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Tisztelt Ügyfeleink! 

Az adózásunk évről-évre folyamatosan, állandóan változik, módosul. Aki vállalkozik, 
nem teheti meg, hogy ne kövesse nyomon, és ne nézze meg, mi érinti, és sajnos 
folyamatosan.  

Több megrendelőnk is ebben partnerünk, szeretnénk a személyek körét jelentősen 
bővíteni. Az előszó, a bevezető azért került az elejére, mert ezt még talán mindenki 
elolvassa.  

1. Bevezető 

Az évek során megszokott módon összefoglaltuk azokat a változásokat a 2017-es 
adózási változás területén, amelyek a vállalkozásainkat leginkább érintik, a teljesség 
igénye nélkül és engedjék meg, hogy azokra a típus kérdésekre is kitérjek, amelyek a 
közös munkánk során folyamatosan felmerülnek, mint pl. minimálbér, garantált 
bérminimum, járulékok, cafetéria, a számlázás, a készpénzforgalom, az 
adókockázatok, a munkaidő nyilvántartás, az efot és annak bejelentése stb.  

A számlázásnál hadd kezdjem a KATA adózó a számlán köteles feltüntetni, hogy 
KISADÓZÓ, a számlán nem mindegy, hogy valaki nulla %-kal számláz, vagy 
mentesen, vagy fordított adózás keretében, és talán az egyik legfontosabb, mikor kell 
a vevő adószáma és ebben van változás is 2017 január 1-től, ha az adó (áfa) 
összege a 100.000-ft-ot eléri akkor kötelező annak feltüntetése és ez már a 2016-
ban kiadott de 2017-es teljesítésű számlákra is igaz. A hibás, nem helyesen kiállított 
számla adókockázatot eredményez, befolyásolja az adólevonási jogot. 

Természetesen a hivatkozás csak a terjedelem miatt éves, mert a szabályok 
naponta, és különböző hatályba lépéssel keletkeztek, amelyekre nem, vagy nem 
minden esetben térek ki.  

Többféle könyvelő van, az adatrögzítőtől egészen az úgynevezett expanzív 
könyvelőig, Mi magunkat az utóbbiak közé soroljuk, de néha olyan konfliktusok 
keletkeznek így is, amelyek elkerülése érdekében keletkezett eddig is, és most is, fog 
a jövőben is ez az anyag, és az ehhez hasonló tájékoztatás.  

Továbbá szeretném mindenki figyelmét arra is felhívni, hogy ott a honlapunk is 
folyamatosan keletkeznek azok az anyagok amelyek a változás, változások miatt 
indokoltak. Ne menjenek el mellette közönnyel, mert annak következményei vannak 
és lehetnek.  

A változásokat nem Mi generáljuk, Mi csak közvetítjük, tolmácsoljuk, értelmezzük, 
segítségükre kívánunk, lenni abban, hogy eligazodjanak. 

Nem minden a könyvelő feladata, így a kockázatvállalás a vállalkozásért, annak 
működtetése, és a vállalkozási törvények betartása, különböző, de nem a 
könyveléssel kapcsolatos adminisztráció, mint az ekaer, vagy a számlázás, vagy 
annak adatszolgáltatással kapcsolatos kérdése, vagy éppen az alapbizonylatok, a 
számla, a szerződések, a munkaidő-nyilvántartások,  a munkaszerződés 
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módosítások, vagy éppen annak megszüntetése, az indokok bizonyítása, szóval a 
könyvelést megalapozó, alátámasztó bizonylatok kiállítása, a kamarai tagsági 
kérdések, a tevékenységhez szükséges képesítések, a múltban levő gazdasági 
események tovább folytatása ( pénzkövetelések utáni kamat elszámolása, behajtási 
ügyek, jogi ügyek, itt a telephely a székhely, ehhez kapcsolódó adóügyek 
megismerése, a saját tőke kérdése, amire az új OBR miatt külön fel kell hívnom a 
figyelmet stb) legfeljebb erre igyekszünk a figyelmet felhívni, de ha már beállt a 
mulasztás nem tudok csodát tenni. 

Mottó 1. ,,a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit várni kell,, 

Mottó 2. ,, az adózásban esemény utáni tabletta nincs,,  

Szeretném így évvégén felhívni pár dologra a figyelmet:  

2. Zárlati teendők 

Még ne dőljünk hátra nincs vége az évnek.  

Árukészletről és anyagkészletről, mezei leltárról, szóval az eszközökről, ide értve a 
pénzeszközöket is leltárt kell felvenni. A tételes leltárt nettó beszerzési áron ahogy 
már minden év végén. 2016.dec 31 –ig állapotra kell rögzíteni. Kérek mindenkit 
január első hetében legkésőbb január 15 ig juttassa el irodánkba.   

Szabadságok év végéig a jelenléti ívek szerint és a szabadság nyilvántartás szerint 
fussanak ki.  

Figyelni az pénztárgépek éves felülvizsgálatára kinek mikor van az évfordulója, 365 
naponta felül kell vizsgálni, annak is, aki szünetel. 

Leltár és munkaszerződés módosítás nélkül nem lehet kinyitni a dolgozónak munkát 
végezni. 

 megjelent a 430/2016.(XII.15) kormány rendelet 

3. Minimálbér, garantált bérminimum - 2017 

8 órában foglalkoztatottak bére  

Nézzük meg az új béreket, és hogy mibe is kerül egy munkavállaló! (Az alábbi 
táblázatban semmilyen kedvezménnyel nem számoltunk!) 
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MINIMÁLBÉR - 2017 

 

*GARANTÁLT BÉRMINIMUM - 2017 

Bruttó minimálbér  
127.500 

Ft Bruttó bérminimum  
161.000 

Ft 

Nettó minimálbér  84.788Ft Nettó bérminimum  107.065 
Ft 

Munkaadó fizetendői a bér 
után 29.963 Ft 

Munkaadó fizetendői a bér 
után 37.835 Ft 

Munkavállalótól levont 
járulékok 

42.713 Ft Munkavállalótól levont 
járulékok 

53.935 Ft 

Fizetendők összesen 72.676Ft Fizetendők összesen 91.770 Ft 

Egy munkavállaló összes 
bérköltsége  

157.463 
Ft 

Egy munkavállaló összes 
bérköltsége  

199.835 
Ft 

Garantált bérminimum  = szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén. Eddig azt 
a gyakorlatot folytattuk, hogy akinek 9-es a FEOR és az ügyvezető, aki csak 
ügyvezet annak adtuk a minimálbért, azonban ennél sokkal bonyolultabb a kérdés és 
most már nagyon nagy a kockázat miután jelentős a különbség a bérek között. 

Munkakör és végzettség kell hozzá, a garantált bérminimumra való jogosultsághoz 
két feltételnek szükséges együttesen érvényesülniük. Az egyik az, hogy a 
munkavállalónak rendelkeznie kell középfokú végzettséggel, szakképzettséggel. A 
másik feltétel pedig az, hogy a munkakör betöltésének feltétele kell, hogy legyen ez a 
képzettségi szint. Az együttes szón azonban nagy hangsúly van. Amennyiben 
ugyanis a munkavállaló ilyen, emelt szintűnek minősített állást tölt be, de nem 
rendelkezik a szükséges képzettséggel, végzettséggel, abban az esetben az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elve sérülne, ha magasabb bért kapna. Ilyenkor ugyanis 
pusztán a pozíciónál fogva kevesebb erőfeszítéssel érné el ugyanazt a díjazást.  

Hasonlóképpen nem jár pusztán azért garantált bérminimum, mivel a munkavállaló 
jól képzett, de az a pozícióhoz nem is szükséges. 

A képzési követelmények területe a munkajog egy neuralgikus területe, nem könnyű 
áttekinteni. Ennek oka alapvetően az, hogy ilyen követelményt számos különböző 
un. jogforrás tartalmazhat.  

Előírhat képzettségi szintet jogszabály, mely vonatkozásában a legfontosabbak az 
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési 
követelményekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet, valamint az azonos 
tárgyban kiadott 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet.  

Ezzel a listának azonban nincsen vége. Ilyen követelményt tartalmazhat még 
kollektív szerződés, illetve a munkáltató szabályzata is. Sőt jogosultságot alapoz meg 
az is, ha más középfokú végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező 
munkavállalóknak a garantált bérminimumot a munkáltató már megadta. Ilyenkor 
ugyanis ezt a bírói gyakorlat munkáltatói követelménynek tekinti. Érdemes tehát 
körültekintően eljárni. 



Juhász Adószakértő Iroda Szolnok  6 

 

A középfokú végzettség, a képesítési követelményt előíró jogszabályból azonban 
csupán a szükséges szakképzettség állapítható meg, az nem, hogy az milyen fokú. 
Itt pedig a FEOR besorolásnak a közhiedelemmel szemben (függetlenül a 
gyakorlattól) nincsen jelentősége.  

A szintet az Országos Képzési Jegyzékből (OKJ) tudjuk megállapítani, mely a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal weboldalán érhető el.  

A számhalmazbanl elég nehéz kiigazodni, de a mellékleteiben található 
magyarázatból kiderül, hogy a 34-es vagy annál magasabb számmal jelölt 
képzettség középfokúnak minősül.  

Hivatalhoz intézett levelére az alábbi tájékoztatást adom: 
A Korm. rend szerint a garantált bérminimum akkor illeti meg a munkavállalót, ha 
legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben kerül foglalkoztatásra (2.§ (2) bekezdés). 
 
Ennek az OKJ-s képzések közül a 8. és a 10. évfolyam, illetve a középiskola után 
megszerezhető szakképesítések tesznek eleget. 
 
Ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy mely munkakörök érthetőek bele ebbe a 
kategóriába három dolog együttes értelmezése szükséges. 
 
A legfontosabb feltétel a munkaszerződésben, illetve az álláshirdetésben megjelölt 
alkalmazási feltétel, hiszen ha a munkáltató megköveteli a középfokú végzettséget 
olyan munkakör esetén, ahol ez nem lenne szükséges, úgy jár a garantált 
bérminimum. 
 
Ezen kívül a KSH FEOR kódjai is iránymutatást adnak a kérdés eldöntéséhez. Itt a 
FEOR kódok kezdő számjegye alapján az 1, 2, 3-mal kezdődő munkakörök biztosan 
bérminimumra jogosítanak. 
 
A harmadik eszköz a középfokú végzettség meghatározásához a 150/2012. (VII.6.) 
Korm. rendelet, ami az OKJ-s végzettségeket szabályozza. 
 
A rendelet alapján, ahol a szakképzettségek szintjeinek meghatározásánál szerepel 
a "középfokú" kifejezés (31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53), akkor véleményem szerint az 
megfelel a fenti kormányrendelet középfokú iskolai végzettség, illetve középfokú 
szakképzettség meghatározásnak. 
 
Fontos megjegyezni, hogy ha a munkakör nem igényel magasabb iskolai 
végzettséget, akkor a munkavállaló magasabb szintű végzettsége nem alapozza 
meg a munkáltató garantált bérminimum-fizetési kötelezettségét. 
 
A fentiek alapján önmagában a FEOR besorolás nem ad iránymutatást arra nézve, 
hogy a munkavállaló milyen díjazásra tarthat igényt. 
 
(Tagi jogviszonyban bejelentett tagra más, emelt fizetendő járulékok vonatkoznak, 
eltér az eb alap, az 150 % és eltér a szocho ami 112.5% emelt alapot jelent) 
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• Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a meghatározott havi, heti és napi bért 
a munkaidő elteltével arányosan kell meghatározni. 

• A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. 

4.  ÁFA kulcs csökkenés 

• A baromfihús, a friss tej és a madártojás áfája 5%-ra csökken, 
• Az internet-hozzáférési szolgáltatás áfáját 18%-ra csökken, 
• Étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás áfája 18%-ra, majd 2018-

tól 5%-ra csökken. 

Minden csökkentéssel érintett termék és szolgáltatásra van NGM NAV álláspont, ami 
rendkívül szakmai kérdés aminek besorolásában előzetesen és nem utána 
készséggel segítünk.  

5. Változás a szocho kedvezmények területén 

1. Újraélesztik a Karrier Híd Programot. Újra indul a karrierprogram, ami a 
"közszférából" elbocsátottaknak nyújt segítséget. Ennek keretén belül 
hitelfelvételre, átképzésre és az új munkáltatóknak adó- és 
járulékkedvezményekre lenne lehetősége. Az ehhez szükséges hatósági 
igazolványt újra kiállíthatja a hatóság a várhatóan 2016. augusztus 01 
benyújtott kérelmek alapján. 

2. A 25 év alatti pályakezdők (nincs 180 nap biztosított idő) kedvezményének 
esetében a kedvezmény jogosultságának időtartama alatt (a 25. életév 
betöltéséig) a kedvezmény akkor is jár, ha a munkáltató személyében 
jogutódlás következik be. Vigyázz a munkaviszony megszűnés, és a 
munkaviszony megszüntetés esetére nem igaz a kérdés. 

3. Hasonlóan a tartós álláskeresők után érvényesíthető kedvezménynél is a 
munkáltató személyében bekövetkezett változás esetén, a 2 +1 éven 
keresztül járó adókedvezményt folyamatosan, az átvevő munkáltató is 
érvényesíthető.  

4. Kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény esetén is van akár szocho 
kedvezmény is. Aki saját tevékenységi körében végez kutatásfejlesztést, és az 
ehhez kapcsolódó közvetlen költségek levonása miatt negatív a tao adóalapja, 
szocho kedvezménnyel is élhet (egyéb feltételei is vannak) bevételi arány, 
hallgatói szerződés képzés és adózó méret szabály, és a kutatással érintettek 
létszám csökkentési aránya, amit NAV 3 évente le is ellenőriz, más szocho 
kedvezménnyel is együtt érvényesíthető. 

5. A kedvezmények érvényesítésének szabályait is egyértelművé teszik azzal a 
törvényt kiegészítő magyarázattal, hogy ugyanazon magánszemély és a 
kifizető között, valamint több munkáltató esetén is a kedvezmény csak 
egyszer vehető figyelembe. 

6. A nevelőszülőket teljes munkaidős jogviszonyban dolgozókként ismerjük el. 
Ennek akkor van jelentősége, ha például egyéni vállalkozó vagy társas 
vállalkozó lesz, mert akkor nem kell a minimum tb alap után fizetni a 
járulékokat és a szociális hozzájárulást. 



