
NAV által készített összefoglaló alapján

Összeállításunk a NAV Fe-
jér Megyei Adó- és Vámi-
gazgatósága tájékoztatási
osztályvezetőjének, Wal-
terné Fruit Anikónak az
összefoglaló anyaga alap-
ján készült (amelyet a
NAV Sajtó- és Kommuni-
kációs Főosztálya jóváha-

gyott), ebből terjedelmi
okokból csak a fontosabb
változásokra vonatkozó
részeket emeltük be,
a teljes dokumentum a
Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara
honlapján (www.dkik.hu)
megtalálható!

Kisadózó vállalkozás
esetében fontosak

A kisadózó vállalkozások
adókötelezettségét (kata) érin-
tő változások közül kiemelen-
dő, hogy a százalékos adófi-
zetési kötelezettséggel érintett
bevételi határ 6 millió forint-
ról 12 millió forintra emelke-
dik. Ennek következtében
csak a 12 millió forint éves
bevételi határ túllépése esetén
kell a tételes adó mellett szá-
zalékos adót (40 százalék) is
fizetni. Ugyanakkor az alanyi
adómentesség összeghatára 6
millió forintról 8 millió fo-
rintra emelkedik, így a kata
alanyaként megszerzett 8 mil-
lió forintot meghaladó bevétel
esetén a vállalkozó köteles
belépni az áfakörbe.

Nem számít a kisadózó
vállalkozás bevételének a
költségek fedezetére, vagy
fejlesztési célra folyósított tá-
mogatás. A rendelkezés 2014-
től alkalmazható az átmeneti
rendelkezés alapján, tehát
visszamenőleg önellenőrzés-
sel módosítható a korábban
benyújtott bevallás, és
amennyiben e miatt 40 száza-
lékos adófizetési kötelezettség
keletkezett, akkor az visszai-
gényelhető. Kiegészült a be-
vételre vonatkozó szabály az-
zal, hogy az adóalanyiság
megszűnésekor bevételnek
kell tekinteni azt az összeget
is, amelyet az adóalany az ál-
tala kibocsátott bizonylat
alapján az adóalanyisága
megszűnése napjáig még nem
szerzett meg.

Az adóalanyiság megszű-
néséhez vezethet, ha a kisadó-
zó vállalkozó ingatlan-bérbe-
adásból bevételt szerez, ezért
a kisadózó vállalkozót beje-
lentési kötelezettség terheli
2017-től.

Kedvező változás az adó-
zók számára, hogy lerövidül
az adóalanyiság megszűnése
utáni, az újból történő válasz-
tást kizáró korábbi 24 hóna-
pos időszak 12 hónapra.

A kisadózó számára kiad-
ható jövedelemigazolásra vo-
natkozó rendelkezés is válto-
zott. Az igazolást a NAV úgy
állítja ki, hogy legalább a té-
teles adófizetéssel érintett hó-
napok és a havi minimálbér
szorzata lesz a kisadózó iga-
zolt jövedelme. Bevétel hiá-
nyában a NAV nem igazol jö-
vedelmet.

A kata szerinti adózásra át-
térő bt, kkt, egyéni cég által
fizetendő osztalékadót kiváltó
adó mértéke 16 százalékról
15 százalékra csökken.

A decemberben elfogadott
törvénymódosítás szerint az
50 ezer forintot fizető főállású
kisadózó ellátási alapja a kö-
vetkező két évben emelkedik,
2017-ben 90 ezer forintra,
2018-ban pedig 93 500 forint-
ra. Abban az esetben, ha a
kisadózó él a magasabb (75
ezer forintos) adó fizetésének
lehetőségével, akkor az ellátá-
si alapja 2017-ben 150 ezer
forint lesz, 2018-tól pedig
157 ezer forint.

Egészségügyi
hozzájárulás

A 2016-ban hatályos Eho-
törvény még öt különböző
kulcsot alkalmaz az egyes jö-
vedelemtípusok esetén: 6 szá-
zalék, 14 százalék, 15 száza-
lék, 20 százalék valamint 27
százalék. Jelentős változás,
hogy az eho kétkulcsossá vá-
lik, mivel csak a 14 százalé-
kos és egy új, 22 százalékos
kulcsot vezettek be.

A kamatjövedelmek után
fizetett eho megszűnik. Az
átalányadózó mezőgazdasági
kistermelő, valamint az egy-
szerűsített bevallási nyilatko-
zatot tevő őstermelő által fize-
tendő eho 14 százalékra csök-
ken. A fizető-vendéglátó ma-
gánszemélyeket korábban ter-
helő fizetési kötelezettség
szintén megszűnt, ugyanakkor
az őket terhelő tételes átalá-
nyadó összege 32 ezer forint-
ról 38 400 forintra emelkedik.

