Az ajándékok „ára”: ha a cég adja, és  ha kedvenc nagynénénk 

Szerinted  mindegy, hogy azt mondjuk valamiről, hogy annak értéke kicsi vagy csekély? Mindegy? Ha azt mondod, igen, én azt mondom, nem találkoztál még a személyi jövedelemadóról szóló törvénnyel. 

E törvény szerint 2007-től már csak a munkáltatónktól kaphatunk csekély értékű ajándékot. Adómentesen tőle is csak évi három alkalommal, alkalmanként az év első napján érvényes minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben. 2007-ben tehát 6.550,-Ft az értékhatár.  Ha a munkáltató betartja a három alkalomra vonatkozó korlátot, de túllépi az ajándék értéke a minimálbér 10%-át, akkor az ajándék értékében a minimálbér 10%-ának megfelelő rész adómentes, felette pedig adóköteles természetbeni juttatásként adózik. Az adó mértéke 54%, és a munkáltatót terheli. Munkaadónk továbbá munkaadói járulékot (3%), és   az adóköteles  érték után  11%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást  is kénytelen fizetni. 
A csekély értékű ajándékkal összefüggésben a munkavállalóval azonos elbírálás alá esik- azaz a részletezett korlátok betartásával adómentesen kaphatja azt- a munkavállalóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, és kötelező gyakorlatának ideje alatt a szakképző iskolai tanuló. 
Ha a munkáltató olyan nyugdíjas magánszemélynek, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának  adja a csekély értékű ajándékot, aki korábban neki vagy jogelődjének volt munkavállalója, akkor ugyancsak adómentes a juttatás. 
A fentiekkel kapcsolatos szabályozást az Szja-tv. 1. sz. melléklete 8.19. pontja, valamint a törvény 69.§-a tartalmazza. Figyelembe kell vennünk továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló, 1998. évi LXVI. tv. 3.§-ban, valamint az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 40.§-ban  rögzítetteket is.      

A kis értékű ajándék fogalmának meghatározását az általános forgalmi adóról szóló törvényben találjuk:  a 13.§.(1) bekezdése 6. pontjában.  Kis értékű ajándék a másnak ingyenesen, alkalmi jelleggel adott termék, nyújtott szolgáltatás, amelynek az egyedi (áfát is tartalmazó) forgalmi értéke nem haladja meg az 5 ezer forintot. Ha a forgalmi érték nem állapítható meg, akkor az áfával együtt számított beszerzési árat vagy – saját termelésű készletek, szolgáltatások esetében- az előállítási költséget kell figyelembe venni. 
Az általános forgalmi adóról szóló törvény (33.§. (1) bekezdése b) pont) értelmében a cég nem vonhatja le az előzetesen felszámított adót azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak az esetében, amelyeket a gazdasági tevékenységén kívüli célokra használ fel.  Kivételt jelent, ha kis értékű ajándékról van szó, vagy árumintáról. Ez utóbbit az Áfa-törvény- kissé körülményesen- „vállalkozási célból ingyenesen nyújtott értékesítés”-nek nevezi. Ha a vállalkozás árumintákat ad reménybeli vevőinek, akkor annak áfáját levonhatja. Kivételt képez az az eset, ha ez a bizonyos ingyenes értékesítés gazdaságilag nem független felek közt történik. Ennek fogalmát az Áfa-törvény 13.§(1) bekezdésének 5. pontja határozza meg. E körbe tartozik- például- a vállalkozás jelenlegi és volt tulajdonosa, ezek közeli hozzátartozói, a cég könyvvizsgálója, a céggel szoros gazdasági kapcsolatban álló fél (kapcsolt vállalkozás). Áruminta alatt olyan ellenérték nélküli termékátadást, illetve szolgáltatásnyújtást kell érteni, amelynek célja az értékesítésre szánt termék, illetve szolgáltatás ismertetése, kipróbálása. Fontos, hogy ezzel a vállalkozásnak az acélja, hogy az adott termék, szolgáltatás számára vásárlókat „toborozzon”, bevételét növelje. A termék áruminta jellegét a csomagolásán fel kell tüntetni. Bizonyára találkoztál már- például a színes magazinokba beragasztott, velük együtt csomagolt-  apró kis tasakokkal, melyek egy samponból vagy testápolóból  adtak „ízelítőt”. Arra is biztosan emlékszel, hogy ezeken a kis tasakokon szerepelt a felirat: „Ingyenes termékminta”.E megjegyzésnek nem  (csupán) az a célja, hogy lelkiismeret dolgában hátrányokkal küzdő embertársaink összegyűjtve néhányat e tasakokból ne próbáljanak némi pénzt keresni, hanem a cég számára ez teszi lehetővé a termékmintával összefüggő,  előzetesen  levonható áfa levonását is. Feltéve persze, hogy az adott áruminta megfelel az Áfa-törvény 13.§.(1) bekezdése 35. pontjában részletezett feltételeknek. 
Fontos, hogy az ún. árukapcsolást fentiektől eltérően kezeli az Áfa-törvény. Ha az ingyenes (térítésmentes) termékátadás, szolgáltatásnyújtás ellenérték fejében történő termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül kapcsolódik, akkor árengedményről van szó. Például, ha  a vevő vásárol egy  nőknek szánt parfümöt, akkor ingyen kap egy apró üveggel az adott márka  férfiak számára gyártott változatából. Ekkor kereskedőnknek az Áfa-törvény 22.§.(9) bekezdését kell áttanulmányoznia az ügylettel kapcsolatban fizetendő áfa megállapításakor. Az ajándékba adott termék értéke árengedménynek minősül, és nem kell a fizetendő adó alapjaként számításba venni. 

