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Személyi jövedelemadó,
kisadózó vállalkozások
tételes adója

Nem önálló tevékenységi kör bővülése
• A 2016. május 6-án hatályba lépett, az állami
projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi
XXXIII. törvény tartalmazza az állami projektértékelői
jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket.
• E jogviszony egy közfeladat ellátása céljából
létrehozott, munkavégzésre irányuló különös
jogviszony, amely olyan magánszeméllyel létesíthető,
aki rendelkezik egy alapjogviszonnyal.
• Tekintettel a jogviszony speciális jellegére, 2016.
június 16-ától a nem önálló tevékenységi kör
kiegészült az állami projektértékelői jogviszonnyal.
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Kiküldetés, kirendelés
• 2016. augusztus 1-jétől a munkáltató által elrendelt hivatali,
üzleti utazás minősül kiküldetésnek.
• Kiküldetés tehát a lakóhelyről az üzleti partnerhez történő
utazás is.
• Nem kiküldetés a lakóhelyről a munkáltató székhelyére,
telephelyére történő oda-vissza utazás.
• 2016. november 26-ától hivatali, üzleti utazás: a
magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében
szükséges utazás - a munkahelyre, a székhelyre vagy a
telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -,
ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől
eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő
munkavégzés (kirendelés) miatt szükséges utazást.
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Duális képzéssel összefüggő változások
• Adómentes a duális képzés (elméleti és gyakorlati) idejére
kifizetett összegből havonta a minimálbért meg nem haladó
rész;
• A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások (Erzsébet
utalvány, saját üdülőben történő üdültetés, munkahelyi
étkezés) a duális képzésben részt vevő hallgatók részére is
biztosítható.
A beiktatott rendelkezések a 2015. szeptember 1-jét követően
történő kifizetések, juttatások esetén is alkalmazhatók.
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Sportrendezvény fogalma
Az szja alkalmazásában (3. § 60. pont) sportrendezvény alatt a
sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben
vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny,
mérkőzés értendő. A 2016. augusztus 1-jén hatályba lépő
rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a munkáltatók által a
munkavállalóik részére szervezett, sportprogramot is magában
foglaló
zártkörű
rendezvények
nem
minősülhetnek
sportrendezvénynek.
Az ilyen rendezvényeken nyújtott szolgáltatások
meghatározott juttatásként válnak adókötelessé.

egyes
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Munkába járás
2017. január 1-jétől a munkában töltött napokra a
lakóhely, tartózkodási hely és a munkahely közötti
távolságot figyelembe véve kilométerenként 15
forint költségtérítést fizethet a munkáltató az eddigi
kilométerenkénti 9 forinttal szemben.
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Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCIV. Törvény 12/A. §
rendelkezése szerint célzott szolgáltatásra a munkáltató nem csak munkáltatói
tagként, hanem támogatóként is teljesíthet befizetést.
Béren kívüli juttatásnak minősül 2016. augusztus 1-jétől a munkáltatói tag vagy a
munkáltató, mint támogató által célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a
rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a
minimálbér szorzatát azzal, hogy
•befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott
juttatásnak minősül,
•a béren kívüli juttatásnak az egy magánszemélyre jutó összegét az éves keretösszeg
(200 000 forint) számításánál figyelmen kívül kell hagyni,
•az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor – az adóéven belül több befizetés
esetén az első befizetéskor – pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe.
Az értékhatárt meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül.
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Béren kívüli juttatások 2017.
Béren kívüli juttatásnak minősül:
• A juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget (100 ezer forint)
meg nem haladó része;
• A Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely szolgáltatás alszámlájára utalt
legfeljebb 225 ezer forint, vendéglátás alszámlájára utalt
legfeljebb150 ezer forint, a szabadidő alszámlájára utalt legfeljebb
75 ezer forint. Több juttató esetén sem léphetők túl az egyes
alszámlákra utalt összegek;
• Szakszervezet esetén üdülési szolgáltatás nyújtható a tagnak,
nyugdíjas tagnak, az említettek és a nyugdíjas, valamint az elhunyt
tag közeli hozzátartozójának a minimálbért meg nem haladó rész;
• A szövetkezet közösségi alapjából a magánszemély tag részére az
alapszabály szerint juttatott, egyébként adóköteles jövedelem
együttes értékéből a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó
rész.
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Éves keretösszeget meghaladó rész
Az éves keretösszeget (a pénzben adott juttatásnál az évi 100
ezer forintot) a juttatás meghaladja, a felettes rész a
magánszemély jogviszony szerinti jövedelme lesz . Az
adókötelezettséget a kifizetés hónapjára kell teljesíteni.
Jogviszony évközi megszűnése esetén a keretösszeget (a 100 ezer
forint időarányos részét) meghaladó rész a jogviszony
megszűnésének hónapjában megszerzett jogviszony szerinti
jövedelem lesz, a már megfizetett közterhek beszámíthatók az
adókötelezettségbe.
A munkavállaló halála esetén az éves keretösszeg 100 ezer forint.
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Rekreációs keretösszeget meghaladó rész
Az éves rekreációs keretösszeg a pénzben adott juttatás éves
keretösszeget (100 ezer forint) meg nem haladó része, valamint a
SZÉP Kártyára utalt összeg értékhatárt meg nem haladó része
együttes összegéből
 költségvetési szerv munkáltató esetében 200 ezer
 más munkáltatók esetén 450 ezer forint
akkor, ha a juttatásra jogosító jogviszony az év egészében fennáll.
Ha a jogviszony az év egészében nem áll fenn, akkor a jogviszonnyal
arányos rész minősül keretösszegnek. A munkavállaló halála esetén
a keretösszegeket nem kell arányosítani.
A meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül, mely
után az adókötelezettséget a juttatás, illetőleg a jogviszony
megszűnésének hónapjára kell megállapítani.
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Kifizetőt terhelő adó
Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott
juttatások valamint a béren kívüli juttatások után az adó a
kifizetőt terheli.
A juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke,
ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék,
szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az
a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A
kifizetőt terhelő adó alapja 2017. január 1-től az előzőek
szerinti jövedelem 1,18-szorosa.

