Mit hozott az új év az egyéni vállalkozóknak?
Az Szja-tv. egyéni vállalkozókat érintő módosításai

Az elvárt adó
  Végre megtanulták a vállalkozói személyi jövedelemadót fizető egyéni vállalkozók a vállalkozói adóalap számítását- mondhatni, már a kisujjukban van-,  és most újra  módosult az adótörvény.
2007. január 1-jétől akkor is van adóalap, ha nincsen: azaz, ha a vállalkozás veszteséges. Ezentúl- a legközelebbi törvénymódosításig- a vállalkozói adóalap az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2 százaléka, ha egyébként a vállalkozói adóalap megállapítására vonatkozó rendelkezések  (49/A.§- 49/B.§.) szerint az adóalap ennél kevesebb lenne. Viszont, ha az eladásra beszerzett áruk beszerzési értéke meghaladja a vállalkozói bevételt, az elvárt adó alapja nulla lesz, ekkor adófizetési kötelezettség nincs.  
  A fentiek szerint számított adóalap is módosítható a külföldi telephelynek betudható bevételekkel és költségekkel, feltéve, hogy nemzetközi szerződés (az adott országgal megkötött egyezmény, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló törvény, illetve viszonosság) ekként rendelkezik. Ha hazánk és a bevétel forrása szerinti ország közt nincs a kettős adóztatás elkerüléséről szóló törvény, vagy nem érvényesül ún. viszonosság az adóztatásban, akkor az érintett vállalkozó külföldön is fizet(ett) adót.
 Ebben az esetben a külföldön igazoltan megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb erre az
 adóalapra (külföldi) az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó szerint számított adó csökkenti a belföldi adókötelezettséget. Az átlagos vállalkozói személyi jövedelemadót az alábbiak szerint kell kiszámítani: az adókedvezménnyel is – pl. a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása miatti kedvezmény-  csökkentett vállalkozói személyi jövedelemadót el kell osztani a vállalkozói adóalappal. A számítást két tizedesjegyre kerekítve kell elvégezni. Az így kapott érték az átlagos vállalkozói személyi  jövedelemadó-kulcs.  A belföldi adókötelezettséget csökkentő összeg azonban nem lehet több, mint az egyébként az Szja-tv. rendelkezései szerint számított kötelezettség 70 százaléka. (Azaz a magyar szabályok szerint számított adó 30 százalékát mindenképpen meg kell fizetni.) 
Természetesen nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi szerződés, viszonosság vagy az érintett ország valamely jogszabálya alapján a magánszemélynek visszajár. 
Bizonyos feltételek megléte esetén, 16 százalékos adómérték helyett alkalmazható a 10 százalékos mérték. Nézzük, melyek is azok a „bizonyos feltételek”!    
A vállalkozói adóalap 5 millió forintot meg nem haladó összege után 10 százalék az adó, feltéve, hogy
	az egyéni vállalkozó a kisvállalkozói adókedvezményeket (Szja-tv. 13. sz. mellékelt) nem számol el,

az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben legalább egy fő, és
az adóévi átlagos állományi létszámra vetítetten legalább az adóév első napján érvényes havi minimálbér évesített összegének másfélszeresére fizeti meg (vallja be) a TB-járulékokat. Az adóév első napján érvényes minimálbér évesített összegét kell az átlagos állományi létszámmal szorozva járulékalapként bevallania annak a vállalkozónak, akinek székhelye a területfejlesztés kedvezményezett térségei településeinek valamelyikében van (64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet 3. és 5. számú mellékelte). E tekintetben munkavállalónak kell tekinteni a nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozót is (esetében figyelembe véve az Szja-tv. 49/A.§ (19) bekezdésében rögzítetteket is). 
Fontos, hogy a 10 százalékos adómértékkel adózó vállalkozói adóalap 6 százaléka az állami támogatásokról szóló rendelkezések  alkalmazásában csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. (Egy adózó három egymást követő évben legfeljebb 100 ezer euró csekély összegű támogatást vehet igénybe (69/2001/EK rendelet).) 
az 5  millió forintot meghaladó részre 16 százalék az adó.
Az elvárt adóra vonatkozó rendelkezés nem érinti a veszteségelhatárolás lehetőségét, valamint a vállalkozói osztalékalapot.  A vállalkozói bevételt meghaladó költség az Szja-tv. 49/B.§ (7) bekezdésében rögzített feltételekkel elhatárolható.  
Az elvárt adóra vonatkozó előírások nem vonatkoznak 
	A tevékenységét kezdő vállalkozóra, a tevékenység kezdése és az azt követő adóévben. Kivéve, ha a tevékenysége megkezdését megelőző 36 hónapban már folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet (pl. 12 hónappal ezelőtt visszaadta a vállalkozói engedélyt, majd ismét vállalkozó lett).