Természetesen nem csupán vállalkozások adnak ajándékokat. Magánszemélyek is ajándékoznak egymásnak.  Nézzük, mit mond erről az adó- és illetéktörvény. 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendkívül nagylelkűnek mutatkozik e kérdésben, jóindulatúan feltételezve azt, hogy az ajándékozó adózott jövedelméből áldozott e célra. Így a megajándékozottat nem terheli adófizetési kötelezettség (Szja-tv. 1. sz. melléklete 7.2. pont).
Az illetéktörvény azonban már nem mutat megértést az ügyben. Bizonyára teljesen nyilvánvalónak tartod, hogy ha valaki értékesebb dolgot- lakást, autót- kap ajándékba, akkor illetéket kell fizetnie. A jelentősebb értéket képviselő vagyontárgyak ajándékozása esetében azok tulajdonjogát a hatóság átírja az új tulajdonos nevére. Ehhez az ajándékozási szerződést be kell nyújtani a földhivatalhoz, illetve az okmányirodához. Ekkor az illeték kiszabása automatikusan megtörténik. 
Ingóság  után akkor kell a megajándékozottnak illetéket fizetnie, ha az ajándék forgalmi értéke  (egy megajándékozottra jutó forgalmi értékről van szó) meghaladja a 150 ezer forintot. (Az ilyen ajándékozást az illetékhivatalhoz 30 napon belül be kell jelenteni.) Ingóságnak számít minden olyasmi, ami nem minősül ingatlannak: így a készpénz, az értékpapír is.
Például Kovács úr felnőtt gyermekének egy 300 ezer forintos laptopot vásárol. Ekkor gyermekének a teljes összeg után illetéket kell(ene) fizetnie. Ha a gépet ketten kapják- például nászajándékba-  ,akkor nincs illetékfizetési kötelezettség, mivel az egy főre eső forgalmi érték nem lépi túl a 150 ezer forintot. Fontos, hogy a takarékbetét ajándékozása illetékmentes. Takarékbetétnek minősül a bankszámlán lévő pénz is. Ha Kovács úr kellőképpen „dörzsölt”, akkor a laptopot a folyószámlájáról fizeti ki, és akkor gyermekének akkor sem kell illetéket fizetnie, ha egyedül fogja birtokolni a laptopot. 

Ha már szóba került, foglalkozzunk egy kicsit a nászajándék, a menyasszonytánc-pénz  kérdésével is. (Annál is inkább, mivel egyre többen hivatkoznak erre, mint forrásra, a vagyonosodási vizsgálatok során.)  A családjogról szóló törvény alapján (Csjt. 27.§.(1) bek.) a házastársak közös vagyonának tekintendő. Kivétel, ha valamely közeli rokon, barát  nászajándék helyett jelentős összeget ad ezen a címen, és kifejezetten az egyik házastárs részére. 
Az Szja-törvény nem adóztatja a nászajándékot, táncpénzt (1. sz. melléklet 7.2. pont), de vagyonosodási vizsgálat során adómentes jövedelemként kell megjelölni. Bizonyítani is tudni kell, de ez már keményebb „dió”. Magyarországon nem szokás a nászajándékról, a menyasszonytánc-pénzről szerződést írni. Így a tanúbizonyítás felajánlása elfogadható bizonyítékként. (Ha van a párnak az ajándékpénz forrását bizonyító kísérőlevele, az is remek bizonyíték.) Ekkor a nászajándékot, a táncpénzt adó rokonoknak, ismerősöknek meg kell jelenniük az adóhatóság előtt. Büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk arról, hogy adtak-e, ha igen, milyen összegben nászajándékot, táncpénzt a vagyongyarapodási vizsgálat alá vont párnak. Az adóhatóság ekkor a rokonoktól, barátoktól is meg fogja kérdezni, miből fedezték  nagylelkű ajándékukat. Ha bevallásaik alapján nem tellett volna ilyesmire, akkor a következő vagyonosodási vizsgálat alanyai már ők lesznek..

Illeték szempontjából a nászajándék esetében nem egy ajándékozásról beszélünk, hanem annyi ajándékról, ahány ajándékozó van. Minden egyes esetet külön kell megvizsgálni aszerint, hogy eléri-e az adott érték a 150.000,- forintos értékhatárt vagy sem. Ha nem, akkor illetékfizetési és bejelentési kötelezettség sincs. (Kivéve, ha az ajándékozást írásba foglalták, mivel akkor bejelentési kötelezettség akkor is él, ha az ajándék értéke nem éri el a fenti korlátot.) Így előfordulhat, hogy az ifjú párnak 10 millió forintja is lehet adó- és illetékmentesen, feltéve, hogy legalább 67 nagylelkű vendég volt a lakodalmas vacsorán... 
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