12

Családi kedvezmény
2017. Január 1-től eltartott az, aki a családok támogatásáról szóló törvény
szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe
vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett
eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem
állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem
befolyásolja.
Ha a rokkantsági járadékban részesülő személy mellett a családi pótlék
összegének megállapításánál figyelembe vehető pl. egyetemi hallgató is van a
családban, akkor az említett személy eltartottként vehető figyelembe.
Nem kell új nyilatkozatot tenni a gyermek megszületésekor, ha a magzatra
tekintettel a várandósság időszakában már érvényesítettek családi
kedvezményt
Családi kedvezmény érvényesítése esetén nem kell aláíratni a munkavállaló
házastársának munkáltatójával az adóelőleg-nyilatkozatot
Az előzőek 2017. január 1-jén lépnek hatályba.
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Első házasok kedvezménye
2017. január 1-től jogosultsági hónapként a
házassági
életközösség
fennállása
alatt
a
házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági
hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető
figyelembe [Szja tv. 29/C. § (4) bekezdés].
Nem szűnik meg a kedvezmény akkor sem, ha a
házasságkötéskor már meglévő, a házastársat
magzatra tekintettel megillető családi kedvezményre
való jogosultságot, a gyermekre tekintettel megnyíló
jogosultság váltja fel.
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Öngondoskodáshoz kapcsolódó rendelkezések
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakhoz, a
nyugdíj-előtakarékossági számlához (NYESZ-R) és a
nyugdíjbiztosítási
szerződésekhez
kapcsoló
rendelkezés esetén az utalásra az ezer forintot meg
nem haladó összegű adótartozásnál is sor kerül,
továbbá ennél nagyobb tartozás megfizetését
követően az utalásra külön kérelem nélkül kerül sor.