Juhász Adószakértő Iroda Szolnok  8 

 

 

6. Vállalkozók járulékfizetése 

1. Eddig egy olyan családban, ahol kettő gyermeket neveltek, és egyidejűleg jár 
a CSED vagy GYED és GYESE, és a szülő vállalkozó (főállású egyéni, vagy társas 
tag), nem volt szabályozva, hogy az többes tevékenységet folytatónak minősül-e 
vagy főállásúnak. Ezt  tisztázza ezzel a szabállyal, hogy amennyiben a 
szülő/vállalkozó ezen ellátásokban egyidejűleg részesül, akkor nem kell 
vállalkozóként a minimum járulékalap után fizetnie, a járulék alapja csak a tényleges 
jövedelem kivét, de csak akkor ha van gyed jogosultsága, csak a gyese nem elég. 

2. Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni. Tehát, ha több 
vállalkozásban végez munkát, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy hol fizeti meg a 
járulékot, de ha egyéni is, akkor ilyen döntés nincs, akkor az egyéni az erősebb. 

7. Szigorítás a feketegazdaság ellen 

• 2017. július elsejétől az eddig 1 millió forintot elérő ÁFA tartalmú számlák 
tételes jelentési kötelezettségének értékhatárát 100 ezer forintra viszik le. Mit 
jelent ez? A 100.000 forintot meghaladó ÁFA összegű számlákról 
adatszolgáltatást kell nyújtani a NAV-nak. Ehhez akkor az ilyen számlákon 
kötelező lesz szerepeltetni a vevő adószámát! Annak megítélése, hogy kinek 
kell az adatot adni, és mikor, még kidolgozás alatt van, de vélhetően, az on-
line rendszer miatt nem a könyvelő fogja és tudja csinálni, ezért ki kell 
dolgozni, hogy ki miért felelős, és mikor.  

• A számlázást is online követni fogja az adóhatóság -, ahogy azt eredetileg is 
tervezték, ennek a bevezetési ideje is várhatóan 2017.07.01. 

• Az ital-automatákat is bekötik az adóhivatalhoz 2017.07.01-től amelyik nem 
köthető be, az nem használható 2018-tól. 

• Ennek nagyon sok következménye várható. Egyrészt, erre később ki térek, 
mulasztási bírság a számlákkal kapcsolatosan, másrészt számla adattartalma 
kell legyen a 100.000-ft áfa tartalmat elérő számla esetében a vevő 
adószáma, harmadrészt, nem lehet semmilyen számla esetben sem a névre 
szóló számlát a könyvvitelben nem szerepeltetni. Emiatt a mostani nagyon 
hibás gyakorlat, hogy a könyvelő majd eldönti hogy mit lehet elszámolni, 
(eddig sem tettünk ilyet) végére is ért. Mindent el lehet számolni, csak van 
adókötelezettsége. Az adókötelezettség nem egyenlő az adófizetéssel, 
többségében azzal is jár, de ennél sokkal több. Kérem vegyék figyelembe, 
hogy mi is a második mottónk. 

• Adatot kell szolgáltatni a személygépkocsi után fizetendő áfa esetében a 
személygépkocsi alvázszámáról. 
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8. Bővül a fordított adózások köre 

Ez az a kategória, amikor a termék beszerzőjének keletkezik adófizetési - és levonási 
- kötelezettsége. A változás az, hogy 2017-től az eddig 28 termékből álló listát 
kibővíteni tervezik újabb 2 elemmel, a krómmal és a vanádiummal 

8.1 Egészségügyi szolgáltatási járulék növekedése 

A jelenlegi havi 7.050 Ft-os járulék 7.110 Ft-ra emelkedik. 

Mezőgazdasági őstermelő, lehetősége nyílik az őstermelőknek is arra, hogy a 
magasabb TB ellátások céljából magasabb összeg után fizessenek járulékot akár 
évközben is negyedévente, de az már az év egészére fenn áll. 

9. ART (megbízható adózó, kockázatos adózó, fizetési 
könnyítés,támogató eljárás, teljességi nyilatkozat) 

2017-től kevesebb lesz a megbízható adózók száma. Bővül ugyanis a feltételek köre. 
Csak a tényleges gazdasági tevékenységet folytató, a tárgyévben pozitív 
adóteljesítménnyel rendelkező adózók kaphatnak megbízható minősítést. A 
módosítás ezzel kizárja az alvócégeket ebből a kedvezményeket biztosító 
intézményből. 

Aki azonban 2017-ben is megbízható adózónak minősül, több és nagyobb 
kedvezményre számíthat. A megbízható adózók már 1,5 millió forint nettó 
adótartozásig kérhetnek évi egy alkalommal 12 hónapra pótlékmentesen fizetési 
könnyítést. Kikerül tehát a törvényből a kérelmező adótartozásának minimum értéke 
– ami most 10 ezer forint –, valamint jelentősen megemelkedik a maximum érték, ami 
jelenleg 500 ezer forint.  Továbbá már nem kizárólag részletfizetés kérhető majd, 
hanem fizetési könnyítés, ami azt jelenti, hogy a részletfizetés helyett halasztás is 
igényelhető. 

Fontos azonban, hogy megszűnik az adóhatóság negyedévenkénti felhívása az 
automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségére vonatkozóan. A megbízható 
adózóknak is még nagyobb odafigyeléssel és rendszerességgel lesz ajánlott 
ellenőrizni az adófolyószámlájukat. Újabb indok ami miatt ne csak a könyvelőnek 
legyen ügyfélkapuja. 

Növekszik a kockázatos adózónak minősítettek köre. Itt is bővült egy újabb 
szemponttal a kiválasztás. Azok a székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett adózók is 
kockázatos minősítést kaphatnak, akikre jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki a 
tárgyévben vagy az azt megelőző három évben az adóigazgatási eljárás 
akadályozása miatt. Az előterjesztő indokolásában leszögezi, hogy bár a 
székhelyszolgáltatás és annak igénybevétele nem ütközik jogszabályba, a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan csak azért élnek ezzel a lehetőséggel, hogy 
megnehezítsék, vagy akár ellehetetlenítsék a hatósági ellenőrzést és felügyeletet. Az 
ilyen adóelkerülő magatartást folytatók számíthatnak jövőre a kedvezőtlen 
minősítésre. Egyben definiálásra került a székhelyszolgáltatás fogalma és a hatósági 
kényszerintézkedés tűrési kötelezettség. 
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Szintén a gyakorlati tapasztalatok következményeként a cégbíróság vagy a bíróság 
által az ügyvezetéstől jogerősen eltiltott személy a jövőben nem járhat el 
meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az eltiltás hatálya alatt. 

Újraszabályozásra került az adóhatósági kockázatelemzés és annak következménye. 
Az adózók számára meglehetősen jó hír, hogy a jövőben az adózónál feltárt 
kockázat és jogszabálysértések esetén nem azonnal ellenőrzést kell indítani, hanem 
adott esetben az új jogintézményként megjelenő támogató eljárást kell lefolytatni. A 
fontos hogy ismerjük mindezt milyen adatok alapján tudja megtenni az adóhatóság. 
Az adóhatóság célja a jelenben történő működés ami azonnali beavatkozást tesz 
lehetővé, ennek egyik fontos állomása lesz az on-line számlázás jövőbeni 
bevezetése is. 

A támogató eljárás keretében az adóhatóság az adózót felhívja önellenőrzésre, vagy 
lehetőséget adhat adózónak, hogy az adóhatóság szakmai támogatása mellett a 
feltárt hibákat, hiányosságokat orvosolja. 

A támogató eljárásban való részvétel önkéntes. Ha az eljárás keretében sikerül a 
jogsértéseket rendezni, akkor azzal összefüggésben szankciók nem alkalmazhatóak. 
Az eljárás jegyzőkönyvvel zárul. Ha eredménytelen volt, akkor az adóhatóság 
elrendelheti az ellenőrzést, esetleg ha indokolt a bűnügyi szerveket is értesíti.  

Az OBH javaslata alapján került bevezetésre szintén új jogintézményként az 
úgynevezett teljességi nyilatkozat a vagyonosodási vizsgálatoknál. Eddig törvényben 
nem volt szabályozott, hogy mikor, kinek, milyen határidővel kell megküldeni a 
vizsgálatban kért adatlapot a magányszemély vagyoni helyzetére vonatkozóan. Az 
adóhatóság az ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül hívja fel az adózót, 
hogy az adóalap megállapítása szempontjából lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb 
körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozatot 15 napon belül küldje meg az 
adóhatóság részére. Ez a határidő kérelemre meghosszabbítható 1 alkalommal, 
legfeljebb 15 nappal. Ez nem teszi lehetővé az iratok hiányát, vagy majd az 
ellenőrzés során történő pótlását. 

10. Ekáer szabályok változása 

Új rendelkezéssel kívánják megállítani azt a gyakorlatot, aminek segítségével egyes 
adózók eddig adókötelezettségeik teljesítése alól kibújhattak. Eddig ugyanis a 
kockázati biztosíték fizetésére nem kötelezett cégek felvásárlásával és későbbi 
fantomizálásával ki lehetett kerülni az adófizetést. Az adóelkerülő magatartás 
megnehezítésének érdekében ezért a jövőben kockázati biztosítékot köteles fizetni 
az ekáerben új kötelezett az első bejelentés alkalmával és az első bejelentéstől 
számított 180. napig teljesített bejelentések esetén, vagy az első tíz bejelentés 
alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított 180 napon belül legalább 10 
bejelentést nem tett. A rendelkezés alkalmazásához meghatározásra került az új 
kötelezett fogalma is.  

Évközben változás, 08.01 túlpakolt járműre, és annak pontosítása 10.13-án. 
Bejelentett, de nem számlázott ekaer termék után 40 % bírság. Külföldi járműre 
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vonatkozó szabályok pontosítása, és szankció lehetősége, hatósági zár 
sérthetetlenség szabályok pontosítása. 

11. Ételautomata 

A módosítás tartalmaz az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 
automata berendezések adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos új 
rendelkezéseket is. Ezek szerint jövőre az ilyen automatákat automata felügyeleti 
egységgel (a továbbiakban: AFE) kell ellátni.    Az AFE-ben tárolt adatokról pedig 
rendszeresen adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adó- és vámhatóság részére. 
A kötelezettség teljesítéséhez az üzemeltetőnek úgynevezett felügyeleti szolgáltatást 
kell igénybe vennie, amihez szerződést kell kötnie a felügyeleti szolgáltatóval. A 
felügyeleti szolgáltatás minimális tartalma hatósági ár köteles lesz. 

Azt, hogy milyen felügyeleti egységet (AFE) kell alkalmazni és mely felügyeleti 
szolgáltatóval kell szerződést kötni, az adópolitikáért felelős miniszter fogja 
rendeletében meghatározni. 

A személyi jövedelemadóra vonatkozó adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás 
szabályai új alcímmel szerepelnek majd a törvényben. Ezek szerint bővül azon 
adózók köre, akik személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüknek az 
adóhatóság által készített bevallási tervezet elfogadásával tehetnek eleget. A 
módosítás ugyanis az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók számára is elérhetővé 
teszi ezt a lehetőséget. Mégpedig úgy, hogy ők az adóévet követő év március 15-éig 
postai úton, rövid szöveges üzenetben, vagy elektronikus úton kérhetik majd, hogy 
az állami adó- és vámhatóság papíralapon, postai úton adóbevallási tervezetet 
továbbítson részükre. 

12. Bejelentési szabályok  

Az egyablakos bejelentkezési rendszer már nem csak az alapítványra, egyesületre, 
hanem valamennyi, bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett szervezetre kiterjed 
majd. Így a civil szervezetek a jövőben adószámuk megállapítását a bíróságnál a 
kérelem és mellékletei benyújtásával kérhetik. A kérelem benyújtásával pedig 
teljesítik az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségüket 
is. 

Az iskolaszövetkezetek bejelentési kötelezettségét kiterjeszti a törvény. A 
munkavállaló iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját is kötelesek 
lesznek az adóhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő 8 napon 
belül. 

Bővül a bejelentendő adatok köre is. A székhelyszolgáltatást igénybevevők a 
székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, a jogviszony 
keletkezésének és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját 
is be kell jelentsék. 



Juhász Adószakértő Iroda Szolnok  12 

 

Továbbá a jövőben a javaslat szerint lehetőség lenne arra, hogy a büntetés korlátlan 
enyhítése érdekében ne csak a költségvetési csalás, hanem valamennyi a 
költségvetést károsító bűncselekmény esetén meg lehessen fizetni az okozott 
vagyoni hátrány összegét az elkülönített letéti számlára. 

A módosítás szerint a hatósági zárral érintett áru tulajdonosa (az adózó, valamint az, 
akinek jogát, jogos érdekét az intézkedés sérti) az intézkedéstől számított 8 napon 
belül panasszal élhet a hatósági zár alkalmazása ellen. A panaszt – amelynek az 
intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya – a felettes szerv jogosult elbírálni. 

Módosul a szokásos piaci ár megállapításával összefüggő jogorvoslati lehetőség. 
Jelenleg önálló fellebbezésnek van helye a szokásos piaci ár megállapítására, a 
határozat módosítására, illetőleg a határozat érvényességének meghosszabbítására 
irányuló kérelem elutasításának tárgyában hozott elsőfokú végzés ellen. A jövőben 
szokásos piaci ár megállapítása, a megállapítás módosítása, illetve 
érvényességének meghosszabbítása tárgyában hozott döntés ellen bírósági 
felülvizsgálat kérhető, fellebbezésnek helye nem lesz. 

13. Mulasztási bírságok 

Sajnos hatalmas bírsággal kell számolniuk azoknak az adózóknak, akik az 1 millió 
forint feletti (majd 100.000-ft feletti) áfatartalmú számlákkal összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségüket egyáltalán nem, vagy késedelmesen, hiányos, 
hibás vagy valótlan adattartalommal teljesítik. A kiszabható mulasztási bírság felső 
határa az érintett számlák, számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és a 
bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb mértékének 
szorzata. 

Mulasztási bírságot kell fizetni a pénztárgép, taxaméter kötelező használatával 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén is. A 
magánszemély kötelezett 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezett 1 millió 
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

Továbbá 10 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az élelmiszer-
értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések 
adatszolgáltatásával összefüggésben a felügyeleti szolgáltató, vagy az AFE 
forgalmazó a törvényben meghatározott szabálytalansága esetén. 

Az automata berendezés üzemeltetésével, az AFE forgalmazásával, szervizelésével 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek megszegése esetén pedig a magánszemély 
500 ezer forintig, nem magánszemély 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújtható. 

