SZJA adókulcsok
Ha a jövedelem összege 0 - 600 000 Ft, az adó mértéke 20%. Ha a jövedelem összege 600 001 - 1 200
000 Ft, az adó mértéke 120 000 Ft és a 600 000 Ft feletti rész 30%-a. Ha a jövedelem összege 1 200
000 Ft-ot meghalad, az adó mértéke 300 000 Ft és az 1 200 000 Ft feletti rész 40%-a. SZJA tv. 30. §
SZJA adójóváírás
A számított adót adójóváírás csökkenti, mely egyenlô az adóévben megszerzett bér 10%-ával, de
legfeljebb jogosultsági hónaponként 3 000 Ft-tal. (Egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap
vehetô figyelembe.) Az adójóváírás feltétele, hogy a magánszemély bevallásában bevallott, vagy az azt
helyettesítô elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az adótábla legmagasabb kulcsú
sávjának kezdô összegét nem haladja meg. (Ez a jogosultsági határ.) Ha a magánszemély jövedelme
meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el annak 200 000 Ft-tal megnövelt összegét, akkor az
adójóváírás összege megegyezik a jogosultsági határ feletti jövedelem 18%-át meghaladó részével.
Példákon illusztrálva:
Ha a magánszemély éves jövedelme 1 200 000 Ft, az
adójóváírás mértéke 36 000 Ft.
Ha a magánszemély éves jövedelme 1 250 000 Ft, az
adójóváírás mértéke 36 000 - 50 000*0,18 = 27 000 Ft.
Ha a magánszemély éves jövedelme 1 350 000 Ft, az
adójóváírás mértéke 36 000 - 150 000*0,18 = 9 000 Ft.
Ha a magánszemély éves jövedelme 1 400 000 Ft, az
adójóváírás mértéke 36 000 - 200 000*0,18 = 0 Ft.
SZJA tv. 33. §
Iskolakezdési támogatás
2002-ben a nevelési ellátásra jogosult szülô, vagy a vele
közös háztartásban élô házastársa tanuló gyermeke(i) után munkáltatójától adómentes iskolakezdési
támogatást kaphat, melynek maximális mértéke gyermekenként 10 000 Ft. A munkáltató ezt a juttatást
tankönyv, taneszköz, vagy ruházat természetbeni átadásával adhatja, vagy a felsorolt termékek
vásárlásának összegét - 10 000 Ft erejéig - számla ellenében megtéríti. A fentiek megvalósításához
szükséges az a nyilatkozat is, melyben a támogatásban részesülô szülô nyilatkozik arról, hogy tanuló
gyermeke a házastársa útján adómentes iskolakezdési támogatást nem kapott.
SZJA tv. 1. sz. melléklet 9.3.
Adóelôleg vs. Nyugdíj
2002-ben a munkáltatónak, illetve a kifizetônek nem kell a nyugdíjjal - bevételnek nem számító tételnek
minôsül - számolnia az adóelôleg megállapításakor. Az elôleget kizárólag a nyugdíjas más - nyugdíjnak
nem minôsülô - jövedelme alapján kell levonnia, bevallania, befizetnie. Ha a nyugdíjas év közben megy
nyugdíjba, az év hátralevô idôszakában esedékes nyugdíjat nem kell figyelembe venni. SZJA tv. 7. § .
A természetbeni juttatás adózásáról
A természetbeni juttatás a magánszemély olyan bevételének számít, amelynek egésze jövedelem.SZJA
tv. 69. § (4). Természetbeni juttatásnak minôsül a reprezentáció és az üzleti ajándék. SZJA tv. 69. § (5)
/ d).
A természetbeni juttatás, mint jövedelem után az adó 44%, amelyet a kifizetô a juttatás idôpontját
követôen az Art. tv. a kifizetô által levont jövedelemadó befizetésére vonatkozó rendelkezései szerint
fizet meg. SZJA tv. 69. § (5)d).

