványok, e-kereskedelem

Utalványokra vonatkozó szabályozás

•

Egycélú – többcélú utalványok elkülönítése

•

Átadás, beváltás, leszámítolás speciális szabályai

E-kereskedelem irányelv átültetése
•

Kiterjesztett lehetőség egyablakos rendszerbe
történő regisztrációra

•

Bejelentkezés, bizonylatolás, átszámítás speciális
szabályainak rendezése

© 2018 Deloitte Magyarország
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ÁFA változások
Adómérték változás, ingatlan sorozat jellegű értékesítése, választási
jog gyakorlása
Adómérték változása
•

Egységesen 5 %-os adómérték a
tejekre vonatkozóan (frisstej, ESL,
UHT tej)

Ingatlan sorozat jellegű értékesítése
•

Bejelentési kötelezettség határidejének pontosítása
– 2019. január 31-ig 2018. év vonatkozásában,
később a teljesítés időpontját követő 30 napon belül

Választási jog gyakorlása

•

Kijavítási kérelem útján, elévülési időn belül, ellenőrzés
megkezdését megelőzően

•

Módosítás nem érintheti a megállapított és bevallott adóalap,
fizetendő adó és levonható adó összegét

© 2018 Deloitte Magyarország
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ÁFA változások
Vámeljárás alatt álló termékek, alapítványok részére teljesített
átadás, állapotrögzítés és viszonosság
Exportált és meghatározott vámeljárások alatt álló
termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások
• Adómentesség feltétele, hogy azon személy részére kell
nyújtani, aki a termékkel az adóztatandó tényállást
megvalósítja
Egyes alapítványok részére, non-profit gazdasági
társaság által teljesített térítésmentes átruházás közcélú
adománynak fog minősülni
Állapotrögzítés
•

2019. július 1-jétől – vtsz és TESZOR számok 2018. január 1jei állapotának megfelelően

Viszonosság Szerbiával és Törökországgal
•
•

Szerbia – 2019. január 1-jétől
Törökország – feltételhez kötött – miniszter határozatának
közzétételét követő napon lép hatályba
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Pénzügyi szektorra vonatkozó speciális adókat érintő változások
Különadó, tranzakciós illeték, baleseti adó – biztosítási adó

Különadó

•

Hitelintézeti különadó és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó különadó,
továbbbá a lízingtevékenységet végző hitelintézetekre vonatkozó speciális
szabályok megszűnnek

•

IFRS-eket alkalmazókra vonatkozóan is pontosítások

Pénzügyi tranzakciós illeték

•

Széchenyi Pihenő Kártyához tartozó fizetési számlára történő átutalás –
mentesség (2018. december 1.)

•
•

Lakossági átutalás tranzakciókként 20 ezer forintig – mentesség (2019. január 1.)
Kincstárnál számlát vezetők – műveletenként 6 ezer forintig felső határ (2018.
szeptember 1.)
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Pénzügyi szektorra vonatkozó speciális adókat érintő változások
Különadó, tranzakciós illeték, baleseti adó – biztosítási adó

Baleseti adó – biztosítási adó
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terhelő baleseti adó beolvad a biztosítási
adóba
Az adó mértéke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjbevétel 23 százaléka,
de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta
legfeljebb 83 forint / gépjármű.
A sávos adóalap meghatározása során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
nyújtásából származó díjbevételt figyelmen kívül kell hagyni.
Részletes átmeneti rendelkezések arra vonatkozóan, hogy meddig kell az
adókötelezettséget a baleseti adóra vonatkozó rendelkezések alapján, és mikortól
kell a biztosítási adó szabályai szerint megállapítani.
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Népegészségügyi termékadó
Adómértékek, egészségmegőrző program, alkoholos italok

Alkoholos italok

•

Fogalom módosul – jövedéki adótörvényre visszautaló szabály

Adómértékek

•

Jellemzően 20%-os emelés, üdítőitaloknál magasabb növekedés (7 forint / literről
15 forint / liter)

Egészségmegőrző programok

•

Adókedvezmény megszüntetése az adóalany által szervezett programokra
vonatkozóan

•

Továbbra is felajánlható a fizetendő adó maximum 10%-a egészségügyi
államigazgatási szerv által szervezett egészségmegőrző programhoz való
hozzájárulásként
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Egyéb adók
Vám, jövedék, regisztrációs adó, távhőszolgáltatás versenyképessé
tétele
Vám