Több szövegcserés módosítás is történt. Ezek főleg jogtechnikai és a javaslat által 
létrehozott új jogintézményekhez kapcsolódó módosítások, de van közöttük például 
több az adózói minősítésre vonatkozó módosítás is. 
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A megbízható adózói minősítés egyik akadályaként 5 év helyett csak 4 évre 
visszamenőleg vizsgálják majd, hogy volt-e az adózóval szemben folytatott 
végrehajtási eljárás. 

Fontos változás, hogy aki nem ért egyet a minősítéssel, annak ez eddigi hat hónap 
helyett már csak három hónap áll majd rendelkezésére, hogy a minősítést vitassa. A 
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának továbbra sincs helye. 

Az adóregisztrációs eljárásban a kimentési kérelem benyújtására jelenleg nyitva álló 
8 napos jogvesztő határidő 15 napra növekedhet. Azaz, ha valamely vezető 
tisztségviselő, tag, vagy részvényes személye miatt az adószám megállapítást az 
adóhatóság megtagadja, akkor a jövőben majd a határozat közlésétől számított 15 
nap áll az érintett személy rendelkezésére, hogy a kimentési kérelmét benyújtsa. 

14. Adóregisztrációs eljárás 

Az adószám megállapítását megtagadó határozatát az adóhatóság akkor is 
visszavonhatja majd, ha annak oka a tag, vagy részvényes egy korábbi tagsági 
jogviszonyával összefüggésben állt fenn és az érintett tag, vagy részvényes az új 
rendelkezésben meghatározott tartalmú igazolást benyújtja.  Így nem lesz akadálya 
az adószám megállapításának a továbbiakban, ha a tag igazolja, hogy: 

1) az akadályhordozó tagsági jogviszonyával érintett cégben vezető 
tisztségviselőnek, cégvezetőnek, képviseletre jogosult tagnak nem minősült és 

a) közvetlenül vagy közvetett módon 25 százalékot meghaladó mértékű szavazati 
joggal nem rendelkezett, vagy 

b) közvetlenül vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati 
joggal nem rendelkezett és minden tőle elvárhatót megtett az akadály fennállásának 
megszüntetésére. 

2) az akadályhordozó cégben – amelynek jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, 
cégvezetője, tagja vagy részvényese – az önkormányzat, költségvetési szerv, vagy 
állami oktatási intézmény 25 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy 
minősített többségű befolyással rendelkezik, vagy rendelkezett. 

Ezzel a módosítással a jövőben jobban figyelembe fogják venni, hogy a tagnak, vagy 
részvényesnek milyen ráhatása lehetett a gazdasági folyamatokra, melyek a tartozás 
felhalmozásához, illetve az adóregisztrációs akadály kialakulásához vezettek. 

Azokban az esetekben, amikor az adóhatóságnak tudomása lehet a kimentési ok 
fennállásáról, a felszólító levelek és hatósági döntések kiadásának mellőzésével a 
kimentési ok fennállását hivatalból is megállapíthatja. 
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15. TAO 

Több új kedvezményt vezetne be és korábbiakat tenne sokak számára 
érvényesíthetővé az Országgyűléshez a múlt héten beterjesztett adócsomag 
társasági adóról szóló fejezete, de a legfontosabb az adókulcs csökkentés ami 
egységes 9 % lett. 

Ismertetjük a részleteket.  

ÚJ KEDVEZMÉNYEK 

Részben az adóalapban, részben az adóból érvényesíthetően új kedvezményeket 
fogalmaz meg a következők szerint: 

15.1 Adóalap-kedvezmények 

Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetők adóalap-kedvezménye. 

Az innovatív korai fázisú vállalkozások fejlődésének elősegítésére az e 
vállalkozásokba befektetők adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény 
adózás előtti eredménycsökkentés formában vehető igénybe, a csökkentés az adózó 
által a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének és 
háromszorosával egyezik meg. 

Korai fázisú vállalkozás: a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló 
jogszabály szerint nyilvántartásba vett jogi személy, feltéve, hogy megfelel vonatkozó 
jogszabályban foglaltaknak és azon túlmenően 

a) a vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a kedvezmény 
igénybevételének adóéveiben eléri vagy meghaladja a két főt, és abból legalább egy 
fő a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-
fejlesztőnek minősül, 

b) a vállalkozás nem minősül a kedvezmény igénybevételére jogosult adózó kapcsolt 
vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben. 

Az adókedvezményt a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három 
adóévben (tehát összesen 4 adóévben), egyenlő részletekben lehet érvényesíteni. A 
kedvezmény mértéke adó évenként legfeljebb 20 millió forint lehet. 

Ha a kedvezmény érvényesítésére nyitva álló időtartam alatt – tőkeemelésre 
tekintettel – a bekerülési érték növekszik, akkor az adóalap-csökkentés ezen 
növekményre is alkalmazható, ha a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés 
az adózót a korábbiakban adóalap-kedvezmény igénybevételére jogosította, azzal, 
hogy erre tekintettel az érvényesítés időtartama nem hosszabbodik meg. 

Az igénybe vett kedvezmény adótartalma csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül. 
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Az adózó a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-
kedvezményére jogosító részesedést a szerzés évében és a kedvezmény 
érvényesítésére nyitva álló adóévekben nem vezetheti ki. 

Amennyiben (az egyesülés, átalakulás, szétválás esetét kivéve) bármilyen más okból 
az adózó a részesedéseket kivezeti, akkor növelnie kell az adóalapot a korábban 
csökkentő tételként elszámolt összeg kétszeresével. 

Kivezetésnek minősül az értékesítés, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
történő átadás, a térítés nélküli átadás és a tőkeleszállítás.  

Ha az adózó a részesedésszerzés adóévében vagy az azt követő három adóévben 
belül megszűnik jogutód nélkül, akkor a korábban levont összeg kétszeresével 
ugyancsak növelnie kell az adóalapot. Ezen összeget csökkenti azon levont összeg 
kétszerese, amellyel korábban növelte az adózás előtti eredményt 
részesedéskivezetés címen. 

Abban az esetben, ha az adózó alkalmazza a korai fázisú vállalkozásokba történő 
befektetések adóalap-kedvezményét, a szerzett részesedésre elszámolt 
értékvesztésre az értékvesztés elszámolásának adóévében növelő tételt kell 
alkalmaznia, kivéve, ha bejelentett részesedésről van szó. (A bejelentett 
részesedésre vonatkozó szabály alapján azonban ekkor is kötelezett lesz növelő 
tétel alkalmazására). 

A növelő tétel összege a vállalkozásban szerzett részesedésre elszámolt 
értékvesztés összege, de legfeljebb az adóalap-kedvezményként érvényesített 
összeg. Amennyiben a részesedésre a későbbiekben visszaírásra kerül az 
értékvesztés, a Tao törvény hatályos rendelkezése alapján csökkentő tétel lesz 
érvényesíthető, ha az adózó a korábbi növelést az erre vonatkozó adóbevallással és 
az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolja. 

Adóalap-kedvezmény mobilitási célú lakhatási támogatás és munkásszállás 
beruházási, fenntartási költsége alapján  

Az adózás előtti eredményt csökkenti, legfeljebb az adózás előtti nyereség 
összegéig: 

a személyi jövedelemadó törvény szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás 
adóévben juttatott összege,  

a személyi jövedelemadó törvény szerinti munkásszállás bekerülési értéke, a 
bekerülési érték növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében,   

a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díja,   

a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt 
összeg. 
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15.2 Adókedvezmények 

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás alapján 

Adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló 
eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. 

A definíció szerint energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül az 
olyan beruházás, amely révén a beruházás megvalósítása után mért fogyasztás 
alapján energiamegtakarításra kerül sor. 

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó rendelkezik az igénybevétel 
első adóévében egy olyan jogszabályban meghatározott igazolással, amely 
alátámasztja a beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló jellegét,  

 Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg 
beruházásonként a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, a 
beruházás elszámolható költsége 30 százalékának (kisvállalkozásnál 50 
százalékának, közepes vállalkozásnál 40 százalékának) megfelelő mértéket, de 
legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.  Az adózó a beruházás 
részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a 
beruházás üzembe helyezését követő öt évben (kötelező üzemeltetési időszak) 
üzemelteti, illetve használja. 

Az adókedvezményt az adózó, döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének 
adóévében és az azt követő 5 adóévben vagy az üzembe helyezését követő 
adóévben és azt követő 5 adóévben veheti igénybe. 

Az adókedvezmény alapján elszámolható költségnek minősül: 

a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi 
eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, ha a beruházás költségei külön 
meghatározhatók vagy  

a tárgyi eszközök, immateriális javak bekerülési értékének azon része, amely egy 
hasonló, de kevésbé energia hatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként 
merül fel.  

Ezen adókedvezmény és a fejlesztési adókedvezmény együtt nem vehető igénybe. 

15.3 Élőzenei szolgáltatások költsége alapján  

A zenei előadóművészek támogatása céljából az adózó az általa üzemeltetett 
vendéglátóhelyen megvalósított élőzenei szolgáltatásra tekintettel általa költségként, 
ráfordításként elszámolt ellenérték 50 százalékát a költség, ráfordítás felmerülésének 
adóévében adókedvezményként veheti igénybe. A kedvezmény a társasági adó 70 
százalékáig érvényesíthető. Ugyanakkor az adózónál az élőzenei szolgáltatás 
ellenértékére tekintettel elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, 
amellyel az adózó csökkenti a fizetendő adóját, az adóalapnál nem minősül elismert 
költségnek. Ez az adókedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül. 
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15.4 Műemlék védelem módosítások 

A műemlékvédelmi adóalap-kedvezmény szabályainak pontosítása 

A 2017. január 1-jétől a műemlék épületek karbantartása és felújítása után jelentős 
társasági adóalap kedvezmény került bevezetésre a 2016 júniusában elfogadott 
törvényben. Ennek lényege, hogy 

a műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan, illetve 
helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan karbantartásának az adóévben elszámolt 
költsége – a költség elszámolás mellett – csökkenti az adóalapot is,  

a műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan, illetve 
helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintő örökségvédelmi célú, számvitelről 
szóló törvény szerinti beruházás, felújítás esetén a bekerülési értéknek a kétszerese 
csökkenti az adóalapot és e mellett a költség is (jellemzően értékcsökkenés 
formában) elszámolható.  

A tv. módosítja a kedvezmény szempontjából műemléknek minősülő eszközök körét, 
kiterjesztve azt az épületek, építmények mellett a műemléki védelem vagy helyi 
védelem alatt álló ingatlanok széles körére (például park, történeti kert, kastélybirtok 
egésze). Ingatlannak a számviteli törvény előírásai szerint a mérlegben ingatlanként 
kimutatott eszköz minősül. 

A kedvezményt igénybe vevők köre az eredeti rendelkezéshez képest annyiban 
változna, hogy a jogosultak kapcsolt vállalkozása nem csak a felújítás, hanem a 
beruházás és a karbantartás költsége alapján is jogosulttá válhat a kedvezményre. 
Ennek feltétele – változatlanul –, hogy e vállalkozás az adóévre vonatkozó társasági 
adóbevallással egyidejűleg rendelkezzen az eredeti jogosult írásos nyilatkozatával, 
amely tartalmazza az eredeti jogosultnál végzett karbantartás adóévi elszámolt 
költségének, illetve beruházás, felújítás esetén az elszámolt költsége kétszeresének 
összegét, és hogy milyen összegű csökkentést nem érvényesít a költséget 
elszámoló, és az ingatlant nyilvántartó adózó kapcsolt vállalkozása által 
érvényesíthető összeget.  

Nem változna az sem, hogy a nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az eredeti 
jogosult és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel és a nyilatkozatban szereplő 
adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó 
társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett. 

Változatlan maradna az a rendelkezés is, hogy ugyanazon adóévben, ugyanazon 
műemlék esetében akár mind a karbantartási, mind a beruházási-felújítási adóalap-
kedvezmény egyidejűleg érvényesíthető a feltételek teljesülése esetén. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] már 
a 2016. adóévre vonatkozóan is, továbbá – a 2016. évi LXVI. törvénnyel, illetve a 
2016. évi CXXV. törvénnyel módosított szabályok szerint – 2017.01.01-jei hatállyal 
kibővített tartalommal és szélesebb adózói körben biztosítja a műemléki 
ingatlanokhoz kapcsolódó költségekkel az adózás előtti eredmény csökkentését. 
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Kedvezmény 2016-ban  részletesen bemutatva 

A 2016. adóévi bevallásban az adózás előtti eredményt csökkenti – a Tao. tv. 7. § (1) 
bekezdés 2016.12.31-éig hatályos ty) pontja szerint – a műemlék, illetve a helyi 
egyedi védelem alatt álló épület, építmény értékét növelő felújítás költsége a tárgyi 
eszközt nyilvántartó adózónál. 

(Műemlék: lásd a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény [Kötv.] 
7. § 15. pontja. A helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény: lásd az építészeti 
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM 
rendelet.) 

A kedvezmény a költségelszámoláson felül érvényesíthető (egyszer költség, egyszer 
csökkentő tétel), függetlenül attól, hogy a felújítási munkák, vagy azok egy része 
milyen – pl. másik társaság, kapcsolt fél, hitelintézet által nyújtott – pénzügyi 
forrásból (hitelből, támogatásból) valósult meg. A költségként elszámolt összeg 
adóalapnál történő kezelésére a Tao. tv. 3. számú mellékletében ugyan nincs konkrét 
jogcím, de az – ilyen esetekben alkalmazandó – általános megítélés szerint az a 
vállalkozási tevékenységgel összefüggésben felmerült költségnek minősül (nem 
növelő tétel). 

1. Példa: felújítási költségek 

 

* Nem befolyásolja a kedvezmény igénybevételét, ha az adózás előtti eredmény 
negatív, vagy nulla lenne. Amennyiben pedig az érvényesített kedvezmény 
következtében az adóalap negatívvá válna, a keletkezett veszteség elhatárolható. 

A jogosult adózó által a műemléki épület bekerülési értéke, illetve az aktivált felújítási 
költséggel növelt bekerülési értéke után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
[Szt.] szerint értékcsökkenés – általában – nem számolható el (az ingatlan értéke a 
használat során nem csökken), de a Tao. tv. szerint alkalmazható értékcsökkenési 
leírás címén csökkentő tétel (nem ugyanazon ténybeli alapról lévén szó). 
Amennyiben az 1. Példa szerinti épület felújítási költsége 2016.10.01-jén került 
aktiválásra (bekerülési érték 650 MFt), akkor 2%-os leírási kulccsal számolva: 

• (600 000 E x 2%)/366 x 274 = 8 984 EFt, 
• (650 000 E x 2%)/366 x 92 = 3 268 EFt, 

azaz a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján 12 252 EFt az adóévi csökkentő 
tétel. 