A fentiektôl eltérôen a kifizetônek nem kell megfizetnie a reprezentáció értéke után számított adóból
azon összeget,
amely nem több, mint az adóévre elszámolt összes bevétele 0,5%-ának, de legfeljebb 2 500 000 Ft-nak
a 44%-a. SZJA tv. 69. § (7) / aa).
A kifizetônek nem kell megfizetnie az adóévben adott, a 10 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó üzleti
ajándékok
együttes értéke után számított adóból -az adóévi statisztikai átlagos állományi létszáma és a
tevékenységben közremûködô tagok együttes létszáma alapján számított- 1500 Ft/fô érték 44%-át.
SZJA tv. 69. § (7) / ab) és (9).
Áruminta
2001. augusztus 17-tôl az áruminta költsége a vállalkozás érdekében felmerülô költség, a
természetbeni juttatásra
vonatkozó szabályokat nem kell rá alkalmazni. Árumintának minôsül a termék megismertetése,
forgalmának növelése céljából adott, nem tartós használatra szolgáló termék, ha mennyisége nem éri el
a kereskedelemben forgalmazott, vagy forgalmazható legkisebb mennyiséget. Tao. tv. 3. sz.
melléklet B/2.
A reprezentáció SZJA-idôpontja
A reprezentáció és az üzleti ajándékozás miatt létrejött SZJA-kötelezettséget adóévenként egyszer kell
teljesíteni.
Az adót az adóévre vonatkozó éves beszámoló elkészítésének határidejét követô hónap 12-ig kell
megfizetni.
Az ügyfeleknek adott kisebb tárgyak is üzleti ajándéknak minôsülnek
Az üzleti, hivatali életben szokásos reprezentáció, ajándékozás elôsegíti a kapcsolatok kialakítását és
egyúttal a reklám eszköze is lehet. Az Szja törvény nem tesz különbséget a kifizetô részérôl az
ügyfeleknek juttatott ajándéktárgyak között azok reklámhordozói szerepe vagy költségvonzata szerint.
Az üzleti ajándék fogalmát a törvény közelmúltban elfogadott módosítása a következôk szerint
határozza meg: "a juttató tevékenységével összefüggô üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti
kapcsolatok keretében adott ajándék, ide nem értve az értékpapírt".
A fenti meghatározás értelmében az üzleti ajándék körébe tartoznak a partnereknek ajándékozott, a
kifizetô emblémájával, címével, telefonszámával ellátott kisebb tárgyak is.
2001/85. APEH iránymutatás
Adóalap és árfolyam
Ha az ÁFA és a fogyasztási adó alapjának megállapításához szükséges értéket devizában fejezték ki,
az adóalap megállapításához az MNB közzétett hivatalos devizaárfolyamát kell alkalmazni az alábbi
érvényességi napokat figyelembe véve:
- Halasztásra jogosult (ÁFA tv. 19.§) adóalany esetében a halasztás lejáratának napja.
- Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (ÁFA tv. 13.§ (1)/23.) esetén a bizonylat
kibocsátásának napja.
- Más esetekben az adófizetési kötelezettség napja.
Art. tv. 28/A. § (2).
Bank bejelentési kötelezettsége

