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2010. évi adóváltozások 
 

SZJA (1995. évi CXVII. törvény) 
 

VÁLTOZOTT: 
 

ADÓTÁBLA: 
 

Az adó mértéke, ha a jövedelem összege 
 

0 – 5.000.000,-Ft        17% 
 

5.000.000,-Ft-tól 850.000,-Ft és az 5.000.000,-Ft feletti rész   32%-a. 
 

Szükségesnek tartjuk közölni, hogy a játékvezetés és azzal kapcsolatos tevékenységek 
az ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGEK kategóriájába tartoznak. 
 
ADÓALAP: 
 
Az összevont adóalap része: 

- az önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) 
- a nem önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) 
- az egyéb jövedelem (mint eddig) 
- átalányadózás esetén az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő 

átalányadó alapja (mint eddig) 
- ADÓALAP KIEGÉSZÍTÉS (új) 

o foglalkoztatói tb járulék (27%) 
o biztosítási kötelezettség hiányában az EHÓ (27%) 
o vagyis a bruttó jövedelem NÖVELVE ANNAK 27%-val 

(SZUPERBRUTTÓSÍTÁS) 
 

Megszűnik a költségnyilatkozat esetén alkalmazott szabály, hogy a kifizetőnek 
legalább a bevétel 50%-a után kell az adóelőleget megállapítania. 
Ha a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%-kal meghaladja az összevont 
adóalap megállapításakor, az adóbevallásban elszámolt, igazolt költséget, akkor 39% 
különbözeti bírságot kell fizetni. 
Ha a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt az adóév végén 10ezer forint 
befizetési különbözet mutatkozik, akkor 12% bírságot kell fizetni. 
Ha költség nyilatkozat nincs az adóterhet nem viselő járandóságról, akkor a kifizető a 
járandóságot 32% adóelőleg levonásával fizeti ki.  

 
 

Fentiek betartása és betartatása 2010. január 1. időponttal hatályos. 
 



 
Szövetség közlései: 
 

1. A költség nyilatkozat 50%-os határa eltörölve. Tehát akár a teljes összeg 
felhasználható. Vigyázzunk a költséghatár megválasztására, mert kemény büntetések 
is vannak mellette. 
 

2. A játékvezető nem adott költség nyilatkozatot, a kifizető automatikusan a 32%-ot 
alkalmazza. Tehát igen fontos a költség nyilatkozat reális megadása. 
 

3. A korábban kiküldött (most is csatolt) Nemzeti Sportszövetség anyagából a”Példa a 
bírói díjra” részt kihagyjuk. Sportvonalon a 10-90%-os adózási megoldást nem 
választja senki. 
 

4. Az adótörvényben érdemes tájékozódni, hogy költségek terhére mit lehet elszámolni, a 
képzés-továbbképzés, célszerű-speciális felszerelése, stb. mellett. 
 

5. Nem kell megijednie senkinek, mert az A4-es nyugtatömb továbbra is alkalmas, 
használható. Az elszámolási nyugta/bizonylat kitöltéséhez készítettünk két mintát. Ezt 
használjátok a kitöltéshez. 
 

6. A költség nyilatkozat meghatározásánál kellő óvatosság szükséges. Valószínűleg 
annak megváltoztatására év közben „nincs lehetőség”. 

  
7. A játékvezetéssel kapcsolatos anyagaitokat tartsátok külön és rendben. 

 
 
 
 
Budapest, 2009. december 31. 
 
 

 
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 
 1.sz. melléklet:  NSSz 4 oldalas anyaga 
 2.sz. melléklet: játékvezetői elszámolás 
    kitöltött bizonylata (2db) 

 



 
 

2010. évi adóváltozások  
 

 
SZJA (1995. évi CXVII. törvény) 

VÁLTOZOTT: 
• 1. Adótábla 
Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 

0 - 5.000.000.- forint        17 % 
5.000.001.- forinttól 850.000.- forint és az 5.000.000.- forinton felüli rész  32%-a 

 
• Adóalap 

• Az összevont alap része: 
• az önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) 
• a nem önálló tevékenység jövedelme (mint eddig) 
• az egyéb jövedelem (mint eddig) 
• átalányadózás esetén az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kistermelő 

átalányadó alapja (mint eddig) 
• adóalap kiegészítés (új) 

• Foglalkoztatói tb járulék (27%) 
• Biztosítási kötelezettség hiányában az EHO (27%)  
• Vagyis a bruttó jövedelem növelve annak 27 %-val (szuperbruttósítás) 

 
 Példa bírói díjra 

2009.  2010. 
 