Kedvezmény 2017-től  
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A 2017. adóévtől az adózás előtti eredményt csökkenti – a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés 
2017.01.01-jétől hatályos sz) és ty) pontja szerint – a műemléki ingatlant, a 
nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant (Kötv. 7. § 17. pont; 28/A. §, 29. 
§) és a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant (mindhárom esetben ideértve többek 
között annak ingatlan jellegű védett tartozékát, a védett területet, a történeti kertet, a 
történeti temetkezési helyet, ezek maradványát, továbbá azok rendeltetésszerűen 
összetartozó együttesét, rendszerét) érintő 

• karbantartás költsége, de legfeljebb az adózás előtti nyereség 50%-a [sz) 
pont], illetve 

• kulturális örökségvédelmi célú Szt. szerinti beruházás, Szt. szerinti felújítás 
bekerülési értékének kétszerese, amely a beruházás, felújítás befejezésének 
adóévében és az azt követő öt adóévben [1+5 adóévben] az adózó döntése 
szerinti részletekben vehető igénybe [ty) pont], függetlenül az adózás előtti 
eredmény összegétől. 

A szabályozás 2017-től is a jogszabállyal, többek között a települési – a fővárosban a 
kerületi – önkormányzat rendeletével védetté nyilvánított műemléki értékeken 
végzett, jelölt munkálatokat kedvezményezi. A kedvezmény kibővül a karbantartás 
költségeivel (egyszer költség, egyszer – a korlátra figyelemmel – csökkentő tétel), 
érvényesíthető továbbá a beruházási költségek, valamint – a 2016. évi szabályokhoz 
képest kedvezőbb módon – a felújítási költségek alapulvételével (egyszer költség, 
kétszeresen csökkentő tétel), függetlenül a megvalósítás pénzügyi forrásától. 

Az sz) pont szerinti kedvezményt minden esetben az adóévben elszámolt 
karbantartási költségek alapozzák meg; az adóévi aktivált felújítási, illetve beruházási 
költségek azonban nem feltétlenül egyeznek meg a ty) pont szerinti kétszeres 
kedvezmény alapját képező bekerülési értékkel. Például egy 2014-2017. közötti 
adóévekben 10-10 MFt értékben megvalósult, 2017-ben üzembe helyezett 
beruházás esetén (40 MFt x 2) 80 MFt az 1+5 adóév alatt igénybe vehető 
csökkentés. 

A költségként elszámolt összeg az adóalapnál elismert (nem növelő tétel). 
Ugyanazon adóév tekintetében, ugyanazon ingatlanra vonatkozóan az sz) és a ty) 
pont szerinti csökkentés együttesen is érvényesíthető. Az értékcsökkenési leírásra 
vonatkozóan elmondottak – természetesen – 2017-től is érvényesíthetőek. 

A kedvezmény alanyi köre is bővül. Igénybevételre jogosult az ingatlant nyilvántartó 
adózó – ideértve többek között a kincstári vagy az önkormányzati vagyonba tartozó 
ingatlan törvényi kijelölés vagy vagyonkezelési szerződés szerinti vagyonkezelőjét, 
valamint a pénzügyi lízing keretében használatba vett ingatlan esetén a lízingbe 
vevőt, továbbá a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított ingatlanok 
tulajdonosát is –, valamint a jogosult adózó kedvezmény átadására (megosztására) 
vonatkozó nyilatkozata alapján, az adózó kapcsolt vállalkozása(i). A szabályozás 
ugyanis – mindkét jogcím: sz) pont és ty) pont szerinti kedvezmény esetén – 
lehetővé teszi, hogy a jogosult adózó által választása szerint nem érvényesített 
adóévi összeg a kapcsolt vállalkozásánál kerüljön figyelembevételre azzal, hogy az 
átvett sz) pont szerinti kedvezmény felső korlátja a kapcsolt vállalkozás (saját) 
adózás előtti nyereségének az 50%-a [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés x) pont]. A jogosult 
által átadott, nyilatkozat(ok)ban meghatározott összeg(ek) összességükben nem 
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haladhatják meg a jogosult által érvényesíthető összeget. A nyilatkozat szerinti 
adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett az adóévre vonatkozó 
társasági adóbevallásában adatszolgáltatásra kötelezett. 

Az igénybevétel mértékének az is korlátja, hogy a kedvezménynek a Tao. tv. 19. § 
szerinti adókulccsal (9 százalékos mértékkel) számított értéke nem lehet több 

• karbantartásnál adóévenként, adózónként 50 millió eurónak, 
• beruházás, felújítás esetén beruházásonként 100 millió eurónak megfelelő 

forintösszegnél. 

Az igénybevételnek – mindkét jogcím esetében – az is a feltétele, hogy a 
karbantartásra, beruházásra, felújításra ne hatósági kötelezés alapján kerüljön sor 
(azaz a jó karbantartást, állagvédelmet elmulasztó adózó nem részesülhet 
kedvezményben). Ez alól kivétel, ha az ilyen kötelezettséggel terhelt ingatlanra 
vonatkozóan új, az adózó kapcsolt vállalkozásának nem minősülő tulajdonos 
(vagyonkezelő, lízingbe vevő) vállalja a kötelezettség teljesítését és azt újabb 
hatósági felszólítás nélkül teljesíti; ez esetben az új tulajdonos élhet a csökkentéssel. 
A kedvezmény(ek) érvényesítéséhez az is szükséges, hogy a karbantartás, vagy a 
beruházás, felújítás szabályszerű megtörténtéről és összegéről a területileg illetékes 
örökségvédelmi hatóság által kiállított igazolás az adóévre vonatkozó társasági 
adóbevallás benyújtásakor az adózónál rendelkezésre álljon [Tao. tv. 7. § (26) 
bekezdés]. 

2. Példa: karbantartási költségek – megosztással 

* 
(300 000 E x 9%) < 50 M EUR; és (100 000 E x 9%) < 50 M EUR. 

** 400 000 E = 800 000 E x 50%; ezen belül a kapcsoltnak átadott 100 000 E < (500 
000 E x 50%) 

3. Példa: beruházási költségek – üzembe helyezés a 2017. adóévben – 
megosztással 

* Nincs akadálya annak, hogy az üzembe helyezés adóévében a teljes (300 000 E x 
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2) 600 000 E Ft kedvezmény érvényesítésre kerüljön (ezúttal a kapcsolt 
vállalkozások részéről); (600 000 E x 9%) < 100 M EUR 

 4. Példa: 2017. évi karbantartási költségek, 2017-ben üzembe helyezett beruházás 
költségei – megosztással 

* (10 000 E x 9%) < 50 M EUR; és (20 000 E x 9%) < 50 M EUR. 

** A jogosult adózó a beruházás üzembe helyezése adóévében 50 000 E Ft ty) pont 
szerinti csökkentést érvényesít, 350 000 E Ft kedvezményt átad a kapcsolt 
vállalkozásának, s (1 000 000 E – 400 000 E) 600 000 E Ft-ot a következő 4 adóévre 
„tartalékol”. Az igénybe vehető kedvezmény „belefér” a korlátba: (1 000 000 E x 9%) 
< 100 M EUR. 

Változás az értékcsökkenési leírási mértékekben  

Megszűnik a hulladékhasznosító létesítmények után a 15 százalékos leírás (erre is 2 
százalék vonatkozik) ugyanakkor 

10 százalékos kulcs alá tartoznak majd a hulladék ágazat gépei, berendezései, 
felszerelései, járművei,  

7 százalékos kulcs alá tartoznak majd a víziközmű ágazat gépei, berendezései, 
felszerelései. 

Kárenyhítési Alapnak nyújtott támogatás 

Az adózó a Kárenyhítési Alapnak nyújtott támogatás esetén – a közhasznú 
szervezetek, a Magyar Kármentő Alap, illetve a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásához hasonlóan – társasági adóalap-kedvezményt vehet igénybe. Ennek 
mértéke a támogatás 50 százaléka. 

Változások a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltételeiben 

A tv kedvezőbbé teszi a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének létszám és 
bérköltség feltételeit. A módosítás szerint a beruházás megkezdését megelőző 
adóévi létszámához mérve a foglalkoztatást a következő mértékben kell bővíteni az 
adózó választása szerint: 
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       • a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházások esetében legalább 
50 fővel (a jelenlegi 150 fő helyett) vagy a minimálbér háromszázszorosával (a 
jelenlegi hatszázszoros helyett), 

a jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházások esetében 25 fővel (a 
jelenlegi 75 fő helyett) vagy a minimálbér százötvenszeresével (a jelenlegi 
háromszázszoros helyett), 

a kis- és középvállalkozások által megvalósított, legalább 500 millió forint értékű 
beruházásai esetében az előírt követelmény kisvállalkozások számára minimum 5 fő 
(a jelenlegi 10 fő helyett) vagy a minimálbér tízszeresére (a jelenlegi húszszoros 
helyett), középvállalkozásnál 10 fő (a jelenlegi 25 fő helyett) vagy a minimálbér 
huszonötszöröse (a jelenlegi ötvenszeres helyett).  

16. IFRS szabály változások 

Pontosítások az adóalapot az IFRS szerinti beszámol ó alapján meghatározó 
adózókra vonatkozóan  

A tv az IFRS-re vonatkozó szabályozás értelmezésének és alkalmazhatóságának 
elősegítése érdekében, valamint az IFRS-re történő áttérést hátráltató 
bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében tartalmaz módosításokat. A 
jelentősebbek a következők: 

Az adózó választhatja, hogy az adóalapját (tartósan) úgy állapítja meg, mintha nem 
tért volna át az IFRS-re, így áttérési adóalap-különbözete nem keletkezik. Ennek 
feltétele, hogy kettős nyilvántartást vezet. 

Egyértelművé teszi a tv, hogy az IFRS-t alkalmazó hitelintézetnél nem növelő tétel az 
a céltartalék, amellyel a számviteli törvény szerinti beszámoló készítése esetén sem 
kellett növelnie az adóalapot, továbbá nem csökkentő tétel e céltartalék 
felhasználása alapján elszámolt bevétel. Ilyen céltartalék a pénzügyi szolgáltatási, a 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási tevékenységéből 
származó várható kötelezettség fedezetére képzett, az adóévben az adózás előtti 
eredmény terhére elszámolt összeg, illetve felhasználásaként az eredmény javára 
elszámolt összeg. 

Pontosítja az áttérési különbözet alkalmazására vonatkozó előírást, amelyet abban 
az adóévben kell meghatározni, amelyben az adózó először állapítja meg a társasági 
adóalapot az IFRS szerinti beszámoló alapján. Összege az IFRS és a számviteli 
törvény alapú adóalap különbségével azonos.  

Kiegészül a törvény az MRP-vel kapcsolatos elszámolásokkal összefüggő módosító 
tételekkel.  

Pontosítja, hogy apport esetén a létsítő okiratban szereplő érték csak kapcsolt 
vállalkozásnak nem minősülő felek között tekinthető piaci árnak.   
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16.1 ÁTMENETI RENDELKEZÉS 

A 2016. év közben elfogadott törvény azon rendelkezéséhez, mely szerint 
kedvezményezett eszközátruházás esetén az átadónak az érvényesített csökkentő 
tétellel növelnie kell az adóalapot, ha az átruházás során szerzett részesedést azon 
időszakban vezeti ki, amikor az átvevő még adózás előtti eredményt módosít az 
átvétel miatt. 

E rendelkezéshez kapcsolódó átmeneti előírás a javaslat szerint, hogy ezt a 
rendelkezést 2017. január 1-jétől bekövetkező eszközátruházás során szerzett 
részesedés alapján kell alkalmazni, a korábbi kedvezményezett átruházás során 
szerzett részesedésre nem kell alkalmazni. 

17. Kisadózók Tételes Adózása - (KATA adózók) 

A 2013-as bevezetése óta többször változott  a KATA, ám ez a változás mindig az 
előnyére vált. Ma már igen széles körben népszerű, és a 2017 évi változások tovább 
bővítheti a KATA adózók táborát. 

A Kisadózók Tételes Adózása a legegyszerűbb és talán sokak számára a 
legkedvezőbb adózási forma. Persze, ezt sem választhatja mindenki.  

17.1 KATA – KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA 

Különlegessége, és egyben a „szépsége” változatlanul az, hogy a tételes adózást 
választó kisadózó járulékait is kiváltja a havi 50.000 Ft-os, mellékfoglalkozás esetén 
a 25.000 Ft-os adó.  

17.2 Ki választhatja? 

• Egyéni vállalkozó,  
• Egyéni cég, és  
• a kizárólag magánszemély tagokból álló Bt., Kkt. 

17.3 Ki nem választhatja? 

• TEAOR 68.20 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése, és 
• Akinek a megelőző 2 évben az adószámát felfüggesztették, törölték. 
• adótartozása van (100.000-ft) 

17.4 Ki a kisadózó? 

Az adóalanyiság választásában is láthatjuk, hogy csak olyan adóalany választhatja, 
ahol van kötelező közreműködési kötelezettség, azaz akit kötelező kisadózóként 
bejelenteni: A személyesen közreműködő tag BT, Kkt. esetén, és természetesen az 
egyéni vállalkozó, aki nem munkaviszonyban látja el teendőit. 
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17.5 Mikortól választható? 

December 1. és december 20. között kell bejelenteni annak, aki év elejétől szeretné 
választani, egyébként, a bejelentést követő hónap elsejétől lép életbe a változás – 
azaz, év közben is folyamatosan választható. Új cégek is választhatják. 

17.6 Mennyit kell fizetni? 

A kisadózó vállalkozásnak, a tételes adózás választása esetén: 

• A főállású kisadózó után havi 50.000 Ft-ot kell fizetnie (a hónapot követő 12-
ig), évi 12 millió forintos árbevételig! Év közben indulóknak időarányos, de 
napi, hanem havi. 

• Másodállású kisadózó után (akinek 36 órát meghaladó főfoglalkozása van, 
vagy nyugdíjas, vagy másik kisadózású vállalkozásban főállásúnak minősül), 
havonta 25.000 Ft-ot kell fizetni, ugyanúgy évi 12 millió forintos árbevételig. 

Fontos tudni: 

1. Ha átlépi a 12.000.000 Ft-ot, a meghaladó részre +40%-os adót kell fizetnie, 
de nem „esik ki” a tételes adózás alól.  

2. Ha átlépi a 8.000.000 Ft-ot, - az alanyi mentesség határát -, kötelezően ÁFA 
körbe kerül, és 2 éven belül nem válthat vissza alanyi (áfa) adómentes körbe. 

