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Tisztelt Partnerünk! 
 

 

 
Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által mai napon 
elfogadott több mint 400 oldalnyi adóváltozás fontosabb 
elemeit szeretnénk tematikusan, adónemenként Önöknek 
bemutatni. 
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Személyi jövedelemadót érintő változások 
 
A munkáltatók a cafetéria részeként kedvezményes 
adózás mellett évente 100 ezer forintot adhatnak 
készpénzben munkavállalók számára.  
A közszféra alkalmazottjainak ezen felül 100 ezer forintot, 
míg a magánszféra dolgozóinak 350 ezer forintot utalhat 
Szép-kártyára a munkáltató.  
A foglalkoztató a juttatott összeg 1,18-szorosa után fizeti 
meg a 15%-os személyi jövedelemadót és a 14%-os 
egészségügyi hozzájárulást. 

 
A munkáltató a cafetéria részeként továbbra is 
adómentesen adhat például sport- és ún. kultúra-
belépőt, illetve szintén adómentesen támogathatja 5 
millió forinttal a lakást építő, lakást vásárló és lakáshiteles 
dolgozóit. 
A munkáltató által 2016-ban béren kívüli juttatásként 
adható egyéb juttatások (pl. üdülési szolgáltatás, 
munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás, helyi 
utazási bérlet, képzési költségek átvállalása, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg) 2017-től nem 
minősülnek béren kívüli juttatásnak, hanem úgynevezett 
egyes meghatározott juttatások lesznek.  
A foglalkoztató a juttatott összeg 1,18-szorosa után fizeti 
meg a 15%-os személyi jövedelemadót és a 27%-os 
egészségügyi hozzájárulást. 
  
A kétgyermekesek családi adókedvezménye 5 ezer 
forinttal, 15 ezer forintra nő 2017-ben. 
 
2017-től adómentesnek minősülnek például a Balassi 
Bálint ösztöndíjprogram keretében folyósított 
ösztöndíjak, és a 2017-es Úszó, Vízilabda, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével 
összefüggésben nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítéseként új jogcím biztosítja a 
rendezvénnyel összefüggésben kifizetett, illetve 
természetben biztosított ellátások adómentességét. 

A gépkocsival történő munkába járás költségtérítése 9 
Ft/km-ről 15 Ft/km-re emelkedik.  

A mobilitási célú lakhatási adókedvezmény mellett a 
társasági adóban is kedvezményes megítélés alá esnek a 
munkásszállás kialakításának és fenntartásának kiadásai. 
Adómentes juttatás az ugyanazon munkáltató által adott 
lakhatási támogatás havi értékéből a foglalkoztatás első 
24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, a 
foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 
százalékát, a foglalkoztatás második 24 hónapját követő 
12 hónapban a minimálbér 15 százalékát meg nem haladó 
összeg. 
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Általános forgalmi adót érintő változások  
 
A baromfihús, a friss tej, a tojás áfakulcsa 2017-ben 5 
százalékosra csökken. Az éttermi szolgáltatások áfája (a 
helyben készített, nem alkoholos italok áfakulcsával 
együtt) és az internet-előfizetések áfakulcsa jövőre 18 
százalékosra csökken. 
 
2017. január 1-jétől az alanyi adó mentesség értékhatára 
a jelenlegi 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik. Az 
átmeneti rendelkezések értelmében azok az adózók is 
élhetnek majd az alanyi adómentesség választásának 
lehetőségével, akiknek az árbevétele 2016-ban ugyan 
meghaladta a 6 millió forintot, de még a 8 milliós 
értékhatáron belül maradt, továbbá azok az adóalanyok 
is, akik a megelőző két évben lépték túl a 6 milliós 
értékhatárt, de az árbevételük a 8 millió forintot nem 
haladta meg. 

Adóeljárást érintő változások 
 
2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére 
kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, 
feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot 
eléri vagy meghaladja. 
 
Adatszolgáltatás szabályait, valamint a nyomdai, illetve 
elektronikusan kiállított számlák adatainak állami 
adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának szabályait, 
és a számlázási funkcióval rendelkező programok 
értékesítésére és használatára vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben fogja 
megállapítani.  
 
Az Art. módosítása bevezeti a támogató eljárást, melynek 
révén a kockázatelemezés során feltárt hibák, 
hiányosságok megszűntetése érdekében az 
adóhatóságnak lehetősége nyílik arra, hogy az ellenőrzés 
megindítása helyett önellenőrzésre hívja fel az adózót. 
 
Az étel- ital automaták ún. automata felügyeleti egység 
(AFE) nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek, és 
az új jövedéki adótörvény főbb rendelkezései 2017. április 
1-jén lépnek hatályba. 

Kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő 
változások (Kata) 
 
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) bevételi 
határa 6 millióról 12 millió forintra nő; csak ennek 
átlépése után kell 40 százalékos adót fizetni. 

 
24 hónapról 12 hónapra csökken az az időtartam, 
amelynek elteltével ismét választható az adóalanyiság, ha 
az adó alanya önként lépett ki a kata hatálya alól. 
 
A kisadózó vállalkozás bevételének nem lesz része a 
költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított 
támogatás; a kedvezmény a 2014. évtől 
visszamenőlegesen is alkalmazható. A kiegészítő 
tevékenységet folytató kisadózókat mentesítik a tételes 
adó megfizetése alól azokra a hónapokra, amikor 
keresőképtelenek. 