Az adóbevallási tervezet
bevezetése kapcsán módosul-
nak az egészségügyi hozzájá-
rulás bevallására vonatkozó
rendelkezések is.

Új áfa-változások
A legfontosabb változás,

hogy az alanyi adómentesség
választására jogosító bevételi
értékhatár 6 millió forintról 8
millió forintra emelkedik.

Több termék áfakulcsa is
változott: a friss tej, a tojás,
valamint a baromfihús eseté-
ben 5 százalékra csökkent. Ha
az ételt, italt helyben fogyasz-
táshoz szolgálják fel, akkor az
áfakulcs 18 százalék. Az ét-
termi szolgáltatások forgalmi

adója tovább mérséklődik,
2018-ban már csak 5 százalék
lesz. Az internet-előfizetés
áfakulcsa szintén 18 százalék-
ra csökken. Az új áfakulcso-
kat azokra az értékesítésekre
kell először alkalmazni, ame-
lyek 2017. január 1-jén vagy
az után teljesülnek.

Ezen a területen még szá-
mos változás lépett életbe, ér-
demes tehát a teljes összefog-
lalót elolvasniuk!

Szociális hozzájárulási adó,
rehabilitációs hozzájárulás

Jövőre 5 százalékkal, 2018
januárjától pedig újabb 2 szá-
zalékkal csökken a bérekre
rakódó, munkáltatót terhelő
közteher, a szociális hozzájá-
rulási adó. Tehát a szociális
hozzájárulási adó mértéke
2017. január 1-jétől 22 száza-
lék, 2018. január 1-jétől pedig
20 százalék lesz.

Az evás egyéni vállalkozó
a magasabb összegű tb-ellátá-
sokért egyoldalú nyilatkozat-
tal vállalhatja, hogy a nyug-
díjjárulékot, az egészségbizto-
sítási és munkaerő-piaci járu-
lékot magasabb járulékalap
után fizeti meg, mint a mini-
málbér másfélszerese. Ezt a
nyilatkozatot a jövőben a
tárgyév első járulékbevallásá-
ban teheti meg a vállalkozó.

A vállalkozói járulék alsó
határának megállapítását segí-
tő rendelkezés arról szól,
hogy miként kell megállapíta-
ni az egyéni vállalkozó, illet-
ve a társas vállalkozó tárgyha-
vi járulékfizetési alsó határát,
ha a heti 36 órát elérő munka-
viszonya, vagy a többes társas
vállalkozói jogviszonya hó-
nap közben keletkezik vagy
szűnik meg. Ezzel összhang-
ban, amennyiben a legalább
heti 36 órás munkaviszony,
vagy a közép- vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali ta-
nulmánya a naptári hónap
egészében nem áll fenn, ak-
kor egy naptári napra a szoci-
ális hozzájárulási adókötele-
zettség kiszámításánál az adó-
alap harmincad részét kell fi-

gyelembe venni. A tanulói,
hallgatói jogviszony szünete-
lése alatt azt az időtartamot
kell érteni, amíg a jogviszony
szünetel, valamint az azt köz-
vetlenül követő 3 hónapot.

A kismamák után igénybe
vehető kedvezmény alkalma-
zását segítő szabályokat is
pontosították. Az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege
pedig idén havi 7 110 forint. A
kötelezettség egy napra számí-
tott összege 237 forint.

A rehabilitációs hozzájáru-
lás a minimálbér kilencszere-
se a megváltozott munkaké-
pességű személyt nem foglal-
koztató vagy a kötelező fog-
lalkoztatási szintet el nem érő
foglalkoztatás esetén a hiány-
zó létszámra.

Kisvállalati adó
A kiva 2017-ben 16-ról 14

százalékra csökken, 2018-ban
pedig 13 százalék lesz. Vá-
lasztásának feltételei enyhül-
nek. A belépési értékhatár to-
vábbra is 500 millió forint
marad, de a cégek a kivát al-
kalmazhatják, amíg el nem
érik az 1 milliárd forintos be-
vételi értékhatárt. Az az adózó
választhatja ezt az adózási
módot, amelynek átlagos sta-

tisztikai állományi létszáma
nem haladja meg az 50 főt. A
kiva-alanyiság akkor szűnik
meg, ha a létszámnövekedés
miatt az adóalany átlagos sta-
tisztikai állományi létszáma
meghaladta a 100 főt. Az adó-
kötelezettség meghatározása
az osztalékra és a tőkeműve-
letek eredményére épül, tehát
a felhalmozódott pénzeszkö-
zöket nem adóztatja meg.

Társasági adó
A társaságok adózására vo-

natkozó változások a vállalko-
zások számára kedvező adó-
zási környezetet teremtenek.
Jelentős megtakarítást ered-
ményez a korábban 19 száza-
lékos kulccsal adózó közép-
és nagyvállalati körnek a ked-
vező, 9 százalékos társasági
adó bevezetése.

