
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatni szeretnénk  a 2017.évi fontosabb adót és járulékokat érint ő 
változásokról.  

Minimálbér, garantált bérminimum 

A 2017-es minimálbér  15%-kal (111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra), a garantált 
bérminimum - (129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) - 25%-kal emelkedik, a szociális 
hozzájárulási adó  pedig 5%-kal csökken 27%-ról 22%-ra . 

A minimálbér csak a 9-es FEOR alkalmazásában lévőkre használható, különben a 
garantált bérminimumo t kell alkalmazni. 

A tagi jogviszonynál a szociális hozzájárulási adó alapjának számításakor továbbra 
is a (112,5%), a levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapjának 
meghatározásakor a (150%) szorzószámokkal kell számolni.  

Az idén még 27%-os  százalékos egészségügyi hozzájárulás 22%-ra csökken .  

2017-től megszűnik a kamatjövedelmeket és a tartós befektetési számlák (TBSZ) 
lekötési hozamát terhelő 6 százalékos, egészségügyi hozzájárulás  fizetési 
kötelezettség. 

2017-től az átalányadózó mez őgazdasági kistermel ő által fizetendő százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 14 
százaléka .( 2016-ban  15%) 

2017-től a tételes költségelszámolást  választó, egyszerűsített bevallási 
nyilatkozatot benyújtó őstermel ő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi 
hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 14 százaléka .( 2016-ban 15%) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2017. január 1-jétől 7 110 
forintra módosul. 

 

Személyi jövedelemadó 

 
Első házasok kedvezménye : Ha magánszemély családi kedvezményre válik 
jogosulttá a házasságkötést követően, de a kedvezményre már a házasságkötést 
megelőzően is jogosult volt (pl. magzatra tekintettel), 24 hónapig a családi 
kedvezmény mellett az első házasok kedvezményét is érvényesítheti. A szabályhoz 
átmeneti rendelkezés kapcsolódik, amely alapján a módosítás már a 2014. december 
31-ét követően megkötött házasságok esetében is alkalmazható, vagyis a 2015-re 
benyújtott bevallás önellenőrzéssel módosítható. 

Családi kedvezmény mértéke két kedvezményezett eltartottat nevelő családban 
eltartottanként és jogosultsági hónaponként 2017. január 1-t ől 2.500.-Ft-tal n ő. 
Bővült az eltartott fogalma is.  



Fizető vendéglátók tételes átalányadózása: Az évi 32 ezer forintról 38.400 
forintra  emelkedik a fizető vendéglátó tevékenységükre tételes átalányadózást 
választó magánszemélyek által szobánként fizetend ő személyi jövedelemadó  
mértéke, ugyanakkor megszűnik a tevékenység után fizetendő egészségügyi 
hozzájárulás (6.400.-Ft/szoba/év). E módosítás összefügg a fizető vendéglátó 
tevékenységet végzőket terhelő 20%-os mérték ű egészségügyi hozzájárulás 
(eho) megszüntetésével. 

 

Ingatlan, ingatlanra (pl: telek, üdül ő, garázs) vonatkozó vagyoni érték ű jog 
átruházásából származó jövedelem , Ha az átruházás a megszerzés évében vagy 
az azt követő öt évben történik, az adó alapja a számított összeg  

1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,  

2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben, 

3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,  

4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben, 

5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.” 

/1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 62. § (4) )/ 

 

Béren kívüli juttatások  közterhe : 34,22% (1,18-as szorzóval, 15 % SZJA+ 
14%eho) 

(külön részletesebben a 2017.évi Cafeteria írásunkb an) 

- Éves 100.000.-Ft keretösszeget meg nem haladóan ado tt pénzösszeg 

- SZÉP kártya (szállás, vendégláttás, szabadid ő)(Költségvetésben 
200.000.-Ft, más munkáltatónál 450.000.-Ft keretöss zegig ) 

Egyes meghatározott juttatások  közterhe 43,66% (1,18 szorzóval, 
15%szja,+22%eho) 

Egyedi értékhatárok nélkül, de a magasabb közteherr el adhatók a 2016-ban 
még béren kívüli juttatásként adható egyéb juttatás ok (munkahelyi étkezés, 
iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, kölc sönös biztosítópénztári 
hozzájárulás,…) 

 

Tartós befektetési szerz ődés (TBSZ)  

A javaslat a korábbi szabályozási hiányosságot pótolva 2017. január 1-jétől 
megteremti a TBSZ öt éves lekötési időszak utolsó napján történő újrakötés esetén 
annak lehetőségét, hogy a hároméves lekötési időszakkal egyező módon sor 
kerülhessen részkivétre, a magánszemély dönthessen arról, hogy a befektetésének 
csak egy részét tartja tovább lekötési állományban. 

