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KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ

2011 1
JANUÁR

FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ
A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára

A Prémium Megoldás Kft. munkatársai nevében kívánunk Önnek boldog és sikeres újesztendőt!
Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy pénzügyileg sikeres éve legyen, ezért fogadja tőlünk szeretettel
KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ hírlevelünket, benne az aktuális tudnivalókkal, tanácsokkal és ötletekkel a
praxis előírásoknak megfelelő működtetéséhez.

VÁLTOZÁSOK: 2011. évi személyi jövedelemadó kedvezmények - érdemes figyelni rá!

FONTOS!

A 2011. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a személyi jövedelemadó mértéke az adóalap szuperbruttó bér - 16 százaléka. Növekszik viszont a munkavállalói nyugdíj-járulék 9,5 százalékról 10 százalékra.
A személyi jövedelemadó előleg meghatározása során a munkáltató, vagyis a praxis működtetője, a munkavállalók
nyilatkozata alapján az alábbi kedvezményeket veheti figyelembe:
1.

Az adójóváírás csökkenti az összevonás alá eső jövedelmek után fizetendő adót. Az adójóváírás összege a
bér bruttósított összegének (127 százalékának) 16 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100
forint. Ilyen összegben az adójóváírást a foglalkoztatott teljes egészében akkor veheti igénybe, ha az éves
összes bruttó jövedelme nem haladja meg a 2 millió 750 ezer forintot, valamint fokozatosan csökkenő
összegben akkor vehető igénybe az adójóváírás, amennyiben az éves összes jövedelme az adóévben nem
haladja meg az évi 3 millió 960 ezer forintot.

2.

A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – a foglalkoztatott adóalap-kiegészítéssel növelt,
összevont adóalapját csökkenti. Abban az esetben, ha a foglalkoztatott nyilatkozattal kéri a családi
kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját – és ezért a munkáltatójától származó adóévi
jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is – csökkenti.
A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és
jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint, három vagy annál több eltartott esetén
206 250 forint.

Kérem, figyeljenek rá, hogy amennyiben az Ön praxisában az adóelőleg levonása során bármely kedvezményt
érvényesíteni szeretnének, úgy az érvényesítendő kedvezmény igényéhez szükséges megfelelő adóelőleg
nyilatkozatot kettő példányban kell kitölteni és a kedvezményt igénybevevőnek saját kezűleg aláírni. A nyilatkozatot
2011. január 15-ig kell kitölteni, hogy a januári munkabér számfejtése során már érvényesíthető legyen a kedvezmény
a februári kifizetés során!
Az Ön munkájának segítése érdekében elkészítettünk olyan ingyenes nyilatkozat mintákat, amelyeket alkalmazhat a
praxisában a kedvezmények igénybevételéhez. E-mailünkhöz csatoltuk: Prémium Megoldás nyilatkozat
adójóváíráshoz.doc, Prémium Megoldás nyilatkozat családi kedvezményhez.doc file nevek alatt, de honlapunkról is
letöltheti a MEGOLDÁS menüpont KÖNYVELÉS al - menü pontjából.
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Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2011-ben
337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér
Korm. rend. 2. § (1) bek.
Garantált bérminimum* Korm. rend. 2. § (2) bek.

78.000
94.000

17.950
21.650

3.590
4.330

449
541

 A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati,
közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér
kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége
Pénztártag
Nyugdíjjárulék
Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári tagdíj
fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)(3) bek.

Egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci
járulék

Nem pénztártag
Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék
Pénzbeli
egészségbiztosítási
járulék
Munkaerő-piaci járulék

Összesen
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2)
bek.

2 %*
(8% tagdíj)
10 %
4%

2%

1,5%
17,5%
21.000,-Ft/nap

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő
nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)

Munkaadók által fizetendő közterhek
Nyugdíjbiztosítási járulék
Munkaadó TB járulék fizetési
kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)(3) bek.

Egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci
járulék (3%)

Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék
Pénzbeli
egészségbiztosítási
járulék
Munkaerő-piaci
járulék

Összesen
Rehabilitációs hozzájárulás (2010. CLXIX. tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) bek.)
Szakképzési hozzájárulás (2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.)