15

Nyugdíjbiztosítás
A rendelkezés alapjául a magánszemély által az
adóévben szerződőként befizetett összeg szolgál.
Adóévben befizetett díjnak minősül az adóévben
jóváírt, korábban befizetett összeg is.
A magánszemély által rendelt összeget az
adóhatóság minden esetben a biztosítóhoz
utalja.
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Ingatlanértékesítés
A lakásnak nem minősülő ingatlan, illetve az ahhoz
tartozó vagyoni értékű jog átruházása esetén akkor is
alkalmazható lesz az időmúlás függvényében
meghatározott csökkenés, ha az átruházásból származó
jövedelem meghatározására a 75 százalékos szabályt
alkalmazták [Szja tv. 62. § (4) bekezdés, hatályos: 2016.
VI. 16-tól].
Minden ingatlan esetében az adóköteles időszak 5 év.
Megszűnik a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok
tekintetében a 15 éves adóköteles időszak.
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Tartós befektetésből származó jövedelem
2017. január 1-jétől a tartós befektetésből
származó bevétel részét képezi a
• A külföldi fizetési eszköznek a lekötés
megszűnése,
megszakítása
időpontjára
megállapított piaci értéke;
• A szerződés
megszűnése,
megszakítása
időpontjára megállapított kamatkövetelés.
• Ha a külföldi befektetőnél lévő „tbsz”lekötési
átutalásra kerül, azt 30 napon belül be kell
jelenteni az adóhatóságnak.
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Ellenőrzött tőkepiaci ügyletek
Az adóbevallási tervezet bevezetésére tekintettel
a 2016. augusztus 1-jével hatályba lépett
módosítás szerint a befektetési szolgáltatónak az
állami adóhatósághoz adatot kell szolgáltatnia
február 15-éig a magánszemély által elért
bevételről, az ügyletek eredményéről (nyereség,
veszteség), az adóévben felmerült járulékos
költségekről.
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Munkáltatói lakáscélú kölcsön és támogatás
A lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó szabályokat
érinti,
hogy
a
lakáscélú
kölcsön
minősítésénél
háttérjogszabálynak számító, a lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezései 2016.
augusztus 1-jétől a Korm. rendeletből átemelésre kerülnek az
Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3. pontjába. A jogalkalmazás
megkönnyítése érdekében tehát az Szja tv. is tartalmazza a
korszerűsítés, akadálymentesítés fogalmára, a méltányolható
lakásigény mértékére, illetve az együttköltöző, együttlakó
családtagok körére vonatkozó szabályokat. Az Szja. tv-be
átkerülő
szabályok
nem
teljesen
azonosak
a
kormányrendeletben foglaltakkal.
Az új rendelkezések a kamatkedvezményből származó jövedelem
(munkáltatói lakáscélú hitel) esetében is alkalmazhatók.
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Fizető-vendéglátó tevékenység
2017. január 1-től a tételes átalányadó évi összege
szobánként 38 ezer 400 forint. A tételes átalányadót
egyenlő részletekben, az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezései szerint - a tevékenység megszüntetése
esetén a megszüntetés negyedévét követő 15 napon
belül - kell megfizetni.
Ebben az esetben a magánszemélynek nem keletkezik
egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettsége!
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Lakhatási mobilitási támogatás 2017-től
Az a munkavállaló részesülhet támogatásban,
• akivel határozatlan idejű, legalább 36 órás munkaviszonyt kötnek,
• akinek az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság
legalább 60 km, vagy
• aki tömegközlekedéssel 3 óránál többet utazna oda-vissza
• a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban nem volt és a
támogatás nyújtásának időpontjában nincs saját lakása (tulajdonjog,
haszonélvezeti jog) a munkavégzés helyén vagy a meghatározott
távolságon, utazási időn belül elérhető helyen
Ugyanazon munkáltató által nyújtott támogatás havi értékéből
adómentes a foglalkoztatás
• első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka
• második 24 hónapjában a minimálbér 25 százaléka
• 48. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százaléka.
Egy adott lakásra tekintettel csak egy személy részesülhet
támogatásban.
A juttatás a társasági adóban adóalap-csökkentő tételnek minősül.
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Munkásszállás 2017-től
A munkáltató (kifizető) tulajdonát képező vagy
általa bérelt, több lakóhelyiséggel rendelkező
ingatlan munkásszállásnak minősül akkor is, ha
egy lakóhelyiségben csak egy munkavállalót
helyeznek el.
Egy lakóhelyiséges lakásban továbbra is legalább
két munkavállalót kell elhelyezni.
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További adómentes juttatások
 A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek,
(köz)alapítványok, egyházi jogi személyek által a lakosság, a közösség
széles körét érintő rendezvényeken ingyenesen közreműködők
részére biztosított étkezési szolgáltatás is adómentes bevételnek
minősül 2016. június 16-ától.
 Adómentesnek minősül 2016. április 12-étől az a juttatás, amelyet a
magánszemély az Erzsébet-programról szóló törvény szabályai szerint
az Erzsébet-program forrásaiból kap, feltéve, hogy az nem minősül a
tevékenység ellenértékének.
 2016. január 1-jétől a közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra
visszatérő magánszemélyek adómentes elhelyezkedési támogatásban
részesülhetnek, ha a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának
lejártát megelőzően elhelyezkednek a versenyszférában. (Hatályos
2016. május 21-től, alkalmazható 2016. január 1-jétől.)
 2017. január 1-jétől adómentes a bölcsődei, óvodai ellátás és
szolgáltatás.
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Egyéni vállalkozókat érintő változások
Az engedéllyel végzett belföldi fuvarozás esetén az egyéni vállalkozó is
elszámolhatja a belföldi kiküldetésről szóló Korm. rend. szerinti összeget
(3000 Ft) 2016. január 1-től.
Szabad vállalkozási zónában (pontosítás a Tao. Tv-hez igazodva a
hátrányos térség helyett) üzembe helyezett tárgyi eszköz beruházási
költsége az üzembe helyezés évében egy összegben elszámolható (2016.
január 1-től).
2017. január 1-től
• Kisvállalkozói adókedvezmény korlátja, értékhatára megszűnik a
2016. dec. 31. után kötött hitelszerződések esetében.
• Korábban tiltó rendelkezés hiányában az egyéni vállalkozó költségként
számolhatta el a személyi jövedelemadó hatálya alatt a megelőző
időszakra megfizetett egyszerűsített vállalkozói adót, illetve a kisadózó
vállalkozás tételes adóját, a módosítását követően azonban megszűnik
ez a lehetősége.
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Őstermelőket érintő változások
2016. július 1-től
• Őstermelői igazolványt csak az kaphat, aki belföldön
rendelkezik saját gazdasággal.
• A törvény meghatározza, hogy az igazolványt kiállító
Agrárkamara felé miről kell nyilatkozni és milyen adatokat kell
igazolni.
2016. szeptember 1-től
• Az őstermelői nyilvántartás adatai bárki számára
lekérdezhetővé váltak (weboldal, mobiltelefonos alkalmazás)
2017. január 1-től
• az őstermelőnek nem minősülő regisztrált mezőgazdasági
termelő nem számolhat el a 11. mell. szerint értékcsökkenési
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leírást.