 

Műtárgy ajándékozása /2016.aug.1-t ől/ 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti műalkotás, gy űjteménydarab 
vagy régiség  ajándékozással történő szerzése esetén, ha az adóhatóság nem szab 



ki illetéket, a magánszemély döntése alapján az átruházásból származó bevétel 75 
százaléka vagy az az igazolt összeg tekinthető megszerzésre fordított összegnek, 
amelyet az ajándékozó magánszemély megszerzésre fordított összegnek 
tekinthetne. 

Vállalkozói személyi jövedelemadó 

2017. január 1-től az egyéni vállalkozók 9% vállalkozói személyi jövedele madót  
fizetnek. A vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg is az előleg-alap 9 százaléka.  

/49§/ 

Adóbevallási tervezet 

2017.január 1-től a NAV adóbevallási tervezetet készít (nyilatkozat alapján), ha az 
adózó május 20-ig nem javítja, úgy kell tekinteni, hogy azzal egyetért. E mellett 
továbbra is lehet önadózással vagy munkáltatói adó-megállapítással teljesíteni az 
szja bevallási kötelezettséget.  

Költségtérítés munkába járáshoz: 

Kilométerenként 9 Ft-ról 15 Ft-ra nő az a mérték, amelyet a munkáltató adómentesen 
adhat a munkavállalónak, ha a munkavállaló a közigazgatási határon kívülről jár 
munkába és az utazáshoz saját gépkocsiját használja, vagy más módon jut el a 
munkahelyére. ( pl. többen utaznak egy személygépkocsival) 

Személygépkocsi hivatalos célú használata  esetén elszámolható normaköltség mértéke 9 
Ft-ról 15 Ft-ra nő. 

 

Munkásszállás 

Munkásszállásnak minősül az a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt , több 
lakóhelységgel rendelkező ingatlan is, amelyben egy lakóhelységben csak egy 
munkavállalót helyeznek el.   

Adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás 

A foglalkoztatás első 5 évében adómentes a munkáltató által nyújtott lakhatási 
támogatás meghatározott része, (első két évben 40%, a második két évben 25%, 
majd 15%) amennyiben az előírt feltételek fennállnak. (36 óra munkaviszony, min 
60km távolság a dolgozó lakhelyétől)  

 

Adómentes az óvodai bölcs ődei szolgáltatás ha a  munkáltató a nevére szóló 
számla alapján viseli a szolgáltatás díját. 

 

Kisvállalkozói adókedvezmény 

2016. dec.31 után megkötött hitelszerződések esetében megszűnik az adó-
kedvezmény 6 millió Ft-os ,és a megfizetett kamat 60%-ban meghatározott korlátja. 
Kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök beszerzéséhez érvényesíthetik 
(mezőgazdaságban is lehet).   

 

 



 

A Nyugdíjbiztosítási kedvezmény rendszere pénzforga lmi szemlélet ű lesz.  

Pontosításra került a kiküldetés és a hivatali, üzleti utazás  fogalma a gyakorlatban 
felmerült értelmezési problémák miatt. Módosult továbbá a termőföld haszonbérbe  
adásának fogalma. 

Változott a sportrendezvény fogalma:  sportszervezet vagy sportszövetség által 
versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, 
mérkőzés. A munkáltató által szervezett sportverseny nem minősül 
sportrendezvénynek. 

 

Kisadózó /KATA/ változások /2012/CXLVII.tv/ 

 
Megnőtt a bevételi értékhatár az idei 6 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra . ( Az értékhatár 
feletti részre továbbra is 40%.  