3. Az adót minden megkezdett hónapban meg kell fizetni. Ha egy napot 
dolgozott, akkor is!!! (Indítsa a vállalkozását hónap elején! ;)  

4. Ha önszántából kilép a KATA adózás alól, akkor 1 év múlva választhatja újra 
ezt az adónemet. 

17.7 Iparűzési adó a Kata adóalanynál. 

Ennek a kiszámítására 3 féle módszer áll a kisadózó rendelkezésére. Itt a 
legegyszerűbbet említjük meg, de úgyis egyénileg, a cég érdekeit figyelembe véve 
kell majd döntést hozni. 

Az egyszerű változat: A cég székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 
2,5-2,5 millió forint az adó alapja. (adó= 2%) Ez a szám független a kisadózó 
vállalkozás ténylegesen befolyt bevételétől. Tehát ebben az esetben, ez plusz 
50.000 Ft-os terhet jelent éves szinten a kisadózónak! 

Mikor válasszon más módszert? Ha biztosan tudja, hogy 3.000.000 forint alatt lesz az 
éves bevétele. Akkor azt a módszert válassza, ahol az adóalap a bevétel 80%-a. Ha 
a bevétele éves szinten 2.400.000 forint, akkor annak a 80%-a 1.920.000 forint, és 
az arra eső 2%-os adó csak 38.400 forint, a fenti 50.000 forinttal szemben. 

17.8 Mikor NEM kell megfizetni a havi KATÁT? 

Abban az esetben mentesül a kisadózó az adó megfizetése alól, ha EGÉSZ 
HÓNAPBAN táppénzen, GYED-en, GYET-en, GYES-en volt, ápolási díjat kapott, 
vagy egyéni vállalkozás lévén, a vállalkozását szüneteltette. Még egyszer felhívjuk a 
figyelmüket, hogy teljes hónapról (30 napról) van szó! 
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17.9 Keresőképtelenség igazolása: 

A munkajogi betegszabadság, valamint a táppénz igénybevételének egyik alapvető 
feltétele a keresőképtelenség orvosi igazolása. Kérdésként merülhet fel, hogy egy 
munkáltató milyen orvos által kiadott igazolást fogadhat be. Azt, hogy ki igazolhatja a 
keresőképtelenséget a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és 
annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (102/1995. (VIII.25.) 
Korm. rend.) határozza meg. 

A biztosított keresőképtelenségét az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott 
(szerződött) egészségügyi szolgáltató (intézmény) szerződésben nevesített orvosa 
igazolhatja, tehát magánorvos például nem jogosult a táppénzhez, 
betegszabadsághoz szükséges keresőképtelenség igazolására. 

A keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálására jogosult (szak)orvos: 

•a háziorvos, a házi gyermekorvos, 

•a járóbeteg-szakellátás orvosa, ha az intézményvezető erre feljogosította és 
területileg vagy a háziorvos beutalása alapján a beteg ellátására illetékes, 

•az ideggondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította, 

•a bőr- és nemibeteg-gondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította, 

•a tüdőgondozó, ha az intézményvezető erre feljogosította, 

•az onkológiai gondozó szakorvosa, amennyibe az intézményvezető erre 
feljogosította, 

•az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi, illetve megyei 
kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal), 

•a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos. 

A kórházi kezelés időtartamára a kórház igazolja a keresőképtelenséget (a kórházi 
ápolást és azt is, hogy a szülő a gyermeke mellett tartózkodott a kórházi kezelés 
idején). Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás 
keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex 
fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget. 

Amennyiben a keresőképtelenséget a beteg gyermek ápolása miatt állapítják meg, 
az erről szóló igazoláson fel kell tüntetni a szülő és a gyermek TAJ számát, nevét, 
születési idejét és anyja nevét. 

17. 10 Mi számít bevételnek? 

Minden, kivéve az ÁFA (aki áfa körbe végzi), hitel, kártérítés, kártalanítás, ide nem 
értve a költség ellentételezésre fizetett támogatásokat. 
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17.11 Mit vált ki az 50.000 Ft-os, illetve a 25.000 Ft-os adó? 

Azt mondhatjuk röviden, hogy az áfán kívül mindent. SZJA-t, SZOCHO-t, TAO-t, 
osztalékadót, EHO-t, szakképzésit és az egyéni járulékot.  

Fontos tudni, hogyha van alkalmazottja, akkor azután ugyanúgy fizet mindent, mint 
eddig, ebben semmilyen változás nincs. Ez csak a kisadózó (tag), 1 fő járulékait 
váltja ki. Ha két főt jelent be kisadózónak, akkor 2 x 50.000 Ft-ot kell fizetnie! 

17.12 Milyen nyilvántartásra van szükség? 

Aki nem haladja meg a 8.000.000 Ft-os bevételt, annak csak bevételi nyilvántartást 
kell vezetnie. Ez az áfa új alanyi mentessége is. 

Ha nincs munkavállalója, akkor nincs havi TB jelentése sem. 

Ha meghaladja a 8.000.000 forintos bevételt, akkor ÁFA körbe tartozik. Ha ÁFA 
körbe tartozik, akkor ÁFA elszámolásának is lenni kell, mert ez lesz a havi ÁFA 
bevallás alapja. 

Ezeken kívül év végén is egy „Nyilatkozatot” kell beadnia következő év február 25-ig, 
amely az éves bevételét tartalmazza, valamint azon cégek adószámát, akiknél az évi 
1.000.000 forintos forgalmat meghaladta. 

17.13 Mi lesz, ha beteg lesz vagy jövedelemigazolásra lesz szüksége? 

Az ellátások alapja az 50.000 Ft-tal 90.000 Ft. (Ez az összeg a nyugdíjban csak 
arányos  szolgálati időt jelent, azaz kisebb összegű nyugdíjat) A jövedelemigazolásra 
az utolsó nyilatkozatában bevallott, azaz az utolsó kisadózói bevallásban bevallott 
bevételének a 60%-át tüntetik fel feltéve, ha volt működési hónapja. 

2014. január elseje óta lehetőségük nyílt a főállású kisadózóknak, hogy magasabb 
ellátási alapjuk legyen, amely 2017-től 150.000 forint. Ezért az összegért cserébe, 
havonta 75.000 forint a fizetendő KATA. Ezzel az összeggel 100%-os - teljes 
összeggel beszámító - szolgálati időt szerez a nyugdíj összegébe. Ön dönt! 

• 6 => 12 millió bevételi határ változás 

• 2017-től: 81300 => 90000 és 136250 => 150000 

• 2018-tól: 90000 => 93500 és 150000 => 157000 járulék alap változások. 

17.14 Munkaviszonytól való elhatárolódás 

Munkaviszony leplezés alatt a NAV azt feltételezi, hogy a dolgozót nem 
alkalmazottként foglalkoztatja a cég, hanem inkább kiváltatja vele az egyéni 
vállalkozói igazolványt, aki így már beszámlázhat neki – azaz kényszervállalkozó 
lesz. 
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A NAV állításokat sorolt fel 7 pontban, amelyből ha kettőt igazolni tud a kisadózó, 
azzal bizonyítást nyer, hogy nem munkaviszony leplezésről van szó. Lássuk a 
pontokat: 

1. A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy 
végezhette; 

2. A kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százaléka máshonnan 
származott; 

3. Az adatszolgáltatásra köteles cég alkalmazottja nem adhatott utasítást a 
tevékenység végzésének módjára vonatkozóan; 

4. A tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 
5. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 

számlát befogadó cég bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 
6. A tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. 
7. Nem főállású, és a bevételének kevesebb mint 50%-a van a munkahelyétől.„  

Egy jelentési kötelezettséget is von magával a kisadózói lét. Ha ugyanazon cégnek, 
az adott évben 1 millió forintot meghaladó összegű számlát állít ki (összesen), akkor 
ezt mindkét félnek jelenteni kell! A kisadózónak kell bizonyítani, hogy a tevékenysége 
nem munkaviszonyt leplez. Arra kell vigyázni, hogy ne munkaviszonyt leplezzen a 
vállalkozás, azaz megálljon a fenti pontokból legalább kettő! Ha ez rendben van, 
akkor nem számít, hogy mennyit számláz egy cég felé. Mondunk erre is egy példát: 

Amennyiben Ön egy üzletkötő, aki egész nap járja a várost, hogy új ügyfeleket 
hajtson fel az ezért Önnek fizető cégnek, és ezt a saját autójával (5. pont), a saját 
időbeosztásában (6. pont), a saját maga által kitalált módszerrel (3. pont) végzi, 
akkor hiába haladja meg éves szinten a cégtől származó bevétele az 1 millió forintot, 
ebből baja nem lehet. 

17.15 Mikor eshet ki a KATA adózás alól? 

1.  Amennyiben az adótartozása az év utolsó napján 100.000 Ft-ot átlépi; 
2.  Ha a társaságnak nem magánszemély tagja lesz; 
3.  Ha egy ellenőrzés során mulasztási bírságot állapítanak meg: 

• Számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, 
• Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, vagy 
• Igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot 

állapít meg; 

4.  Ha az adószáma felfüggesztésre vagy törlésre kerül. 

17.16 Összefoglalva, nézzük át, kinek nagyon jó ez az adózási forma? 

• Azoknak, akik a lakosság felé számláznak (nem egy cégnek),  
• akiknek nem éri el a bevétele a 8 millió forintot, 
• akik nem áfásak, és 
• akiknek nincs munkavállalójuk.  
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• természetesen, azoknak is jó akik áfásak, mert kedvezőbb, mint az EVA, az 
eva és KATA között már 30 millió ft bruttó bevételig nincs különbség, de mégis 
igazán azoknak rendkívül előnyös akik az előbbi 4 pontba tartoznak. 

Nekik nem kell magyarázkodni, hogy „színlelt munkaviszonyt” lepleznek, nem kell 
számlát gyűjtögetni – megússzák egy bevételi nyilvántartással. Havonta egyszer 
utalnak 50.000 Ft-ot, és évente kétszer 25.000 Ft iparűzési adót, na meg az évi 
egyszeri 5.000 forintos kamarai hozzájárulást. Fontos, hogy a kiállított számlán 
feltüntesse: „Kisadózó”! 

18. Kisvállalati Adó - KIVA 

A szabályok egyszerűbbé, az adókötelezettség kedvezőbbé válik, és kibővül az a 
kör, akik választhatják.  

18.1 A megújult KIVA 2017. évtől választható 

2017. január 1-től egy teljesen megújult KIVA adózási lehetőség vár ránk. Már így az 
elején eláruljuk, hogy "KATA barátnőnk" egy méltó társat kap maga mellé, méghozzá 
egy olyat, amely a „nagyobbaknak" szól. 

18.2 Ki jogosult a kiva választásra? 

• Egyéni cég, Bt, Kft, Kkt, Zrt, ügyvédi iroda, stb, és 
• A megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszáma nem haladja meg az 50 

főt. (Működő KIVA adózóknál viszont az adóalanyiság csak akkor szűnik meg, 
ha a 100 főt meghaladják.) 

• A várható bevétele nem haladja meg az 500 millió forintot. (Azok, akik a KIVA 
adózást választották és ezt az értékhatárt meghaladják, nem kerülnek ki, mert 
az adóalanyiság megszűnése csak akkor következik be, ha az 1 milliárd 
forintos értékhatárt átlépik.) 

• Az adóévet megelőző két évben a NAV nem törölte vagy függesztette fel az 
adószámát, 

• Mérlegforduló napja december 31., és 
• Az adóévet megelőző évi beszámolójában várhatóan, a mérleg főösszege 

nem haladja meg az 500 millió forintot. 

A változások kibővítették azoknak a körét, akik választhatják ezt az adófizetést. 
Kapcsolt vállalkozások esetében a létszámot és a bevételt együttesen kell vizsgálni! 

Az új szabály szerint is, legalább a személyi jellegű kifizetések az adó alapja, amit 
majd a jóváhagyott osztalék és a tőkeműveletek (pl. jegyzett tőke emelése), valamint 
még pár módosító tétel növelhet, csökkenthet. 

Az adó mértéke nem változott, az maradt 16%, minimum a személyi jellegű 
kifizetések (bérköltség) után. A legújabb hírek szerint, a KIVA-t is csökkentették 2017 
ben 14 %  2018 ban 13 % lesz az adó. 
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18.3 Az adómódosító tételek 

Az adóalapot növeli a(z): 

• Tőkekivonás - különösen a jegyzett tőke leszállítása, 
• Adóévben jóváhagyott, fizetendő osztalék, DE az eredménytartalékból fizetett 

osztalék nem tartozik ide. 
• Pénztár értékének növekménye - ami az előző év december 31-i pénztár és 

az adott év december 31-i pénztár értékének a különbsége, DE legfeljebb a 
tárgyévi pénztárnak azon értéke, amennyivel meghaladja a mentesített 
értéket, 

• Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, 
• Megfizetett bírság, pótlék összege, 
• Az igazoltan behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés 

elengedésének összege. 

Az utolsó három eset a társasági adó alá tartozó vállalkozásoknál is adóalap növelő 
tétel!  

Az adóalapot csökkenti a(z): 

• Tőkebevonás - különösen jegyzett tőke emelése, 
• Kapott osztalék - amikor cég a tulajdonosa az adott cégnek, és tőle osztalékot 

kap, 
• Pénztár értékének csökkenése, DE legfeljebb a mentesített értéket meghaladó 

része. 
• Ezen felül, a KIVA adózás alá tartozó cégeknek van még egy csökkentő tétele 

az előző évek alapján, amiről a NAV 2017. december 31-ig tájékoztatást küld 
a számukra. 

 
Mi lehet az a „mentesített érték" meghaladó része, ez egy új fogalom, amit a 
házipénztárakkal való visszaélések miatt találtak ki és vezettek be. Ez az érték a 
tárgyévi bevétel 5 %-a, de legalább 1 millió forint. Ez azt jelenti, hogy ennyi pénz 
lehet a pénztárban - mint annak idején a pénztárkorlát -, de ha ezt meghaladja a 
pénztár értéke, akkor azzal növelni kell az adóalapot. 
 
A személyi jellegű kifizetések közé, ami a minimum adóalap, azok a jövedelmek, 
amelyek után járulék fizetési kötelezettségünk van. Idetartoznak a munkabérek, a 
tanulószerződésben meghatározott díjak, a tagi jövedelem kivétek stb. 
 
