TÁJÉKOZTATÁS
KIVA Finanszírozhatóságának ügyében
Tisztelt Kedvezményezettek!
Számunkra kiemelten fontos a „Három Generációval az Egészségért” program sikeressége és a
résztvevő Praxisok támogatása az elképzelt koncepciójuk végrehajtásának megvalósításában.
Több Praxis számára nehézséget okozott a KIVA finanszírozása, ezért megvizsgáltuk tudjuk e
jogilag védhető módon azt a támogatható elemek közé emelni.
A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő
adónemet vált ki:
• a szociális hozzájárulási adót - mely normál esetben bértömeghez kapcsolódó adó
• a szakképzési hozzájárulást és - mely normál esetben bértömeghez kapcsolódó adó
• a társasági adót -mely normál esetben a vállalkozás nyereségét hivatott adóztatni
Az adó mértéke 2020. január 1-től az adóalap 12%-a. Az adó alapja a személyi jellegű
kifizetéseknek a tőke és osztalékműveletek egyenlegével növelt összege, módosítva néhány
további tétellel.
Az adónem előnye -a NAV tájékoztatása szerint- hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és
bértömeget azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek
emelésére. (Az adónem szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza.)
A kisvállalati adó (továbbiakban KIVA) alapja a jóváhagyott osztalék és a tőkeműveletek
eredménye, valamint egyes további módosító tételek egyenlege, növelve a személyi jellegű
kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.
Fenti meghatározásból egyértelműen kitűnik, hogy a személyi jellegű kifizetésekhez minden
esetben a KIVA fizetési kötelezettség kapcsolódik, a jogalkotó szándéka szerint azonos mértékben
a vállalkozásban keletkezett nyereséggel.
Miután véleményünk szerint a személyi jellegű kifizetésre jutó adó elkülöníthető a vállalkozásban
képződő nyereségtől -mely nyereséget szándékozik a jogalkotó azonos mértékben adóztatni -így
támogatás szempontjából nem zárható ki a KIVA finanszírozás, hiszen az Európai Uniós szabályok
szerint a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adók támogathatók.
Fentiek alapján szeretnénk tájékoztatni a Praxis közösségeket, hogy a „Három Generációval az
Egészségért” program keretében a továbbiakban megengedett a projekt megvalósítását szolgáló
személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó KIVA elszámolása.
Az elszámoláshoz szüksége benyújtani az alábbi dokumentumokat;






bérjegyzéket -melyen elkülönítetten kimutatható a 3G projekt részvételre jutó bruttó
kifizetés összege;
Költséghelyes bérösszesítőt havi szinten -3G költséghely elkülönített kezelése miatt
szükséges a bérösszesítő költséghelyes bontása!
KIVA kalkulációt mely tartalmazza a 3G projektre jutó személyi jellegű kifizetésekhez
kapcsolódó KIVA összegét
Negyedéves KIVA bevallásokat
KIVA befizetésének igazolását tartalmazó dokumentumot (banki kivonat, esetleg
adónemek közötti átvezetési kérelem)

További sikeres munkát kívánunk!