A kisadózó vállalkozás köteles a NAV-hoz 15 napon belül bejelenteni az ingatlan 
bérbeadásból származó bevétel id őpontját.  

A vissza nem térítendő támogatás (költségek fedezetére vagy fejlesztési célra) nem 
része a vállalkozás bevételének.  

Az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követ ő 12 hónapban  nem 
választható újra.  

 

KIVA változás / részletesebben külön írásunkban /2012/CXLVII.tv/ 

A Kisvállalati adót és adóelőleget 14%-os  kulccsal kell megállapítani. Kedvezően 
változott az adóalap számítása. Új fogalom a pénztár mentesített értéke. 

 A KIVA adó választásának létszámkorlátja 25 főről 50főre emelkedik . 
Megszűnésének létszámkorlátja 50 főről 100 főre nő.  

Az adóalanyiság megszűnik, ha a bevétel meghaladja az 1 milliárd Ft-ot.  

 

Áfa változások /2007/CXXVII.tv/ 

 
2017 január 1-t ől kötelez ő feltüntetni a belföldi adóalany vev ő adószámát, ha a 
számlán az áthárított adó összege eléri vagy meghal adja az 100.000Ft-ot. Ezen 
számlák esetében a számla kötelez ő adattartama emiatt kib ővül a termék 
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevev őjének az adószáma els ő nyolc 
számjegyével.  

2007.évi CXXVII.tv. 169§ 

 

 

 



 

27%-ról 18 %-ra csökken az internet-szolgáltatás, é s az étkezőhelyi vendéglátás 
( étkezőhelyi étel és helyben készített ital),   5%-ra csök ken a friss tej, 
baromfihús,- bels őség, és vágási melléktermék, illetve a tojás áfa ku lcsa   

Az alanyi adómentesség választásának értékhatára 6 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra 
emelkedik. 

A fordított adózás is érintett a változásban. (egys zerű bejelentéshez kötött 
építési  munkák ) 

 

Társasági adó /1996/LXXXI.tv/ 

 
A társasági adó mértéke 2017. január 1-től a pozitív adóalap 9%-a. 

Lakhatási támogatás, munkásszállás: Csökkenti az ad óalapot a mobilitási célú 
lakhatási támogatás adóévi összege.  

Új adókedvezmény vehet ő igénybe a korai fázisú vállalkozásban (startup) 
szerzett részesedéshez. 

Minden m űemléki ingatlanra igénybe vehet ő az adóalap- kedvezmény.  

Kis és középvállalkozások kedvezménye: A beruházási hitel kamatához 
kapcsolódóan megszűnik az adókedvezmény  fels ő korlátja. ( 6 millió Ft  volt)  

Kedvezőbbé válik a fejlesztési adókedvezmény  igénybevételének kötelező létszám 
és bérköltség-növelési feltétele. 

Látványcsapat-sport támogatása : Sporttámogatás esetében az adókedvezmény 
utoljára a támogatás naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév 
alapjából vehető igénybe.  

A pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás megszűnik.  

Energiahatékonysági adókedvezmény. Eszközberuházásra vehető igénybe 
legalább 5 éves üzemeltetés esetén. Az energia megtakarításról az adózónak 
igazolással kell rendelkeznie.  

Értékcsökkenési leírást  is érintő változások (szabadalom, szellemi alkotás, szerzői 
mű gyorsított leírással) (hulladékhasznosító létesítmények  Vizi közmű ágazatban, új 
leírási kulcsok) 

 

Számviteli törvény változása /2000/C.törvény 32.§(7)/ 

Kis- és középvállalkozások esetében 2017-től a hitel vagy kölcsön  felvételéhez 
közvetlenül kapcsolódóan felmerült költségeket  ( bankgarancia hitelvizsgálati dij, 
kezelési ktg. ) döntése alapján  amennyiben nem aktiválja az adott eszközhöz, 
időbelileg elhatárolhatja .  

 

 

 



Adózás rendjér ől szóló törvény /2003//XCII.törvény/ 
A megbízható adózó min ősítés  feltétele, hogy az adózó tárgyévre vonatkozó 
adóteljesítménye pozitív legyen. A NAV az adózóval szemben a tárgyévben és az azt 
megelőző négy évben nem indított végrehajtási eljárást .  