A 2017. évi változás pozitív eredménye az is, hogy belekerült, hogy a kiegészítő 
tevékenységet végző (nyugdíjas) vállalkozói „bére", nem tartozik bele, és a másik jó 
hír, hogy itt is vannak adóalapot csökkentő kedvezmények, mint a „szocho" adózási 
esetekben. 

18.4 Adóalapot csökkentő kedvezmények 

Igazolás nélkül 50.000 Ft/hó adóalap kedvezményt kap a: 

• 25 év alatti munkavállaló alkalmazása esetén, 
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• 55 év feletti munkavállaló alkalmazása esetén, 
• Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetén (amíg 

ilyen munkakörben dolgozik). 

Igazolással 100.000 Ft/hó adóalap kedvezmény jár a:  

• 25 év alatti pályakezdő munkavállaló esetén, ha 180 napnál kevesebbet 
dolgozott eddig (2 évig jár a kedvezmény), 

• Tartósan álláskereső személy esetén (2 évig 100.000 Ft, a 3. évben 50.000 
Ft), 

• Gyed, Gyes és Gyet alatt, vagy azt követően munkába álló foglalkoztatott 
esetén (2 évig 100.000 Ft, a 3. évben 50.000 Ft). 

Kelendőbb lesz a KIVA, mint eddig biztosan. Hogy kinek és mennyivel éri meg 
jobban az átállás, ahhoz azért számolgatni, tervezgetni szükséges. De megéri egy 
kis energiát fektetni ebbe, mert lehet, hogy sokkal jobban jár. Ezeket igyekeztünk már 
feltérképezni 

 
 
 
 
Kis-és közepes vállalkozók 

A beruházást úgy kívánják tovább ösztönözni, hogy az ehhez kapcsolódó személyi 
jövedelemadó és társasági adó korlátokat  eltörölték, igaz ez az adóalapra és az 
adókedvezményekre is . 

Szigorítják az egészségügyi szolgáltatásra köthető megállapodást 

A NEM biztosított személyeknek és az egészségügyi ellátásra egyéb jogcímen sem 
jogosultaknak lehetőségük van egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötni. 

19. Biztosítottak - Ki minősül biztosítottnak?  

1. Alkalmazottként dolgozó 
2. Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag 
3. A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló 
4. Álláskeresési támogatásban részesülők 
5. Nem kiegészítő tevékenységet folytató 
6. Egyházi személyek 
7. Mezőgazdasági őstermelő 
8. Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek 
9. Választott tisztségviselők 

Az eddigi szabály szerint, a megállapodást követő 6 hónapban csak sürgősségi 
ellátásra jogosultak, kivéve, ha 6 hónapra előre megfizették az ellátás összegét, 
amely jelenleg 333.000 Ft. 



Juhász Adószakértő Iroda Szolnok  31 

 

Felemelték ezt a 6 hónapos időtartamot 24 hónapra. Tehát, a nem biztosított 
személyek 24 hónapon keresztül csak sürgősségi ellátásra lesznek jogosultak, 
kivéve, ha 24 hónapra előre megfizetik az ellátás összegét. 

 

20. Szja 

20.1 Munkaerő mobilitás támogatása 

A gépkocsival történő munkába járás költségtérítése 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re 
emelkedik, valamint a munkásszállás fogalmát újra definiálták, és ahhoz 
adókedvezményt kapcsolnak. 

Tájékoztató a hivatali, üzleti utazásra és a kiküldetésre, valamint a munkába járás 
költségtérítésére vonatkozó szabályok változásáról 

2016. augusztus 1-től változott a kiküldetés fogalma a személyi jövedelemadóban. 
Az új fogalommal kapcsolatosan számos jogértelmezési kérdés merült fel, amelyek 
szükségessé tették a fogalmi meghatározás pontosítását, kiegészítését. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 
3. § 11. pontjának újabb módosítását 2016. augusztus 1-re visszamenőleges 
hatállyal hirdette ki az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (Módtv.). 

A módosítás értelmében kiküldetésnek a munkáltató által elrendelt, a munkáltató 
tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás minősül.  

Az értelmező rendelkezés – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel 
(új Mt.) összhangban – rögzíti azt is, hogy kiküldetésnek minősül különösen a 
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő 
helyen történő munkavégzés is. 

20.2 Kiküldetés 

Továbbra sem tekinthet ő azonban kiküldetésnek a lakóhelyr ől, tartózkodási 
helyr ől a munkahelyre történ ő oda- és visszautazás.  A fogalmi meghatározás 
szempontjából munkahelynek a munkáltató azon telephelye minősül, ahol a 
munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Ilyen telephely hiányában vagy több 
ilyen telephely esetén a munkáltató székhelyét kell munkahelynek tekinteni. 

2017. január 1-jétől módosul az Szja tv. 3. 10. pontja is. A hivatali, üzleti utazást 
értelmező rendelkezésben – az új Mt.-vel összhangban – a kirendelés helyett a 
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő 
munkavégzés miatt szükséges utazást nevesíti a törvény. Tekintettel arra, hogy ez a 
meghatározás munkajogi szempontból tartalmában azonos a korábban használatos 
„kirendelés” kifejezéssel, így a fogalom módosítása érdemi változást nem jelent. 
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A hivatali, üzleti utazás módosított fogalma – a kiküldetéshez hasonlóan – az Szja tv. 
90. § (6) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés alapján a 2016. augusztus 1-
étől keletkezett adókötelezettségekre is alkalmazható. 

A Módtv. alapján a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos, üzleti célú használata 
esetén elszámolható általános személygépkocsi-normaköltség 9 Ft/km-r ől 15 
Ft/km-re emelkedik 2017. január 1-jét ől. 

A munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén 
költségtérítés címén - az Szja tv. 25. § (2) bekezdésének b) pontja alapján - 
„adómentesen” kifizethet ő összeg ugyancsak 15 Ft/km-re emelkedik 2017. 
január 1-jét ől. (Ezt a módosítást a 2016. június 15-án kihirdetett LXV. törvény iktatta 
be.)  

Az Szja tv. 26. § (1) bekezdése szerint a munkaviszonyból származó, előző naptári 
évre vonatkozóan elszámolt, a következő év január 10-ig kifizetett bevételt (ideértve 
a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási ellátást is) az előző naptári év 
utolsó napján megszerzett jövedelemnek kell tekinteni.  

Az említett rendelkezés alapján a saját gépkocsi munkaviszony keretében történő 
2016. évi hivatali, üzleti célú használatára, valamint a 2016. évi munkába járásra 
tekintettel 2017. január 10-ig kifizetett költségtérítések esetén (a 2016. december 31-
én hatályos rendelkezéseknek megfelelően) kilométerenként 9 Ft számolható el 
adókötelezettség nélkül. 

Az önálló és a nem munkaviszonyban folytatott nem önálló tevékenység (pl. 
személyes közreműködés) esetén viszont – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – 
a saját gépkocsi hivatali, üzleti célú használatára, illetve a kormányrendelet szerinti 
munkába járásra tekintettel 2017. január 1-ét követően kifizetett költségtérítéseknél 
kilométerenként 15 Ft fizethető ki „adómentesen” akkor is, ha az említett költségek 
2016. évben merültek fel a magánszemélynél. 

20.3 Munkásszállás 

Albérleti támogatás 5 éven keresztül az első 2 évben a minimálbér 40 % majd 3-4 
évben 25 % és az ötödik évben 15 % feltéve, hogy nincs 12 hónapon belül 60 Km 
vagy 3 óra oda vissza utazás távolságon belül lakó tulajdona, vagy haszonélvezeti 
joga, és teljes állású munkavállaló. 

Az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás. 

A lakhatási támogatás havi értéke 3 esete: 

a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából 1 a munkáltató 
által térített rész; 

a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából 2 a munkavállaló 
által meg nem térített rész; 
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a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás 3 szokásos piaci 
értékéből a munkavállaló által meg nem térített rész 

Munkásszálló fogalma változott. Nem lehet a közeli hozzátartozó, vagy kapcsolt 
hozzátartozó munkásszálláson változatlanul, de nem kell helyiségenként két vagy 
több ember, elégséges, hogy a munkásszálláson van kettőnél több. 

A taoban adó alapcsökkentő jár utána, már fentebb említettem. 

Teljesen megváltoznak a béren kívüli juttatások szabályai, csak a SZÉP kártya 
marad béren kívüli, három zsebe van szállás, étkezés, rekreálás, ami kiegészül a 
pénz cafetériával aminek összesen nem lehet több egész évre 450.000-ft, amiből a 
pénz 100.000-ft lehet. Erre nagyon érdemes oda figyelni, mivel ennek adóterhe. 
43.66%  egyes meghatározott, 34.22 % béren kívüli. Nagyon fontos lenne vele 
foglalkozni. 

20.4 Cafetéria – béren kívüli jutattások 

Tájékoztató a béren kívüli és egyes meghatározott j uttatásokra vonatkozó 
szabályok változásáról 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. §-ai 
szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. 
Ezek a szabályok 2017-től több ponton módosulnak. 

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-
szorosa. A béren kívüli juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék 
egészségügyi hozzájárulást, az egyes meghatározott juttatások után pedig 15 
százalék szja-t és 22 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az összes 
közteher mértéke így a béren kívüli juttatások esetében 34,22 százalék, az egyes 
meghatározott juttatások esetében pedig 43,66 százalék. [Szja tv. 70. §, 71. §, 
Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv. 3.§ (1)] 

Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre. 2017. január 1-jétől 
béren kívüli juttatásnak minősül: 

- az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladóan adott 
pénzösszeg és 

- a Széchenyi Pihenő Kártya 

- szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, 

- vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint, 

- szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott juttatás 

A 2017-ben alkalmazandó keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak: 
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- A pénzjuttatás éves keretösszege egész éves foglalkoztatás esetén 100 ezer forint. 
Az adóévben a keretösszeget meghaladó összegű pénzjuttatás a felek közötti 
jogviszonynak megfelelően, munkavállaló esetében bérjövedelemként, társas 
vállalkozás személyesen közreműködő tagja esetében pedig nem önálló 
tevékenységből származó jövedelemként válik adókötelessé, és járulékalapot képező 
jövedelemmé.  

A felettes rész után a személyi jövedelemadó és az egyéni járulékok a 
magánszemélyt terhelik, a juttatónak pedig szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. 
Amennyiben a foglalkoztatás az adóév egészében nem áll fenn, az éves 
keretösszeget a foglalkoztatás időszakával arányosan kell megállapítani. Az 
értékhatárt meghaladó rész az előzőek szerint viseli a közterheket, amelyeket a 
kifizetés hónapjára kell megállapítani. 

Ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 
hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben kapott pénzjuttatás értéke az 
éves keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony 
megszűnésekor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként a juttatásra jogosító 
jogviszony alapján kell az adókötelezettséget megállapítani. A keretösszeget 
meghaladó rész az Szja tv. 69. § (2) bekezdés szerinti közteheralap számításánál 
figyelmen kívül hagyható vagy a keretösszeget meghaladó közteheralap után már 
megfizetett közterhek az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthetők. 

- A rekreációs keretösszeget eltérő mértékben határozza meg az Szja tv. attól 
függően, hogy a munkáltató költségvetési szerv, vagy más munkáltató; 

• Költségvetési szerv esetében az éves rekreációs keretösszeg 200 ezer forint, 
• Más munkáltató esetében az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint. 

Ha a foglalkoztatás az év egészében nem áll fenn, az említett összegnek a 
foglalkoztatás időtartamával arányos része minősül éves rekreációs keretösszegnek. 
A rekreációs keretösszeget (200 ezer, illetve 450 ezer forint) meghaladó összegben 
biztosított béren kívüli juttatás egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles. 

A munkavállaló halála esetén nem kell arányosítani sem az éves, sem a rekreációs 
keretösszeget. 

Változatlanul egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles – pénzösszeg 
kivételével - az a béren kívüli juttatás, amelyet az egyedi keretösszeget meghaladó 
összegben biztosít a munkáltató. 

Pl: A Szép kártya szabadidő alszámlájára utalt 100 ezer forintos összegben adott 
juttatásból 75 ezer forint béren kívüli juttatásnak, 25 ezer forint összegű juttatás 
egyes meghatározott juttatásnak minősül. 

Az Szja tv-ben 2016-ban béren kívüli juttatásként nevesített juttatások (üdülési 
szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, 
iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói 
hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói 
hozzájárulás, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett 
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összeg) 2017-től egyes meghatározott juttatásként lesznek adókötelesek. Az egyes 
juttatásokra meghatározott értékhatárok kivételével a törvényben meghatározott 
feltételnek meg kell felelnie az adott juttatásoknak. 

Az Erzsébet juttatás kiemelt adójogi szerepe megszűnik, ezzel egyidejűleg 2017. 
január 1-től a fogalmat is kivezetik az Szja tv-ből. A 2016. december 31-ig juttatott 
Erzsébet-utalványok – az érvényességi idejükön belül, a 2016. december 31-én 
hatályos szabályok szerinti szolgáltatás- és termékkörben – 2016. december 31-ét 
követően is beválthatók. A gyermekvédelmi Erzsébet utalvány adómentességét ez a 
rendelkezés nem érinti. 

A fogyasztásra kész étel vásárlására szolgáló utalványokat (az ún. „hideg” 
utalványokat) a munkáltató az Szja tv. 70.§ (1a) bekezdés a) és b) pontja alapján a 
minden munkavállalója számára azonos feltételekkel vagy minden munkavállaló által 
megismerhető belső szabályzat alapján is juttathatja egyes meghatározott 
juttatásként. 2017. január 1-től megszűnik a korlátozás, amely az említett juttatási 
körből kizárta a kész étel vásárlására szolgáló utalványokat.  

Az említett rendelkezés alapján 2017-től akár Erzsébet utalvány akár más 
utalványforgalmazó által kibocsátott „hideg” utalvány is adható a munkavállalók 
részére, de csak mint egyes meghatározott juttatás. 

2017-től egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg. 
Célzott szolgáltatásként a pénztár szolgáltatási szabályzatában rögzített 
szolgáltatások nyújthatóak, amelyeket minden, a pénztárral kötött szerződésben 
meghatározott érintett részére biztosítani kell. 

A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások  esetén nem alkalmazható 
az a szabály, hogy amennyiben a 2016-ra járó juttat ást 2017. január 10-ig 
átadják, átutalják, akkor az, 2016-ban megszerzett jövedelemnek min ősül.  

Ez a rendelkezés csak az előző évre vonatkozó munkabérre, jutalomra, valamint a 
társadalombiztosítási kifizetőhelynek minősülő munkáltató által kifizetett adóköteles 
társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozik. 