Kisvállalati adót érintő változások (Kiva) 
 
A kisvállalati adó (kiva) választhatóságának bevételi 
korlátja 500 millió forint marad, azonban az adóalanyiság 
megszűnése csak az 1 milliárd forintos határérték 
meghaladását megelőző nappal esedékes.  
Módosulnak a kiva választásának feltételei: a kisvállalati 
adó szerinti adózást az az adózó választhatja, melynek az 
átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet 
megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 
főt. A kisvállalati adóalanyiság akkor szűnik meg, ha a 
létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai 
állományi létszáma meghaladta a 100 főt. A kisvállalati 
adóalanyiság időszakában keletkezett még fel nem 
használt elhatárolt veszteséget a társasági adó hatálya 
alá történő átlépést követően, az átlépés időpontjától 
számított öt adóéven keresztül lehet majd felhasználni. 
Az újonnan létrejövő vállalkozás az adónem választására 
vonatkozó bejelentését az állami adóhatósághoz történő 
bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg. 

Társasági adót érintő változások 
 
Az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen 
megvalósított élőzenei szolgáltatásra tekintettel az általa 
költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) után 
adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény 
mértéke az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó 
által költségként, ráfordításként az adóévben elszámolt 
ellenérték (díj) általános forgalmi adó nélkül számított 
összegének legfeljebb 50 százaléka. Az adózónál az 
élőzenei szolgáltatás ellenértékére (díjára) tekintettel 
elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, 
amellyel az adózó csökkenti a fizetendő adóját, az 
adóalapnál nem minősül elismert költségnek. Az élőzenei 
szolgáltatás adókedvezménye az adóévben igénybe vett, 
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 
 
A Tao. törvény 2017-től adóalap-kedvezménnyel 
támogatja a „startup” vállalkozásokba történő 
befektetést.  
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Ezen adóalap-kedvezmény szerint az adózás előtti 
eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett 
részesedés bekerülési értékének a részesedés szerzésének 
adóévében alkalmazott adókulcs mértékéhez igazított 
hányada a részesedés szerzésének adóévében és az azt 
követő három adóévben, de adóévenként legfeljebb 20 
millió forinttal. A kedvezményt 4 adóévben egyenlő 
részletekben lehet érvényesíteni. A kedvezmény 
igénybevételére az adózó akkor jogosult, ha a szerzést 
megelőző 3 adóéves időszakon belül sem ő, sem pedig a 
kapcsolt vállalkozása vagy jogelődje nem volt tagja 
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa) annak a korai fázisú 
vállalkozásnak, amelyre tekintettel a kedvezményt 
igénybe veszi. 

Egészségügyi hozzájárulást érintő változások  
 
2017. január 1-jével megszűnik a kamatjövedelmeket és 
a TBSZ (tartós befektetési számla) lekötési hozamát 
terhelő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás, csakúgy, 
mint a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes 
átalányadóját választó magánszemélyek 20 százalékos 
eho fizetési kötelezettsége; utóbbi beépül az szja-ba.  
Így kétkulcsossá válik a rendszer, csak a 14%-os és a 27%-
os mérték marad fenn. 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot érintő 
változások 
 
A biztosítással nem rendelkezők és egészségügyi 
szolgáltatásra más jogcímen sem jogosultak által 
fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 
2017. január 1-jétől 7.110 forint lesz. 

Cégautó adót érintő változások 
 
2017. január 1-jétől már nem csak az egészségbiztosítási 
szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi 
tevékenység érdekében üzemeltetett személygépkocsi 
mentes a cégautóadó alól, hanem az azzal egy tekintet alá 

eső fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi 
tevékenység ellátásához használt személygépkocsi is. 

Reklámadót érintő változások 
 
2017-től így amennyiben a reklám-közzétevő nem teljesíti 
a reklám megrendelője felé irányuló nyilatkozattételi 
kötelezettségét és nem található meg a reklámadó-
kötelezettségüket rendben teljesítőkről szóló 
nyilvántartásban, akkor az állami adóhatóság felhívja a 
nyilatkozat pótlására, melyet immár nem a megrendelő, 
hanem az állami adóhatóság felé kell teljesítenie.  
 
Ha a nyilatkozattételt a felhívás kézhezvételétől számított 
8 napon belül nem teljesíti, az adózás rendjéről szóló 
törvényben említett mulasztási bírság-összeggel 
megegyező összegű, 500 ezer forintos mulasztási bírságot 
kell fizetnie.  
Ha ugyanazon megrendelőtől ismételt bejelentés érkezik 
az adóhatósághoz arról, hogy a közzétevő nyilatkozatot 
nem adott, az ismételten kiszabott bírság immár 10 millió 
forint.  
Ezt követően, ha az adóalany ismételten elmulasztja a 
nyilatkozattételi kötelezettsége teljesítését ugyanazon 
megrendelő irányában a bírság összege akár a 130,5 millió 
forintot is elérheti.  
Ugyanezen bírságolási rendszer érvényesül akkor, ha az 
adóalany reklám-közzétevő nem tesz eleget 
bejelentkezési kötelezettségének, azzal, hogy az 
adóhatóság első ízben való felhívására való bejelentkezés 
esetén a kiszabott bírság korlátlanul enyhíthető 
(természetesen bejelentkezésre nincs szükség, ha az adott 
személy már más adó alanyaként bejelentkezett). 
Ugyanazon adóalany terhére a két jogcímen összesen 
kiszabható bírság összege legfeljebb 1 milliárd forint 
lehet. 
 
 

*** 
 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, az 
adózást érintő területtel összefüggésben kérdésük 
merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 

 
 

Dávid Éva 
okl. könyvvizsgáló, adótanácsadó,  

mérlegképes könyvelő  
(IFRS, vállalkozási, nonprofit) 

 
E: eva.david@iso-focus.hu 

M: +36 30 9719192 