Amennyiben az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlaszáma a számlát vezetô hitelintézet
érdekkörében felmerült ok, vagy intézkedés miatt megváltozik, az eredeti és a megváltozott
számlaszámot az adózó adószámának feltüntetésével együtt a hitelintézetnek kell bejelenteni az
adóhatóságnál, a változástól számítva 15 napon belül.
Art. tv. 15. § (7).
Off-shore jogállás
Az off-shore (külföldön tevékenységet végzô cég) jogállásnak ezentúl nem feltétele, hogy a cég belföldi
hitelintézetnél vezetett bankszámláról teljesítse egyes kiadásait (mûködési, fenntartási és bérköltségek
stb.).
Az off-shore társaság külön bejelentés nélkül devizakülföldinek minôsül, ha megfelel a Tao. Törvényben
Tao. tv. 4. § (28).
elôírt feltételeknek.
Üzemanyag jövedéki adója
A 2001. november 12-ei törvénymódosítás eltörölte a Brent-nyersolaj árának alakulásához kötött
adóemelést. Az új szabályozás szerint az üzemanyagok jövedéki adója 2002. július 1-ig nem emelkedik.
2002. július 1-tôl a tavalyról elhalasztott 5%-os és a 2002-re elôírt 6%-os emelés együttesen valósul
meg.
A jövedéki adó összege literenként:
06.30-ig
07.01-tôl
ólmozatlan benzin
93,0 Ft
103,5 Ft
ólmozott benzin
100,5 Ft
111,8 Ft
gázolaj
80,2 Ft
89,2 Ft
Jövedéki adóról szóló tv. 36. § (1).
Autópályadíjak
2002. január elsejétôl emelt autópályadíjakat kell fizetni. Valamennyi matrica csak az igazolólappal
együtt érvényes.
Az igazolólapra vásárláskor - a vásárlónak való átadás elôtt - letörölhetetlenül rá kell írni a gépjármû
forgalmi rendszámát
és a matrica átvevôjének az igazolólapot alá kell írnia a felírt rendszám helyességének igazolásaként. A
D1 kategória motorkerékpár, valamint a legfeljebb 2,1 méter magas, kéttengelyes gépjármû és
mindezek bármilyen vontatmánnyal) díjai a következôk:
- heti (kilencnapos) 1500 Ft,
- havi 2600 Ft,
- éves 24 000 Ft.
A D2 kategória (legfeljebb kéttengelyes, 2,1 méter magasságot meghaladó gépjármû és mindezek
egytengelyes vontatmánnyal is, továbbá a 2,1 méter magasságot meghaladó autóbusz bármilyen
vontatmánnyal) díjai:
- heti (kilencnapos) 3700 Ft,
- havi 6700 Ft,
- éves 60 000 Ft.
A D3 kategória (elôzô kategóriákba nem sorolható valamennyi gépjármû) díjai:
- heti (kilencnapos) 5000 Ft,
- havi 9000 Ft,
- éves 83 000 Ft.
Ha a gépjármû az ellenôrzéskor nem rendelkezik érvényes matricával vagy igazolólappal, a
gépjármûvezetô jogosulatlan úthasználat miatt köteles a jármû kategóriájánakmegfelelô pótdíjat fizetni.
A pótdíj mértéke:
D1 kategória esetén egy munkanapon belüli teljesítéskor 7500 Ft, 15 munkanapon belüli teljesítéskor
15 000 Ft,

30 munkanapon belüli teljesítéskor pedig 30 000 Ft.
A D2 kategória esetén 18 500 Ft, 37 000 Ft és 74 000 Ft.
A D3 kategória esetén 25 000 Ft, 50 000 Ft és 100 000 Ft.
Emellett a gépjármûvezetô a helyszínen köteles megvásárolni a jármû kategóriájának megfelelô
kilencnapos matricát is. A pótdíjak elektronikus ellenôrzéskor az alábbiak szerint alakulnak:
D1 kategória: 1 munkanapon belüli fizetés esetén 9 000 Ft, 15 napon belüli fizetés esetén 16 500 Ft, 30
napon belüli
fizetés esetén pedig 31 500 Ft, ugyanez a D2 kategóriánál 22 200 Ft, 40 700 Ft és 77 700 Ft, a D3
kategóriánál 30000 Ft, 55 000 Ft és 105 000 Ft.
52/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet (42/1999. (XII. 25.) KHVM rendelet mód.)
Képernyô elôtti munkavégzés
Módosították a képernyô elôtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirôl
szóló rendeletet.
Ennek következtében az eredeti 2001. december 31-i dátumhoz képest bizonytalan idôre elhalasztották
a képernyô elôtti munkavégzéshez szükséges szemüveg biztosítására vonatkozó munkáltatói
kötelezettség hatályba lépését.
47/2001. (XII. 23.) EüM rendelet
Beruházási adókedvezmény
A mikro- és kisvállalkozások (akiknek az adóév egészében kizárólag magánszemély tagjai voltak,
kivéve a bemutatóra szóló részvényt kibocsátó Rt-t) adóalapjukat csökkenthetik - ha igénybe kívánják
venni ezt a kedvezményt - az adóév utolsó napján a korábban még használatba nem vett ingatlan,
(kivéve az üzemkörön kívüli ingatlan és 2001. 12. 31. után beszerzett ültetvény értékét) a tenyészállat, a
korábban még használatba nem vett gép, jármû, mûszaki berendezés kategóriába sorolható tárgyi
eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházás értékével, amely azonban nem
haladhatja meg az adózás elôtti eredményt, és nem lehet több 30 millió Ft-nál. A fenti tárgyi eszközökre
e kedvezmény mellett nem vehetô igénybe térségi adókedvezmény. Tao tv. 7. § (1)/zs), (11), (12), (13)
és 22. § (1) és (2).
Egyéni munkavédelmi eszközök
A munkavédelmi törvényben meghatározott egyéni védôeszközök követelményeit határozza meg a
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet. Emellett szabályozza a védôeszközök megfelelôségi tanúsítására
vopnatkozó eljárást. A védôeszközöket a rendelet védelmi szintjük alapján három kategóriába sorolja.
MK 18/2002.02.07.
Munkavédelmi minimum követelmények