24 %
1,5%

0,5%

1%
27%
964.500,-Ft/év/fő
Társadalombiztosítási
járulékalap 1,5 %-a
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Egészségügyi szolgáltatási járulék

5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi
szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a
kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Semmelweis Terv
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi államtitkársága közreadta a Semmelweis Terv vitairatát. A vitairat
harminc bizottság által készített munkaanyagból állította össze az államtitkárság. A dokumentumot a kormány még
nem tárgyalta, így az nem tekinthető a kormány álláspontjának.
A vitaanyag elolvasható a http://premiummegoldas.hu/hirlevel/semmelweis_terv_vitaanyag.pdf linkre kattintva.

Könyvelés speciálisan praxisoknak
Még elérhető a Prémium Megoldás új ügyfelei számára a január 31.-ig tartó 50% kedvezmény a könyvelési
szolgáltatások igénybevétele esetén. Új partnereinknek 100 db egyedi névjegykártyával köszönjük meg bizalmát!
Több info: www.premiummegoldas.hu Megoldás menüpont, Könyvelés almenü, vagy a +36 30 229 1630
telefonszámon elérhető.

Néhány névjegykártya minta
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Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke
- ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16
százaléka.

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó
kifizetésekor:
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett
eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett
eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Adójóváírás Szja. tv. 33. §

Az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel
megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16
százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint.
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott jövedelemig
jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható
adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2.750.000,- Ft feletti
rész 12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást –
amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél az adóbevalláskor érvényesítheti, és a bevallás alapján
igényelheti vissza a különbözetet.
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az
adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.

Kedvezményes adózású természetbeni
juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §]
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás
értékének 1,19 szerese,)

- Internethasználat: havi 5000,- forintig,
- Üdülési csekk: 78.000,- Ft/év
- Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt
is): 18.000,- Ft/hó
- Iskolakezdési támogatás: 23.400,- Ft/év
- Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói
hozzájárulás: 39.000,- Ft/hó
- Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás: 23.400,- Ft/hó
- Széchenyi Pihenő Kártya: 300.000 Ft/év
- Csekély értékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három
alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után
fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
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Az idő – pénz: hatékonyabb kommunikáció a paciensekkel

Hamarosan elérhető lesz a www.premiummegoldas.hu-n az a speciálisan,
háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok számára fejlesztett honlap sablon,
amelyet a praxisok működésének figyelembevételével alakítunk ki.
Ha Ön is szeretne egy személyre szabott, egyedi a legfontosabb működéssel
kapcsolatos információt bemutató (rendelési idő, előjegyzés, ellátás rendje,
szabadság, recept felírás stb…) honlapot, akkor keressen minket bizalommal, hiszen
elérhető áron vállaljuk a honlap elkészítését, a domain név regisztrációval együtt.
A honlapra folyamatosan töltjük a friss információkat az Ön igényei szerint. Szívesen
fogadjuk tanácsait, kérdéseit - kéréseit a fejlesztéssel kapcsolatosan az
info@premiummegoldas.hu e-mail címen.

eJelentés
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. január 1-je után a háziorvosi szolgálatokra is kiterjeszti az
Elektronikus Jelentésbeküldő Rendszer (eJelentés) használatát.
Az eJelentés rendszer 2009. óta már sikeresen működik több egészségügyi szolgáltató szektorban, így a
gyógyszertárak, GYSE forgalmazók, és a gyógyfürdők területén is.
A rendszer célja, hogy egyszerűsítse a jelentésbeküldés folyamatát, adatátviteli vonalon (interneten) keresztül tegye
lehetővé a heti/havi jelentések elektronikus úton történő beküldését közvetlenül az OEP részére. További tudnivalók
letölthetőek a http://premiummegoldas.hu/hirlevel/hsz_ejelentes.pdf címen.

Elszámolással, könyveléssel kapcsolatos ügyek
Ha bármilyen kérdése van a praxis előírásoknak megfelelő működtetésével
kapcsolatosan, kérjük, keressen minket bizalommal! Az alábbi elérhetőségeink
valamelyikén:
Címünk: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5, 405. (Sétáló utca)
Tel.: +36 30 229 1630
+36 70 778 0828
E-mail: info@premiummegoldas.hu
Üdvözlettel:

Hegyi Henrik D.
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