 Bírói díj bruttó:  5.000Ft    5.000Ft 
 Adóalap (90%)  4.500Ft    5.715Ft (4.500x127% eho-val növ) 
 Adóelőleg      810Ft (4.500x18%)     972Ft(5.715x17%) 
 Nettó kifizetés  4.190Ft    4.028Ft   
 EHO       495Ft (4.500x11%)  1.215Ft (4.500x27%) 
  

 Megszűnik a költségnyilatkozat esetén alkalmazandó azon szabály, hogy a kifizetőnek 
legalább a bevétel 50%-a után kell az adóelőleget megállapítania.  
Ha a nyilatkozat alapján levont költség legalább 5%-kal meghaladja az összevont adóalap 
megállapításakor, az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor 39% 
költségkülönbözeti bírságot kell fizetni. 
Ha a nyilatkozat alapján fizetett adóelőleg miatt az adóév végén 10ezer Forint befizetési 
különbözet mutatkozik, akkor 12% bírságot kell fizetni. (ha pl. nem nyilatkozott az adóterhet 
nem viselő járandóságairól, s azokkal átlép a 32%-os adókulcsú sávba) 

 
• 2. Adójóváírás  

• Alapja: a bér és a bérre megállapított adóalap-kiegészítés 
• Mértéke: a 17% 
• Maximuma: havi 15.100 Ft, évi 181.200 Ft 
• Jogosultsági határ: 3.188.000 Ft. 
• A jogosultsági határ feletti jövedelem esetén a meghaladó jövedelem 12%-a csökkenti az 

adójóváírás összegét. 
Adójóváírás megszűnik: 4.698.000 Ft-tól. 

 
 
 



 
 

• 3. Adómentes béren kívüli juttatások  
Megszűnt a Caffetéria adómentessége. 
Ingyenes: 

- Internethasználat, 
 
Kedvezményes, 25 %-os Adóval terhelt juttatások: 

Munkavállaló  Személyesen közreműködő tag  Felső határ  

Üdülési csekk és üdülési szolg.  
(közeli hozzátartozó is) 

Üdülési csekk és üdülési szolg. 
(közeli hozzátartozó is) 

Évente a minimálbér  

Meleg étkezés  Meleg étkezés  Havi 18.000 Ft  

Iskolai r. képzés költsége  Iskolai r. képzés költsége Évente a minimálbér 2,5‐szerese  

Iskolakezdési támogatás  Iskolakezdési támogatás  Évente a minimálbér 30%‐a  

Helyi utazási bérlet  Helyi utazási bérlet  ‐  

Önk. nyugdíjpénztári munk. hj.   Havonta a minimálbér 50%‐a  

Önk. Egészségpénztári és 
önsegélyező pénztári munk. hj.  

 Havonta a minimálbér 30%‐a  

Foglalkoztatói nyugdíjszolg. 
Intézményi befizetés  

 Havonta a minimálbér 50%‐a 

Mnyp‐i tagdíj‐kiegészítés   ‐  

  
Korábban ingyenesen adható, 2010 január 1-től Adókötelessé vált juttatások: 
- Csekény értékű ajándék (ajándékutalvány) 
- Kulturális, művelődési intézményi szolgáltatás (kultúrautalvány) 
- Hidegétkeztetés (6 000 Ft/hó) 

 
• 4. Megszűnő Adókedvezmények: 

- Élet- és nyugdíjbiztosítások adókedvezménye 
- Közcélú adományok kedvezménye 
- A megállapodás alapján fizetett TB járulék és mnyp-i tagdíj kedvezménye 
- A magánnyugdíjpénztári kiegészítő tagdíj kedvezmény 
- A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi befizetés kedvezménye 
- A felsőoktatási képzési költség adókedvezménye (tandíj kedvezmény) 
- A háztartási adókedvezmény 
- Alkalmi foglalkoztatás adókedvezménye 

 
• 5. Megszűnik a napidíj kedvezménye 

Adókötelessé válik a belföldi és külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj. A korábban 
adómentesen adható belföldi kiküldetés 500 Ft/nap és a külföldi kiküldetés 30 % max 15 
EUR/nap is adókötelessé vált. 
 

• 6. Egyéb változások 
a. A borravaló összevonandó jövedelem lesz, ha a munkáltatón keresztül kapja a az 

adózó, vagy egyéb jövedelem, ha egyéb úton szerez ilyen fajta jövedelmet. Eddig 
adóterhet nem viselő járandóság volt. 

b. Az iskolarendszeren kívüli képzés adóköteles bevétel, ha a képzés nem a cég 
tevékenységének ellátása érdekében történik. 

c. Adóköteles lett: 
- a munkáltató által a magánszemélyek nyugdíjbavonulásakor természetben 
adott ajándék 15 000 Ft-os része is. 