Adóbevallások
1. Munkáltatói adómegállapítás (16M29)
2. 1653-as személyi jövedelemadó bevallás
3. Bevallási tervezet
Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási
kötelezettségének még nem tett eleget, az adóévet követő év március 15-éig
postai úton, telekommunikációs eszközön keresztül küldött rövid szöveges
üzenetben (SMS), vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és
vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa
részére. A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó születési időpontját és
adóazonosító jelét is.
Ha az adózó az adóbevallási tervezet adatait az adóévet követő év május 20.
napjáig nem javítja, nem egészíti ki, illetve bevallási kötelezettségét más módon
nem teljesíti, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adóbevallási tervezetben
foglaltakkal egyetért, és az adóbevallási tervezet az adózó által benyújtott
bevallásnak, a megállapított és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott
adónak minősül.
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Kisadózókat érintő változások
Nem kell bevételként figyelembe venni a költségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást!
(visszamenőlegesen: 2014. január 1-től).

2017. január 1-től
• A kisadózó által kiállított bizonylat alapján az
adóalanyiság megszűnésének napjáig be nem folyt
bevétel a megszűnés napján bevételnek számít.
• Nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra,
amelyek egészében keresőképtelen a Tbj. szerint
kiegészítő tevékenységet folytató kisadózó.
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Kisadózókat érintő változások
2017. január 1-től a „bevételi értékhatár”
12 millió forint.
Változik az ellátások alapja: havi 81 300 forint helyett
90 000 forint és havi 136 250 forint helyett 150 000
forintra nő.
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Társadalombiztosítás,
szociális hozzájárulási adó,
egészségügyi hozzájárulás

Társadalombiztosítás
Bővült a biztosítottak köre:
• a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak
szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy,
• az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy,
• helyi (települési) önkormányzat választott képviselője
(tisztségviselője),
társadalmi
megbízatású
polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező
jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri
az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott összeget
31