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A rendelet meghatározza a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét. Ezeket a
szabályokat uniós csatlakozásunkat követôen kell betartaniuk a munkáltatóknak.
A munkáltató a munkavédelmi szempontú elôzetes vizsgálatok során a létesítmény, a munkahely és a
technológia esetében munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból egyaránt köteles
azonosítani a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek
körét. Köteles felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség
mértékét. Meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a mûszaki és egyéni védelem
módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelôzési intézkedéseket.
A munkáltató köteles gondoskodni az alábbiakról:

A munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések folyamatos és rendszeres mûszaki
karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára, vagy egészségére veszélyt jelenthetô hibák lehetô
legrövidebb idôn belüli elhárításáról;
A veszély elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági berendezések, eszközök rendszeres
karbantartásáról, mûködésének ellenôrzésérôl;
A mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközök könnyen hozzáférhetô helyen és üzemképes
állapotban tartásáról;
A munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselôik elôzetes tájékoztatást kapjanak a munkahelyre
vonatkozó valamennyi tervezett munkavédelmi intézkedésrôl;
A munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi érdekképviseletekkel a munkavállalók egészségére és
biztonságára kiható döntések elôkészítése során tanácskozzanak;
A külön jogszabály szerinti "Emberben bizonyítottan rákkeltô vegyi anyagok" (ún. 1. kategóriás
anyagok), "Emberben valószínûleg rákkeltô vegyi anyagok" (ún. 2A kategóriás anyagok), továbbá olyan
készítmények, amelyek elôbbiek szerinti anyagtartalma nagyobb, mint 1%, technológiai célra csak
akkor legyenek megválaszthatók, ha más, kevésbé veszélyes anyagokkal nem helyettesíthetôk.
MK 19/2002.02.08.
Jegybanki alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank a Monetáris Tanács döntése alapján 2002. február 19-i hatállyal a jegybanki
alapkamatot 9,00%-ról 8,50%-ra változtatta. Ennek megfelelôen a jegybanki eszközök kamatlábai az
alábbiak:
Két hetes futamidejû jegybanki betét jegybanki alapkamat 8,50%
O/N jegybanki betét jegybanki alapkamat - 1,5 százalékpont 7,00%
O/N fedezett hitel jegybanki alapkamat + 1,5 százalékpont 10,00%
A fentieknek megfelelôen változtak a jegybanki alapkamatlábhoz kötött alábbi kamatlábak:
A devizabetét fedezete mellett nyújtott projekt finanszírozó hitelek jegybanki alapkamata 8,50%
A Start és Japán hitel refinanszírozására nyújtott hitelek jegybanki alapkamat 75%-a, azaz 6,375%
Az állami költségvetést 1991. évtôl finanszírozó hitelek jegybanki alapkamata 8,50%
3/2002. MNB közlemény 2002. február 18.
Széchenyi hitelkártya
A kormány a vállalkozási hitelprogram keretében az 1011/2002. (II. 18.) Korm. határozattal döntött az
úgynevezett Széchenyi Hitelkártya bevezetésérôl. A hitelkártya az eredményesen mûködô, megfelelô
múlttal rendelkezô kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók egyszerûsített eljárású
forgóeszköz-finanszírozását segíti elô.
A hitelprogramhoz a kormány 2002-ben 5 százalékpont, 2003-ban 3 százalékpont kamattámogatást,
valamint a Hitelgarancia Rt. által vállalt garancia díjának 50%-áig terjedô támogatást, továbbá a
konstrukció mûködtetéséhez szükségesnek ítélt infrastruktúra és adatvédelem megteremtéséhez, a
vidéki hálózatok munkatársainak felkészítésére legfeljebb 340 millió forint egyszeri támogatást biztosít,
az érintettekkel megkötendô támogatási szerzôdésekben foglalt részletes feltételek szerint.
MK 23/2002.02.18.
Vámkezelési engedély díja
A használt és sérült gépjármûvek vámkezelését megelôzô vizsgálathoz szükséges engedélyek díját
módosíttta a 6/2002. (I. 28.) KöViM-KöM-PM együttes rendelet.
A vámkezelési engedély kiadásáért
〈 motorkerékpárra 14 500 Ft,
〈 személygépkocsira 18 200 Ft,
〈 tehergépkocsira, autóbuszra, vontatóra és nyergesvontatóra 19 300 Ft,