•

Kisebb pontosítások – eljárási bírság kivezetése (vámigzgatási bírság)

Jövedék

•

Csekély módosítások, pontosítások – cigaretta és más dohánytermékek jövedéki
adójának több lépcsőben történő emelése

Regisztrációs adó

•

Kis- és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adójának csökkentése,
elektromos és hibrid meghajtású motorokra nulla forintos adómérték

Távhőszolgáltatás versenyképesség tételéről szóló törvény

•

Az energiahatékonysági beruházások mellett az energiahatékonysági célú felújítások
vonatkozásában is érvényesíthető adókedvezmény
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Headline Verdana Bold
Eljárási jogszabályok módosulásai
dr. Erdei Márton, szenior tanácsadó

Az adózás rendjét érintő változások
1. EKAER bejelentés
• A bejelentési kötelezettség teljesítése során, a Vtsz. 2018. év
január 1. napján hatályos, illetve a TESZOR esetében a KSH
2018. év január 1. napján érvényes besorolási rendje irányadó
• A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az
adókötelezettséget nem változtatja meg!

2. Késedelmi kamat visszaállítása
Az adóhatóság kamatfizetési kötelezettsége akkor, ha
döntése utóbb jogszabálysértőnek bizonyul, melynek
következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik.
A visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos
mértékű kamat.
Kivéve, ha a téves megállapítás az adózó / az adatszolgáltatásra
kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.

3. Növekvő késedelmi pótlék
A jegybanki alapkamat (0,90 százalék) kétszereséről (1,80
százalék) a jegybanki alapkamat öt százalékponttal
növelt mértékére (5,90 százalék) emelkedik 2019.
január 1-jétől. A kockázatosnak minősülő adózót terhelő
adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke
az általános szabályok alapján számított késedelmi pótlék
150%-nak 365-öd része.
Ismételt önellenőrzés esetén az önellenőrzési pótlék
másfélszeres.
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az adózás rendjét érintő változások (folyt.)

Eltérő üzleti évesek
részére pontosítás

Adóhatósági
végrehajtási eljárásokat
érintő változások

A társasági adóbevallás határideje eltérő üzleti éves adózók
esetében is megfelelően alkalmazható azzal, hogy az adózó a
társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított társasági adó különbözetét az adóévet követő
év ötödik hónap utolsó napjáig fizeti meg, illetve ettől az
időponttól igényelheti vissza.
A jogszabály azzal egészíti ki az elévülés szabályrendszerét,
hogy a meghatározott cselekmények végrehajtásához való
jog elévülését (4 éves elévülési időt) a jövőben bármely
végrehajtási cselekmény megszakítja.

Technikai jellegű módosítások és pontosítások a cégnyilvántartásról szóló törvényben.
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Bevándorlási különadó
A Magyarországon zajló bevándorlást (emberek
véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük
szerinti országból más országba) segítő
tevékenység anyagi támogatása és a
bevándorlást segítő, Magyarországon bejegyzett
szervezet működésének anyagi támogatása.

A bevándorlás előmozdításával
összefüggő média kampányok, média
szemináriumok folytatása / azokban
való részvétel, oktatásszervezés,
hálózatépítés és működtetés, a
bevándorlást pozitív színben feltüntető
propaganda tevékenység, ha ezeket a
bevándorlás ösztönzése érdekében
végzik.
A támogató legkésőbb a támogatás
átadását követő hónap 15. napjáig
köteles nyilatkozni a támogatott felé,
hogy különadó kötelezettségét
teljesítette, és eddig köteles az adót
megállapítani, bevallani, megfizetni.
Valótlan nyilatkozat esetén 50%-os
adóbírság szabható ki.
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• Alanya a támogatást nyújtó
szervezet, azonban ha a támogató
szervezet a vonatkozó
nyilatkozattételt elmulasztja, a
támogatás címzettje (a bevándorlást
segítő tevékenységet végző,
magyarországi székhelyű szervezet)
válik adóalannyá.
• Nem adóalany a párt és a
pártalapítvány.

• Alapja az anyagi támogatás
(pl.: átutalt pénzösszeg,
juttatott ingóság) összege,
vagy a tevékenységgel
felmerült költség
• Mértéke 25%
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