Társadalombiztosítás
Kisgyermekes vállalkozók járulék- és szociális
hozzájárulási adókötelezettsége
Ha a vállalkozó csecsemőgondozási díj és/vagy
gyermekgondozási díj folyósítása mellett egyidejűleg
gyermekgondozást segítő ellátásban is részesül,
mentesül a járulékfizetési alsó határ és a minimum
adóalap után történő közterhek megfizetése alól még
akkor is, ha tevékenységét személyesen folytatja.
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Társadalombiztosítás
A nevelőszülői jogviszony megítélése vállalkozás
folytatása esetén
• A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra irányadó
szabályok a jogviszony speciális jellegére tekintettel
rendelkeznek arról, hogy munkaviszony alatt a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt is érteni kell,
de nem határozzák meg, hogy hány órás
jogviszonynak kell azt tekinteni.
• A nevelőszülői jogviszony a Tbj. és a szociális
hozzájárulási adó rendszerében teljes munkaidős
jogviszonynak minősül 2016. június 16-tól.
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Társadalombiztosítás
Nyugdíj mellett vállalkozást folytatók
• A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó
után az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy
jogviszonyban kell megfizetni.
• Ha az egyidejűleg több társas vállalkozói
jogviszonnyal rendelkező társas vállalkozó év közben
válik kiegészítő tevékenységet folytató társas
vállalkozóvá (lesz nyugdíjas), akkor az adóév
fennmaradó időszakára nyilatkozhat arról, hogy
melyik társaság fizesse meg utána a járulékot 2016.
június 16-tól.
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Társadalombiztosítás
2017. január 1-től:
• A mezőgazdasági őstermelő saját döntése szerint a
magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások
megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan
nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat a
törvényi előírásnál magasabb összeg után fizeti
meg. Az adóévre szóló nyilatkozatot a tárgyév során
bármely negyedévben meg lehet tenni (’T1058
számú bevallás).
• Eva alany: a magasabb járulékalap választására
vonatkozó
nyilatkozatot
a
tárgyév
1.
járulékbevallásában is megteheti!
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Társadalombiztosítás
• Többes jogviszony fennállása esetén 2016.
november 26-tól kiegészült a Tbj. 31. § (4) bekezdés
b) pontja.
• Ez alapján a járulék alapja a ténylegesen elért
jövedelem, ha az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó
a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti középvagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai
Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban
közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali
rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.
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Társadalombiztosítás
Az egyéni járulékok mértéke nem változik.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék
mértéke 2017. január 1-től 7110,-forint
(napi 237 forint)
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Szociális hozzájárulási adó
•

Az ugyanazon kifizető és magánszemély között egyidejűleg
fennálló több munkaviszony esetében az érvényesíthető
kedvezmények egy adott hónap tekintetében a munkáltató
döntése szerint egyszeresen vehetők igénybe.
• Az ugyanazon kifizető és magánszemély között ismételten
létrejött munkaviszonyok során az elsőként létrejött
munkaviszonyra tekintettel lehet kedvezményt érvényesíteni.
Ha ugyanazon felek között egy adott hónapban új
munkaszerződéssel ismételten munkaviszony jön létre, akkor
a kedvezmény újbóli érvényesítésére már nincs mód.
• Fontos! Kisgyermekes munkavállalók után érvényesíthető
kedvezményeknél a feltételeket a foglalkoztatás kezdetén kell
vizsgálni!
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Szociális hozzájárulási adó
• A tartósan álláskereső személy, valamint a 25 év alatti
pályakezdő munkavállaló után az átvevő munkáltató – a
kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére –
folyamatosan tovább érvényesítheti a kedvezményt.
• Példa:
• 2015. február 1-jétől 25 év alatti pályakezdőt (20 éves)
foglalkoztatott a munkáltató. A szükséges igazolás birtokában
a munkaviszony kezdő napjától érvényesítette a szociális
hozzájárulási adóból a magasabb mértékű kedvezményt.
2016. március 1-jétől az Mt. 36. §-a szerint a munkáltató
személyében bekövetkező változás következményeként az
érintett munkavállaló egy másik munkáltatóhoz kerül.
• Az átvevő munkáltató továbbra is igénybe veheti az
adókedvezményt (2016. március 1-jétől 2017. január 31-ig a
magasabb, majd 2018. február 1-jétől további egy éven át az
alacsonyabb mértékben).
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Szociális hozzájárulási adó
A szociális hozzájárulási adó az
adóalap 22 %-a.
Kedvezmények mértéke:
22 % és
az általános adómérték 50 %-a, (azaz 11
%)
40

Egészségügyi hozzájárulás
Az egészségügyi hozzájárulás két kulcsos:
22 % és
14 %
Megszűnik a kamatjövedelmet terhelő 6 %-os eho.
Az őstermelőket terhelő 15 %-os eho 14 %-ra csökken.
Változik az Szja szerinti „78 %-os szabály”! Ha a
jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális
hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás
megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható,
vagy azt számára megtérítették), a megállapított
jövedelem 82 százalékát kell jövedelemként figyelembe
venni.
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Egyéb
Rehabilitációs hozzájárulás: a minimálbér 9 szerese;
Efo: bevallás csak elektronikus úton nyújtható be;
Szakképzési hozzájárulás: a hozzájárulásra kötelezett a
szakképzési hozzájárulást akkor teljesítheti saját
munkavállalók képzésével, ha – az egyéb feltételek
fennállása esetén - a 30 fő tanulószerződéses tanuló
gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási
kötelezettségét…stb.
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Köszönöm a figyelmet!