〈 számozott fôdarabra darabonként 5 700 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
MK 12/2002.01.28.

Környezetvédelmi termékdíj

6/2002. (III. 1.) KöM rendelet
A rendelet módosította a környezetvédelmi termékdíj fizetésére vonatkozó szabályokat. A belföldi
kötelezett az elsô fizetési kötelezettség keletkezésétôl számított 15 napon belül köteles bejelenteni
termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésû
elôírányzat kezelését végzô szervnek (Kac.). A belföldi kötelezett a negyedévet követô hónap 20-áig
köteles - havi bontásban - beszámolót benyújtani a Kac. kezelését végzô szervhez. A termékdíjfizetést
átvállalónak, azaz a másodlagos kötelezettnek akkor is be kell nyújtania a beszámolót, ha a
tárgynegyedévre vonatkozóan nem keletkezett fizetési kötelezettsége. A beszámoló benyújtásáról a
Kac. kezelését végzô szerv 8 napon belül igazolást állít ki. A környezetvédelmi termékdíjról szóló
törvény bizonyos esetekben lehetôvé teszi a már befizetett termékdíj visszaigénylését. A
visszaigényléshez szükséges formanyomtatványhoz csatolni kell a számla egy példányát és az
anyagmérleget is, és negyedévente, a negyedévet követô hónap 20-áig kell benyújtani a Kac. kezelését
végzô szervhez. Ezzel egyidejûleg igazolni kell azt is, hogy a visszaigénylônek nincs 30 napnál régebbi
vám-, illetve adótartozása. A termékdíjat legkésôbb 60 napon belül visszautalják az exportálónak. A
termékdíjköteles termékek listája a jogszabály mellékletében van részletezve.
MK 29/2002.03.01.
Külföldiek magyarországi foglalkoztatása

2/2002. (I. 29.) GM-KüM-ISM együttes rendelet
A Magyarországon egyidejûleg összesen, engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma
nem haladhatja meg a tárgyévet megelôzô év egy átlagos hónapjában bejelentett munkaerôigények
számát. Ezen a hó elején meglévô, be nem töltött munkaerôigények és a hónap során bejelentett
munkaerôigények számának ezerre kerekített összegét kell érteni. Az egyidejûleg engedéllyel
foglalkoztatható külföldiek számába be kell számítani a foglalkoztatás kölcsönös cseréjérôl szóló
nemzetközi szerzôdések alapján kiadott engedély alapján foglalkoztatható külföldieket is.
Meg kell adni a munkavállalási engedélyt azoknak a külföldieknek, akik a státustörvény szerinti magyar
igazolvánnyal rendelkeznek és a foglalkoztatás idôtartama nem haladja meg a három hónapot.
A gazdasági miniszter ezentúl minden év február 1-jéig közzé teszi, hogy hány külföldi munkavállaló
foglalkoztatható az adott évben összesen Magyarországon. 2002-ben ez a létszám: 81 000 fô.
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