21. Ingatlanok építési szabály változásai: 

A használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésével azonos 
szerepet tölt be – az adókötelezettség megállapítása során  

- a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított dokumentum,  
- valamint az egyszerű bejelentés alapján épített épület esetében a 

felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány is.  
- persze az az építési engedély következtében levő használatbavételi 

engedély is 
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A módosítások – átmeneti rendelkezés alapján – a 2016. január 1-jétől keletkezett 
adókötelezettségre alkalmazhatók. [Szja tv. 60. § (3) és (4) bekezdés, 62. § (2) 
bekezdés, 89. § (2) bekezdés] 

Duális képzésben  csak a gyakorlati képzés keretében kifizetett díj havi összege 
legfeljebb a minimálbérig volt adómentes, azzá vált az elméleti is,  

Méltányolható lakási igény,  szoba számítás, együtt költözök és a vállalt gyerek 
szabályainak változása. 

Őstermel ők minden változik, fogalom, közhiteles nyilvántartás, saját gazdaság 
fogalma. NAK vigyázat az Agrár kamarai tagsággal, sőt minden kamarai tagsággal. 
Egyikért sem vállalunk semmilyen felelősséget. 

Árfolyam nyereség  szabályok. Nem mindegy hogy ETŰ, vagy árfolyam nyereség. 

Beszámoló vagyon felosztási javaslat nélkül is adóztatható a vagyonnövekedés. 

Jegyezett t őke felemelés  és annak adókötelezettség mentesítése, és ahhoz 
adatszolgáltatás szabály változás. Figyelem a határidő lejár 2017.03.15. 

Eltartott fogalma változott:  Az eltartott fogalma úgy egészül ki, hogy eltartottnak 
minősül az a személy is, aki a családi pótlék összegének megállapítása 
szempontjából figyelembe vehető lenne, még akkor is, ha a kedvezményezett 
eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg. 

Adminisztráció egyszer űsítés nyilatkozat az szja-ban,  nem kell új nyilatkozatot 
tenni, ha magzatra tekintettel a várandósság időszakában már érvényesítettek  
családi kedvezményt 

Az adóelőleg-nyilatkozatoknál a másik jogosult munkáltatójának nem kell írásban 
tudomásul vennie a nyilatkozatban foglaltakat. 

A nyilatkozatért az felel aki adja, addig amíg nem változtat rajta. 

Az elhunyt szülő testvére részére is átadható a kedvezmény érvényesítése. 

Adóazonosító!!!!!!!!!! 2017-től minden gyereké kell. 

Kiterjeszti az adómentességet az óvodai, bölcsődei ellátás, óvodai, bölcsődei 
szolgáltatás munkáltató által történő átvállalásának esetére is. [Szja tv. 1. számú 
melléklet 8.6. alpont c) pont] Számla ellenében is. 

A költségként figyelembe nem vehet ő kiadások köre 

Az egyéni vállalkozó – 2017. január 1-jétől – nem veheti költségként figyelembe az 
szja-törvény hatálya alá történő áttérést megelőző időszakra vonatkozóan megfizetett 
egyszerűsített vállalkozói adót, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adóját, 
továbbá a 40 százalékos mértékű adót sem (Szja tv. 11. számú melléklet IV. fejezet 
8. pont). 
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A kisvállalkozások adókedvezménye 
2017. január 1-jétől  a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba 
vagy halgazdálkodási ágba sorolt egyéni vállalkozók is érvényesíthetnek a 
beruházási célú hiteleik után fizetett kamat alapján adókedvezményt.  
VISZONT A 2016. december 31-ét követően azonban – bármely tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozó esetében – kizárólag az üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 
beszerzéséhez, előállításához kapcsolódóan érvényesíthető. 
 
A kisvállalkozások adókedvezménye megszűnik az adókedvezmény 6 millió forintos 
és 60 százalékos korlátja.  (de minimis, támogatás (Szja tv. 13. számú melléklet 9., 
10. és 12. pont) 
 
Nyugdíjbiztosítás kisösszegű szolgáltatás adókötelezettsége. A járadékszolgáltatás  
helyett – a szerződés létrejöttétől számított 10. év letelte előtt – egy az összegben is 
teljesíthető adómentes szolgáltatás limitje  havi 10 000 forintról 5000 forintra 
csökken. (Szja tv. 3. § 93. pont) először a 2016. december 31-ét követően létrejött 
nyugdíjbiztosítási szerződésekre kell alkalmazni. Kis összeg szigorítás de csak 2017- 
től kötött szerződésre. 
 
Első házas kedvezmény 24 hónapig érvényesíthet ő  
Átmeneti rendelkezés: a módosított szabály már a 2014. december 31-ét követően 
megkötött házasságok esetében is alkalmazható (pl. 2015-re benyújtott bevallás 
önellenőrzéssel helyesbíthető). 

22. Szocho kedvezmény táblázatos formában 
 
 

Szociális hozzájárulási adó terhére igénybe vehet ő kedvezmények  

2017. 01.01-2017-12.31. 

A munkáltató/kifizető az alábbi jogcímeken érvényesíthet kedvezményt: 

Kedvezmény  A kedvezmény mértéke  A kedvezmény 
érvényesíthet ő 
(igazolás vagy 
kártya birtokában)  

GYED, illetve GYES, 
valamint a gyermeknevelési 
támogatás folyósítása alatt 
vagy azt követ ően adható 
kedvezmény. (1-2 gyerek) 

Bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 ezer forint 22 
százalékával csökkenthet ő a 
szociális hozzájárulási adó a 
foglalkoztatás els ő két 
évében, 11 százalékával a 
foglalkoztatás harmadik 
évében.  

TB kifizet őhely, 
kincstár, 

egészségbizt.szerv 
által kiállított 

igazolás 

Minimum három gyermekre 
tekintettel családi pótlékra 
szülőként jogosult és 

Bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 ezer forint 22 
százalékával csökkenthet ő a 

TB kifizet őhely, 
kincstár, 

egészségbizt.szerv 
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GYED-ben, illetve GYES-
ben részesült vagy 
részesül ő, vagy 
gyermeknevelési 
támogatásban részesült 
vagy részesül ő alkalmazása 
esetén adható kedvezmény.  

szociális hozzájárulási adó a 
foglalkoztatás els ő három 
évében, 11 százalékával a 
foglalkoztatás negyedik és 
ötödik évében.  

által kiállított 
igazolás+ családi 

pótlék 
folyósításáról 

igazolás 

25 év alatti, legfeljebb 180 
nap biztosítási idővel 
rendelkező pályakezdő 
esetében adható 
kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 
100 ezer forint 22 százalékával 
csökkenthető a foglalkoztatás 
első két évében.* 

NAV által kiállított 
igazolás 

25 év alatti – kivéve a fenti 
pályakezdő – foglalkoztatott 
utáni kedvezmény 

A szociális hozzájárulási adó a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 
100 ezer forint 11 százalékával 
csökkenthető. * 

a 25. életév elérése 
-havának utolsó 
napjáig 
érvényesíthető  

55 év feletti foglalkoztatott 
utáni kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 
100 ezer forint 11 százalékával 
csökkenthető. * 

az 55. életév 
elérése -havának 

első napjától 
érvényesíthető 

Mezőgazdasági munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló 
utáni kedvezmény (CSAK a 
6111 - 6130, 7333, 8421 
FEOR) 

A szociális hozzájárulási adó a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 
100 ezer forint 11 százalékával 
csökkenthető. * 

nem szükséges 

Megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók utáni 
kedvezmény. 

A kedvezmény a bruttó 
munkabér, de legfeljebb a 
minimálbér kétszeresének 22 
százaléka. 

rehab kártya 
leadása 

Szabad vállalkozási zónában 
működő vállalkozás új 
munkavállalóira igénybe 
vehető kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a 
bruttó munkabér, de legfeljebb 
100 ezer forint 22 százalékával 
csökkenthető a foglalkoztatás 
első két évében, 11 
százalékával a foglalkoztatás 
harmadik évében. * 

nem szükséges 

Szakképzettséget nem 
igénylő munkakörben 
foglalkoztatottak utáni 
kedvezmény.  (9-es FEOR 
számok) 

A bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 ezer forint 11 
százalékával csökkenthető az 
adó.* 

nem szükséges 

Tartósan álláskeresők után 
igénybe vehető kedvezmény. 

Az adó a bruttó munkabér, de 
legfeljebb 100 ezer forint 22 
százalékával csökkenthető a 
foglalkoztatás első két évében, 

állami 
foglalkoztatási szerv 

igazolása 
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11 százalékával a 
foglalkoztatás harmadik 
évében. * 

Karrier Híd programban 
résztvevők utáni kedvezmény 
(2016.augusztus 01-től 
vehető igénybe) 

A kedvezmény a bruttó 
munkabér, de legfeljebb a 
minimálbér kétszeresének 11 
százaléka.* 

állami 
foglalkoztatási szerv 

igazolása 

 

A *-al jelölt kedvezmények részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkaidő 
arányában csökkennek. 

Változás: A részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó arányosítási szabályt 
2015-től nem kell alkalmazni a kisgyermekes szülők után érvényesíthető munkáltatói 
szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapítása során. 
 

• a GYED, GYES valamint a gyermeknevelési támogatás f olyósítása alatt 
vagy azt követ ően:  A GYED folyósítását illetve annak megszűnését az 
egészségbiztosítási szerv illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. 
A GYES, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a 
folyósítás megszűnését a kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely igazolja. 
Társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén 
az egészségbiztosítási szerv igazolja. Az igazolásokat az ellátásban részesülő 
személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról 
szóló igazolás birtokában érvényesítheti. A kedvezményt a munkáltató az 
anyasági ellátás folyósítását –vagy megszűnésétét- követő hónaptól számított 
45.hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. 
 

• Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékr a szülőként 
jogosult és GYED-ben, illetve GYES-ben részesült va gy részesül ő, vagy 
gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesü lő alkalmazása 
esetén:  A GYED folyósítását, illetve annak megszűnését az 
egészségbiztosítási szerv és a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A 
GYES, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a folyósítás 
megszűnését a kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely igazolja. 
Társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén 
az egészségbiztosítási szerv igazolja. Továbbá szükséges még annak 
igazolása is, hogy minimum három gyermek után a szülőnek jár a családi 
pótlék, amelyet szintén kincstár igazol. Az igazolásokat az ellátásban 
részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az 
ellátásokról szóló igazolások birtokában érvényesítheti.A kedvezményt a 
munkáltató az anyasági ellátás folyósítását –vagy megszűnésétét- követő 
hónaptól számított 69.hónap végéig,de legfeljebb 5 évig érvényesítheti. 
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• 25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási id ővel rendelkez ő pályakezd ő: 
Az adókedvezmény a NAV igazolása alapján érvényesíthető, amelyet a 
foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem lehet 15 
napnál régebbi. A NAV egy alkalommal, igazolásban jelzi a munkáltatónak, 
hogy a 25 év alatti munkavállalója legfeljebb 180 nap biztosítási 
kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A foglalkoztató az 
igazolás birtokában érvényesítheti a szociális hozzájárulási adókedvezményt.  
 

• Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók  esetén 
:Külön igazolás nélkül, a FEOR besorolás alapján igénybe vehető 
kedvezmény. Kizárólag a 6111-6130, 7333, 8421 FEOR szám alatt 
foglalkoztatott dolgozók után vehető igénybe, ha a munkavállaló a 
tárgyidőszakban CSAK mezőgazdasági munkakörben dolgozott. A 
kedvezmény nem érvényesíthető azon időszakra, amikor a munkavállaló után 
25 év alatti vagy 55 év felettiek után járó kedvezmény kerül igénybevételre. 
 

• Megváltozott munkaképesség ű személyek esetében:  A jogosult kérelmére 
a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével 
kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat a NAV 
részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról. Az 
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló 
Rehabilitációs kártyát a NAV állítja ki. A kedvezményt a foglalkoztató a kártya 
(illetve az azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti 
 

• Tartósan álláskeres ő esetében: Feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv 
a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig 
álláskeresőként nyilvántartotta a munkavállalót. Ennek a feltételnek a 
fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja, az álláskereső személy 
kérelmére. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szociális 
hozzájárulási adókedvezményt.  

 
• Karrier Híd Programban résztvev ő esetében: Feltétel, hogy az állami 

foglalkoztatási szerv kiadja a volt közalkalmazott/kormányzati szolg.jv-ban 
foglalkoztatott/ közszolgálati dolgozó vagy a Tv.-ben felsorolt költségvetési 
szervvel munkaviszonyban állt munkavállaló részére a kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást. (2016.augusztus 01-től vehető igénybe, 
2017.augusztus 31-ig lehet kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást 
kérni az állami foglalkoztatási szervtől.) 

(forrás:2011.évi CLVI. tv.) 

Példák: 

1. GYES folyósítása (egy gyermekes szülő) befejeződött 2012.10.31. napjával. 
Munkavállaló 2013.01.01.napjától dolgozik nálunk, folyamatosan. 
Kedvezményre jogosító időszak: 2012.11.01-től 45 hónap: 2016.07.31-ig.  De 
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a 3 éves kedvezmény korlát/munkáltató miatt a munkáltató csak 2013.január-
2015. december hónapokra érvényesítheti a kedvezményt. 
 

2. GYED folyósítása (két gyermekes szülő, fiatalabb gyermeke után kapta a 
gyedet) megszűnt 2013.02.10-én.  2013.04.22 napjától dolgozik nálunk. 
Kedvezményre jogosító időszak: 2013.03.01-től 45 hónap: 2016.11.30-ig.  A 3 
éves kedvezmény jogosultság miatt a munkáltató   

• 2013.04.22 -2015.03.31-ig  (1-2 év kedvezménye)  
• 2015.04.01-2016.03.31-ig (3 év kedvezménye) időszakra veheti 

igénybe a kedvezményt. 
 

3. GYED folyósítása (három gyermekes szülő, legfiatalabb gyermeke után kapta 
a gyedet) megszűnt 2012.02.10-én. 2013.01.09 napjától 2014. december 15-
ig dolgozott előző munkáltatójánál. Itt a Cég igénybe is vette a szochó 
kedvezményt (1-2 év után járót). 
Munkavállaló 2014.december 16-tól dolgozik nálunk. Kedvezményre jogosító 
időszak: 2012.03.01-től 69 hónap: 2017.11.30-ig.  A kedvezmény jogosultság 
miatt a munkáltató   

• 2014.12.16- 2017.11.30-ig (1-3 év) kedvezményét veh eti igénybe. 
Azonban: 

• 2014.12.16 -2017.11.30-ig  (1-3 év kedvezménye)  
• 2017.12.01-2019.11.30-ig (4-5 év kedvezménye) lenne jogosult a cég, 

ha a teljes 5 évre szóló kedvezményt igénybe tudná venni (GYED 
később szűnt volna meg vagy a dolgozó rögtön, az ellátás 
megszüntetése után nálunk helyezkedett volna el.) 
 