Tovább bővül a vállalkozói
kedvezmények köre, illetve az
intézkedések egy része
könnyíti a kedvezmények
igénybe vételét (például a fej-
lesztési adókedvezmény lét-
számra vonatkozó előírásai-
nak csökkentése). Bővül a
műemlékek felújításával
összefüggő adóalap-kedvez-
mény, 2017-től a felújítás
költségének kétszeres értéké-
ben érvényesíthető az adó-
alap-csökkentő tétel. Annak
sem lesz akadálya, hogy ezt a
kedvezményt együttesen alkal-
mazza az adózó a műemlék-
karbantartás költségének adóa-
lap-csökkentő tételével, ame-
lyet az adózás előtti eredmény
50 százalékáig érvényesíthet.

Új adóalap-csökkentő tétel
lesz alkalmazható az szja-tör-
vény szerinti mobilitási célú
lakhatási támogatás adóévben
érvényesített összege, vala-
mint a munkásszállás beruhá-
zásának, üzemeltetésének,
bérlésének esetében.

A korai fázisú vállalkozás-
ban szerzett részesedés beke-
rülési értékének háromszoro-
sával az adózó az adózás előt-
ti eredményét csökkentheti a
részesedés szerzésének adóé-
vében és az azt követő három
adóévben. Energiahatékony-
sági célokat szolgáló beruhá-
zások után adókedvezmény
érvényesíthető a beruházás
üzembe helyezését követő
adóévben és az azt követő öt
adóévben. Továbbá adóked-
vezmény érvényesíthető az
élő zenei szolgáltatás költsé-
gére, a ráfordításként elszá-
molt díj összegének legfeljebb
50 százalékáig. A kapcsolt
vállalkozással szemben fenn-
álló követelés behajthatatlan-
ná válása, értékvesztés vissza-
írása kapcsán viszont szigo-
rúbb lesz a szabályozás.
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Adózást érintő jogszabályok változása
NAV Három jelentős – adótörvényeket érintő – módosító csomag elfogadásáról döntött az Országgyűlés 2016-ban

Jelen összefoglalóban a
vállalkozói szférát érintő
legfontosabb, 2017 janu-
árjától hatályba lépő vál-
tozásokat foglaljuk össze.
A változások jelentős
része jogalkalmazást
könnyítő pontosítás,
vállalkozás-ösztönző,
adminisztrációt csökkentő
intézkedés, de vannak
az adóelkerülési
technikákat kiküszöbölő
rendelkezések is.

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ TERÉN

A módosítások közül kie-
melendő, hogy egykulcsossá
válik a vállalkozói személyi
jövedelemadó. Az adó mérté-
ke a bevétel nagyságától füg-
getlenül 9 százalék, tehát ab-
ban az esetben is, ha a vállal-
kozói adóalap meghaladja az
500 millió forintot.

Több, a vállalkozók által
igénybe vehető kedvezmény
feltételéül szabott felső határ
megszűnt. Így a kisvállalko-
zói kedvezményre vonatkozó
30 millió forintos korlát, és a
2016. december 31. utáni hi-
telszerződések esetében a ka-
mat teljes összege adókedvez-

ményként vehető igénybe, te-
hát megszűnik az eddig előírt
6 millió forintos korlát.

2017-től mind a magánsze-
mélyek számára munkába já-
rásához adható költségtérítés,
mind a vállalkozók által el-
számolható általános sze-
mélygépkocsi normaköltségé-
nek mértéke 9 forintról 15 fo-
rintra emelkedik kilométeren-
ként, saját tulajdonban lévő
személygépkocsi használata
esetén.

Változott a hivatali, üzleti
utazás és a kiküldetés fogal-
ma is, így egyértelművé vált,
hogy az is kiküldetésnek mi-
nősül, amikor a munkavállaló
a lakóhelyéről egyből az üzle-
ti partnerhez utazik.

Jelentősen átalakul a cafe-
teria keretében adható béren
kívüli juttatások, illetve egyes
meghatározott juttatások
rendszere. A kifizetőt terhelő
adó alapja a juttatás értékének
az 1,19-szerese helyett 1,18-
szorosa lesz, amely után bé-
ren kívüli juttatások esetén a
kifizető 15 százalék személyi
jövedelemadót, valamint 14
százalék egészségügyi hozzá-
járulást köteles fizetni. Egyes
meghatározott juttatások ese-

tén pedig a 15 százalék sze-
mélyi jövedelemadón túl a jö-
vő évtől 27 százalék egész-
ségügyi hozzájárulás helyett
22 százalékot fizet a juttató.