- az egyéb szervezetek által versenyen vagy vetélkedőn nyert érem, vagy 
trófea. 

d. A társadalmi szervezettől, az egyháztól évente egy alkalommal kapott 
tárgyjutalom értékéből az 5 ezer ft-ot meg nem haladó rész adómentes. 

e. Adómentes az olyan szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott 
sportintézmény sportrendezvényén nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást és 
az étkezést), továbbá az a szolgáltatás, amelyet a sportszervezet, országos 
sportági szakszövetség a versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés 
vagy verseny vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban 
nem álló résztvevőjének az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó utazás, szállás 
és étkezési szolgáltatás révén juttat. 

f. A társaságiadó-alanyok által juttatott reprezentáció és üzleti ajándék alapján 
meghatározott bevétel jövedelemadó-mentes 

g. A munkáltatói lakáscélú támogatás összege 1 millióról 5 millióra emelkedett, de 
összevonandó jövedelemnek számít. 

h. Az üzemanyag-megtakarítás címén kapott jövedelem nem önálló tevékenység 
bevételének minősül, ha a 100 ezer forintot meghaladja. 
 

 
TAO (1996. évi LXXXI. törvény) Társasági adó 
 

 
• 1. Adómérték 19% 

10%-os adókulcs Alkalmazás feltétel, hogy az adózó adóalapja vagy az adózás előtti 
eredménye az adóéven és a megelőző adóévben eléri a jövedelem minimumot (eddig csak 
az adóalapra vonatkozóan kellett ennek teljesülni) elérhető megtakarítás 9%, 4 500 ezer Ft 
 

• 2. Új adóalap módosító tételek: 
Csökkentő tétel: 

- Kiemelkedően közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás 50 %-a tartós 
adományozás esetén még 20 % csökkenti az adózás előtti eredményt, maximum a 
támogató adózás előtti nyereségéig. 

 
 
ÁFA (2007. évi CXXVII. törvény) 
 

• 1. Teljesítés helye 
Jelentős változás, hogy 2010. január 1-től a teljesítés helye főszabályként nem a 
szolgáltatást nyújtó, hanem az igénybe vevő székhelye (telephelye). 
Szolgáltatásnyújtás nem adóalany részére: a szolgáltatás nyújtójának székhelye szerint. 
Közlekedési eszköz bérbeadása: rövid távú bérbeadás esetén (30, vízi jármű esetén 90 
nap) a birtokba adás helye a teljesítés helye. Hosszú távú bérbeadás esetén a főszabály 
érvényesül.  
 

• 2. A sportszolgáltatás adómentessége 
A közszolgáltató sportolási, testedzési szolgáltatásai akkor is áfa mentesek, ha azt 
szervezet veszi igénybe. 
 

• 3. Ingatlanértékesítés áfája 
Az adóalany ezentúl megteheti, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő egyéb 
ingatlanainak értékesítésére választja az áfafizetési kötelezettséget (a bérbeadáshoz 
hasonlóan). 
 

• 4. Utazásszervezési szolgáltatás 



Végső felhasználónak minősül a szervezet is, ha saját nevében megrendelt utazási 
költségeit nem hárítja tovább. (utazásszervező árrésadózás szerint számlázhat) 
 

• 5. ÁFA - összesítő nyilatkozat 
AZ EU-s kapcsolat összesítő nyilatkozatának beadási határideje az ÁFA bevallás 
határidejéhez igazodik, ellenben a korábbi negyedéves bevallási gyakorisággal. 
Amennyiben az EU-s forgalom átlépi a 100 ezer EUR-t a bevallást havonta kell beadni. 

 
 

ART (2003. évi XCII. törvény) 
 

• 1. Helyi iparűzési adó 
2010 január 01-től az APEH-hez kell benyújtani a bevallást és befizetni az iparűzési adó 
kötelezettséget.  
2009. évről a bevallást még a helyi önkormányzatoknak kell megküldeni és az 
adókülönbözetet is nekik kell megfizetni. 
2010 első adóelőlegét 2010 március 15-ig még utoljára az önkormányzatoknak kell fizetni. 

• 2. Start kártya 
A Start kártya érvényességi ideje a felsőfokú végzettségűek esetében két évről egy évre 
csökken, és a járulékkedvezményt is csak egy évre lehet igénybe venni. 

• 3. Feketefoglalkoztatás 
Az APEH a honlapján közzéteszi azokat a foglalkoztatókat akik elmulasztották bejelenteni a 
munkavállalóikat. Erről a listáról 2 év múlva lehet lekerülni. A bírság kötelező 2010.01.01-
től, eddig csak lehetőség volt. 
 
 

 
 

 





 