A piacvesztést elszenvedett egyéni vállalkozóra (azaz: a vállalkozói bevétele a megelőző adóév évesített vállalkozói bevételének 75 százalékát nem éri el)
Ha a vállalkozó tevékenységi körében az adóévben és (vagy) a megelőző adóévben elemi kárt szenvedett el. 
Az adótörvény szempontjából elemi kár az olyan elemi csapás (jégeső, árvíz, belvíz, fagy, földrengés, természeti vagy biológiai eredetű tűz, stb.) okozta kár, amelynek mértéke eléri az egyéni vállalkozó előző évi bevételének legalább 15 százalékát. Azok a vállalkozók, akik tevékenységüket az adóévben vagy az előző évben kezdték meg, e számítás során a tevékenységük egy napjára eső bevétele 365-szörösét vehetik alapul. Az Szja-tv. 3.§ 70. pontja értelmezi az elemi kár fogalmát.  A kár igazolására valamilyen független szerv (biztosító, földművelésügyi hivatal, katasztrófavédelem, stb.) által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv igazolására van szükség. Ha valamilyen okból az egyéni vállalkozó nem rendelkezik az említett dokumentumokkal, akkor a kár tényét tartalmazó, általa kiállított jegyzőkönyv is elfogadható, de ebben az esetben azt a kár keletkezését követő 15  napon belül meg kell küldenie az illetékes adóhatóságnak. A határidő mulasztása jogvesztő, az igazolási kérelemmel nem menthető.
Ha valaki el szeretne mélyedni a témában, akkor az Szja-tv. 49/B.§.(8), (18), illetve (20) és (23)  bekezdéseit, valamint a 3.§ 70. pontját kell átrágnia. 

	  Egyéni vállalkozók egyszeri adókedvezménye
Az elektronikus úton teljesítendő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség az érintettek számottevő részénél többletkiadást okoz. Gondoljunk például azokra az egyéni vállalkozókra, akik alanyi adómentesek az áfa szempontjából, alkalmazottjuk nincs, s eddig évente csak egyszer voltak kötelesek bevallást tenni.  E vállalkozók most kénytelenek számítógépet vásárolni, internet-szolgáltatásra előfizetni, esetleg adótanácsadó, könyvelő szolgáltatásait megfizetni.  Ennek ellentételezésére szolgál az az új adókedvezmény, mely a 2007. évre megállapított adót csökkenti. 

A kedvezményre azok a regisztrációra kötelezett egyéni vállalkozók lesznek jogosultak, akiknek
	az egyéni vállalkozásból származó adóévi bevételük nem haladja meg a 4 millió forintot, továbbá

az állandó képviselettel megbízott egyéni vállalkozók (állandó képviselők: könyvelő, adótanácsadó), akiknek az egyéni vállalkozásból származó, adóköteles bevételük nem haladja meg a 25 millió forintot.
Ha az érintettek tevékenységüket nem a teljes adóévben folytatják, akkor a fenti bevételhatárok időarányos részét kell figyelembe venni.
A regisztrációra kötelezett egyéni vállalkozó az állandó képviselőtől 2007-ben igénybe vett, költségként elszámolt szolgáltatási díj 15  százalékával csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadóját. Ha a vállalkozó nem veszi igénybe a fenti szolgáltatásokat, akkor az általa 2006. és 2007. adóévben beszerzett számítástechnikai eszközre 2007-ben elszámolt értékcsökkenési leírás  és az internet-szolgáltatás 2007-ben elszámolt költsége együttes összegének 10 százaléka csökkentheti a vállalkozói személyi jövedelemadót.  Ez az utóbbi kedvezmény a könyvelőt, adótanácsadót (állandó képviselőként eljáró egyéni vállalkozó) is megilleti, amennyiben az adóévi vállalkozói bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot.
Az új kedvezménnyel 2007-ben az átalányadózó egyéni vállalkozók is élhetnek. A kedvezményre való jogosultság szempontjából a fenti bevételi határokat esetükben is figyelembe kell venni: az egyéni vállalkozásból származó adóévi bevétel összege számít és nem az átalányadó alapja. 
A regisztrációra kötelezett átalányadózó egyéni vállalkozó a 2007-ben az állandó képviselőtől igénybe vett számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében igazoltan kifizetett díj 15 százalékával  csökkentheti átalányadóját.  Ha e szolgáltatásokat nem veszi igénybe, az általa 2006-2007-ben beszerzett számítástechnikai eszköz beszerzési értéke 2 százalékát, az igénybe vett internet-szolgáltatás miatt 2007-ben igazoltan kifizetett összeg 10 százalékát vonhatja le a megállapított átalányadóból. Ez utóbbi kedvezmény az átalányadózó könyvelő, adótanácsadó (állandó képviselő) egyéni vállalkozót is megilleti.
Ha a kedvezményre jogosult egyéni vállalkozó jogosult áfa levonására, akkor a kedvezményt  az említett kiadások általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) értékére kell számítani. 
Fontos, hogy e kedvezmény is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazása során.
A kérdés iránt érdeklődők az Szja-tv. 49/B.§. (9), (21) és (22) bekezdéseiben, valamint az 55.§ (2)-(5) bekezdéseiben találhatnak részletes tájékoztatást.             