Az adómentesen adható
juttatások köre bővül a mobi-
litási célú lakhatási támoga-
tással, illetve pontosították a
lakáscélú munkáltatói támo-
gatás adómentességére vonat-
kozó szabályokat is.

A béren kívüli juttatások
köre jelentősen leszűkül, de
új elemként jelenik meg az
évente legfeljebb 100 ezer fo-
rintos keretösszegben adható
pénzösszeg juttatása. Fontos,
hogy amennyiben a pénzben
adott juttatás meghaladja az
éves keretösszeget, akkor az
azt meghaladó rész bérjöve-
delemként válik adó- és járu-
lékkötelessé.

Figyelni kell arra is, hogy
a pénzben, illetve a Szép-kár-
tya egyes alszámláira adott
juttatásoknál van egy összesí-
tett keret is, ez a rekreációs
keretösszeg a közszférában
200 ezer, a vállalkozói szférá-
ban pedig 450 ezer forint.
Amennyiben a dolgozónak
adott összeg ezt a keretössze-
get meghaladja, akkor szintén

az egyes meghatározott jutta-
tásokra vonatkozó magasabb
fizetési kötelezettség áll fenn.

A jövő évtől kizárólag az
alábbi jogcímen adott juttatá-
sok adózhatnak kedvező adó-
teherrel: az éves keretösszeget
meg nem haladóan adott
pénzösszeg, a Szép-kártya
bármely alszámlájára a tör-
vényben meghatározott kere-
teken (szálláshely 225 ezer
forint, vendéglátás 150 ezer
forint, szabadidő 75 ezer fo-
rint) belül adott juttatás, meg-
határozott személyi kör részé-
re személyenként a minimál-
bér 50 százalékáig üdülőben
nyújtott üdülési szolgáltatás,
valamint a szövetkezet közös-
ségi alapjából nem pénzben
juttatott jövedelem értékéből
személyenként a minimálbér
havi összegének 50 százalé-
kát meg nem haladó rész.

A többi, korábban béren
kívüli juttatásnak minősülő
juttatás (munkahelyi étkezte-
tés, iskolakezdési támogatás,
helyi utazási bérlet, képzési
költség-átvállalás, önkéntes
pénztári hozzájárulás) a meg-
szokott feltételekkel, de az
egyedi értékhatárokat figyel-
men kívül hagyva egyes meg-

határozott juttatásként adható
2017. január 1. után, az azt
terhelő magasabb adóteherrel.

2017-től a befizető szemé-
lyétől (munkáltatói tag vagy
támogató) függetlenül egyes
meghatározott juttatásnak
minősül az önkéntes kölcsö-
nös biztosító pénztárba cél-
zott szolgáltatásra befizetett
összeg. Az adómentes juttatá-
sok körében továbbra is sze-
repel a lakáscélú támogatás, a
kulturális belépő és a sport-
rendezvény belépő, továbbá a
bölcsődei támogatás mellett
2017-től az óvodai szolgálta-
tás is adómentes. A törvény-
ben foglalt feltételekkel és
mértékben 5 évig adómente-
sen nyújthat a munkáltató
mobilitási célú lakhatási tá-
mogatást a dolgozóknak, és
változott a munkásszállás fo-
galma is.

A magánszemélyeket meg-
illető családi kedvezményt
érintő pontosítások eredmé-
nyeként a kedvezményre jo-
gosultak körénél, illetve a
magánszemélyt megillető
kedvezmény összegénél az el-
tartottak körének kibővülése
miatt változás lehet. Az első
házasok kedvezménye feltétel

nélkül megilleti a házaspáro-
kat, akiknél az egyik fél első
házasságát köti. A kedvez-
mény visszamenőlegesen is
érvényesíthető 2015. február
1-jétől a személyijövedelema-
dó-bevallás önellenőrzésével.

A felváltva gondozott
gyermek esetén a kedvez-
mény szülők közötti megosz-
tásához nem lesz szükség bí-
rósági ítéletre, vagy felek kö-
zötti egyezségre, elegendő, ha
a felek közös nyilatkozatot
tesznek. A két gyermeket ne-
velő családoknál 2017-ben az
adóalap-kedvezmény havi
összege 83 300 forintról 100
ezer forintra emelkedik, vagy-
is a jogosultaknak gyerme-
kenként havi 15 ezer forinttal
kevesebb adót, illetve járulé-
kot kell fizetni.

A munkáltató, amennyiben
nem vállalja a munkáltatói
adómegállapítás elkészítését,
akkor a magánszemély figyel-
mét a jövőben nem az adónyi-
latkozatra hívja fel – mivel
ilyen formában a bevallási
kötelezettség nem teljesíthető
már –, hanem a bevallási ter-
vezet adóhatósági elkészítésé-
ről köteles tájékoztatni a
munkavállalót.