4. Tartós munkanélküli személyt veszünk fel 2014.11.24-től. Az Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálattól kapott igazolás alapján a Cég jogosult a szochó 
kedvezmény igénybevételére. Kedvezményre jogosító időszak: 2014.11.24-től 
3 év:  

• 2014.11.24- 2016.10.31-ig (1-2 év) 
• 2016.11.01- 2017.10.31-ig (3 év) 

 
5. GYED folyósítása (három gyermekes szülő, legfiatalabb gyermeke után kapta 

a gyedet) megszűnt 2014.01.10-én. 2014.02.10 napjától 2014. december 15-
ig dolgozott előző munkáltatójánál. Itt a Cég igénybe is vette a szochó 
kedvezményt (1-3 év után járót).   
Munkavállaló 2014.december 16-tól dolgozik nálunk. Kedvezményre jogosító 
időszak: 2014.02.01-től 69 hónap: 2019.10.31-ig.   
Az 5 év/munkáltató kedvezmény jogosultság miatt 2019.11.30.ig vehetné 
igénybe cégünk a kedvezményt, de a 69 hónapos jogosultsági szabály miatt: 

• 2014.12.16 -2017.11.30-ig  (1-3 év kedvezménye)  
• 2017.12.01 -2019.10.31-ig  (4-5 év kedvezménye)  
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23. Építmény adó és telekadó 
 

• Szigorodik civilszervezetek feltételes mentessége 
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• Ingatlan bérbeadás és átruházás, nem tevékenység 
• Mentességek nem csak a hasznos területre, korrigált forgalmi értékre is 
• 2018-tól reklámhordozóra is, akár övezetenként 

 

23. HIPA 
• IFRS pontosítások 
• Őstermelő, családi gazdálkodó: egyszerűsítés családtagokra 
 

24. Adóamnesztia-szabályok 
 
2017. január 18-ától megszűnik a stabilitási megtakarítási számla, így ezen a módon 
a továbbiakban már nem lehet jövedelmeket legalizálni. Az érintettek számára 
azonban vigaszt nyújthatnak a legújabb amnesztia szabályok: 
 
– Az egyik konstrukcióban a magánszemély 2016. június 30-ig megszerzett 
tőkejövedelmei után lehet utólagosan adót fizetni. A kedvezményes adó mértéke 10 
százalék, melyhez önellenőrzési pótlék társul. Az alapul szolgáló összeget kijelölt 
bankoknál nyitott számlára lehet befizetni 2017. június 30-áig. A bank a szükséges 
összegek levonása mellett igazolást ad a magánszemélynek (így a befizetett 
összeget jogszerűen leadózottnak kell tekinteni). Az adóhatóság felé a banknak 
ezzel összefüggésben csak anonim módon kell adatszolgáltatást teljesítenie; 
 
– A magánszemélyek szankciók nélkül vehetik a saját nevükre azokat az 
üzletrészeket, részvényeket, melyeket eddig külföldi személyek (akár off-shore 
cégeik) tartottak tulajdonukban. Az ilyen átruházásról szóló szerződést 2017. június 
30-áig lehet megkötni, illetve eddig az időpontig a NAV-hoz is be kell majd jelenteni 
azokat. A feltételek teljesítése esetén az így szerzett részesedéseket semmiféle adó- 
vagy illetékkötelezettség nem terheli. 
 

24. Az egyszerűsített foglalkoztatás napi kifizetés szabályainak 
változása.  
 
2017-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra 
kell figyelni: 
 
1.Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van 
napibér is, de azt el lehet rontani). 
 
2.Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2016-ban: 
– minimálbér (733 Ft/óra) 85%-a, azaz 623 Ft/óra, vagy 
– a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (926 Ft/óra) 
87%-a, azaz 806 Ft/óra. 
 
8 órás foglalkoztatás m űszak nélkül 
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minimálbér 4.984-ft-nap 
garantált bér 6.448-ft-nap 
  
Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti 
munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát. Az 
egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 30 %-os műszak pótlék, ha foglalkoztató 
működési rendje ezt indokolja, HA a munkavégzés ideje 18 – 06 óra között van. 
 
garantált bér 12 órás m űszak (30%) 
6-18 11.284-ft-nap  18-06  (18-24 és 00-06 között 6 .287-6 óra/nap) 
7-19 11.526-ft-nap  19-07  (19-24 5.239-ft/5 óra /n ap 00—07 között 
7.093-/7óra/nap) 
 
3.Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren 
felül 50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen 
beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, 
átlagosan maximum 8 óra) 
 
4.Boltokban, közértekben, stb…, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy 
munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni. 
 
garantált bér 12 órás m űszak (30%) 
6-18 16.120-ft/nap  18-06 (18-24 és 00—06 között 8. 705-/6 óra/nap) 
7-19 16.362-ft/nap   19-07 (19-24 7.254-ft/5/nap 00 -07 között 8.705-ft/7 
óra/nap) 
 
5.Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% 
“túlóra pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. 
 
6.Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a 
fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár. A 2-4 pontokban számított összegek 
duplája. Azaz Ünnepnap nap és vasárnap efotos fogla lkoztatása 
gazdaságtalan. 
 
7.Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher 
erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2017-ben: 11.740 Ft/nap/fő. 
 
8.Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely 
költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell 
számolni: – a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. 
számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik; 
– a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint 
foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói 
szja fizetési kötelezettsége keletkezik. 
 
9.Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után, 
ha a mentes határt meghaladja, mentesített összeg. 
 
10.Ez a fogalom 2015-ben változott, efot tv 9 § (2) a foglalkoztatásból származó 
bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és 
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bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó 
bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma 
és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – 
ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 
87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének 
szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). 
 
Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső 
határa: 
HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYL Ő munkakörben van 
foglalkoztatva!a munkában töltött napok száma  X  a  minimálbér napi összege 
(2016-ben 5.870 forint), ha szakképzettséget igényl ő munkakörben van, akkor 
6.350-ft) Vigyázzunk a foglalkoztatási szabályokra,  ki mennyi efot-ost 
foglalkoztathat, és azt hogyan, illetetve, az efot és az idénymunka 
megkülönböztetésére. 
 
Ismételten, kérem fegye figyelembe az egyszerűsített foglalkozatás egyéb napi, idő, 
és foglalkoztatási korlátait, ami alapján 5/15/90 nap illetve a foglalkoztató létszáma 
alapján a foglalkozatási korlátokat is. Nem tudjuk napi szinten kontrolálni, csak 
külön kérelemre lehet megállapítani annak helyesség ét. 
 
Bár egyszerűsített foglalkoztatás esetén a vasárnapi munkavégzés elrendelésének 
nincs korlátja, mégis az dönti a választ, hogy a munka törvénykönyve (Mt.) mely 
rendelkezése alapján rendeli el az alapítvány a munkavállaló (az egyszerűsített 
foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban foglalkoztatott) számára, egy táblázatban 
összefoglalva az ehhez kapcsolódó tudnivalókat. 
 
 
Vasárnapra rendes munkaidő az alábbi esetekben 
rendelhető el 

Jár-e 50% 
mértékű 
bérpótlék? 

rendeltetése folytán e napon is működő 
munkáltatónál vagy munkakörben 

nem 

idényjellegű tevékenység keretében nem 
megszakítás nélküli tevékenység keretében nem 
több műszakos tevékenység keretében igen 
készenléti jellegű munkakörben igen 
kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló 

nem 

társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre 
történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás 
jellegéből eredően – e napon szükséges 
munkavégzés esetén 

nem 

külföldön történő munkavégzés során nem 
a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, 
kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet 
kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű 
turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló 

igen 
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Vasárnapi munkavégzés esetén 50% bérpótlék jár, ha a munkavállaló a rendes 
munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag az Mt. 101. § (1) bekezdés d), e) 
vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető. 
Azaz 
 
- a több műszakos tevékenység keretében, 
- a készenléti jellegű munkakörben, 
- a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a 
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló 
esetében jár. 
 
Fontos a „kizárólag” feltétel, azaz, ha bármely más eset alapján vasárnapi 
munkavégzés rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék 
megfizetésére 
 
 

25. FIGYELEM FELHÍVÁSOK! 
 
Kérjük, mindenki gondolkozzon el, mottónk a lehetetlent azonnal megoldjuk, a 
csodára kicsit várni kell. Esemény után nincs tabletta, előtte esetleg még 
felmérhetjük a kockázatot és hogyan lehet azt mérsékelni. 
 
A számviteli politika kialakításáért, így a pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és 
módosításáért is a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.  
Amennyiben a gazdálkodó a számviteli politikáját nem készíti el, vagy a 
szabályzataiban foglaltakat nem tartja be, mulasztási bírsággal sújtható. Különösen 
igaz ez azért, mert változott a számviteli törvény, a besorolásokat a könyvelő nem 
tudja elvégezni, akarunk és fogunk segíteni, de csak mi ehhez nagyon kevesek 
vagyunk. 
 
Az iroda ezt 2007 évben egyébként mindenkinek elkészítette, annyit kellett tenni, 
hogy kitöltsék a vállalkozás nevét és beírják a pénzösszeget, és ha kell az 
ellenőrzésre a szabályzat, akkor azt küldjék meg. Kérem, ha valakinek ez nincs meg 
egyeztessenek kollégáimmal ne az ellenőrzéskor lepődjünk meg és kapkodjuk.  
 
Minden gép, jármű használatát igazolni szükséges, vagy útnyilvántartás, vagy 
menetlevél, vagy gépüzem napló stb, ezek utólag nem tölthetők ki. A költség 
térítéseket havonta el kell számolni.  
 
A nyíltvégű pü lízinges autóknak tételes útnyilvántartás kell, amiből a hivatalos és 
magánhasználat megállapítható, mivel úgy döntöttek, ezért vették így a járművet, 
hogy levonják az áfát. Ha van, magánhasználat amiatt, azt el kell számolni, meg kell 
téríteni. 
 
A HÁZIPÉNZTÁR NEGATÍV összege nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! 
A HIÁNYZÓ SZÁMLA, BIZONYLAT nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! 
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A KÉSZPÉNZFIZETÉS BEJELENTÉS, ÉRTÉKHATÁR TÚLLÉPÉS MIATTI BÍRSÁG 
nem a könyvelő felelőssége, csak akkor, ha jelezték és a szerződés szerint nem 
jelentette be. 
Hiányzó bizonylat keresése nem a könyvelő felelőssége. 
Valótlan gazdasági esemény nem a könyvelő felelőssége. 
Tagi kölcsön nem a könyvelő felelőssége, annak szerződése, a kamatok elszámolás 
alap gazdasági esemény, nem a könyvelő dokumentálja. 
Szigorú számadású bizonylatok elszámolása nem a könyvelő felelőssége 
Gazdasági események, hitelek kamat elszámolása nem a könyvelő felelőssége 
PÉNZMOSÁS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
LELTÁR tartalmazza, a tárgyi, a készlet, a vevő, a szállító, a követelés, a 
kötelezettség összegét. Nem a könyvelő feladata annak elkészítése, csak és 
kizárólag, szabályosan kiállított bizonylatok, és szerződések, leltárak alapján van 
módunk szolgáltatást nyújtani. 
 
Figyelünk ugyan és mindenért szólunk, de ne forduljon már ez át. Köszönet. 
 
FONTOS ha Mi hibázunk és az adózó kockázatos, a minősítése miatt, a többlet 
szankciót nem vállaljuk. 
 
Köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, hogy megismerje az anyagot, az 
abban szereplő kérdések, üzenetek, feladatok megoldásában részt vállalt, a jövőben 
fog, annak érdekében, hogy mindenki számára biztonságot, eredményességet, 
nyugodt kiszámítható gazdálkodást eredményezzen. 
 
Ügyfélkapus regisztráció azoknak, akiknek eddig nem volt. El kellene rajta 
gondolkodni. A mi munkánkat is tudja rajta kontrolálni, előbb utóbb úgy is 
mindenkinek kell, hogy legyen. OBR (országos beszámolási rendszer) a vagyon 
felosztási javaslatokat a jogosultak írják alá. 
 
A hitelkérelmi igényüket a leadás előtt legalább 5 nappal ha tudnák jelezni, az 
nagyon megkönnyítené az életünket. Ez csak kérés, de a mottót fentebb olvasták. 
  
Olginak nagyon fontos lenne, hogy az egyszerűsített bejelentések adatait az ügyfelek 
ne telefonon diktálgassák be nekünk, hanem írjanak már e-mailt. Tudjuk, 
mindannyian a bizonylat véd és vádol. Még nem volt gond,  írtam tavaly, de azóta 
már igen, de ha egyszer lesz, akkor az, nagyon nagy lesz. Mi soha nem futottunk, 
fogunk elfutni a minket terhelő felelősség elől, de vitázni nem szeretünk. 
 
A bejelentésekhez sajnálom, de kell az iskolai végzettség, az okirat száma, és annak 
kiállítójának neve. És sajnos egyre többen nem megy a NAV, vagy ha úgy tetszik az 
ügyfélkapu rendszere. 
 
Egyre többet mások, hanyag, nem törődöm, minek vagytok ti munkája miatt nem 
tudjuk elvégezni a feladatainkat, vagy csak jelentős ráfordítás árán tudunk annak 
eleget tenni. Ha már egyszer elvégeztem valamit annak nyoma marad, illetve ha még 
egyszer el kell, akkor kétszer vagy többször is kell, dolgozzak, dolgozzunk, ezt nem 
szeretem. Egyetlen bizonylat mindent felborít. Ez nem miattunk van így, mint hogy a 
szabályokat sem Mi hozzuk, bár már erre is van példa. 
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Köszönöm a figyelmet, aki vette a fáradságot, hogy végig olvassa, különös köszönet 
annak, aki az előadáson is részt vett. A fogalmazás, a felrázás, azért keletkezett mert 
ezzel elkerülhetővé válik a kétségbe esés. Aki nem olvasta annak majd többször is 
idézünk belőle. 
 
 
 
Köszönettel és tisztelettel: 
 
Juhász Adószakértő Iroda 


