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Személyi jövedelemadó változások 2017-2018 (II. rész)
Az
szja-törvény
módosításai
számos,
a
magánszemélyek
számára kedvező intézkedést
jelentenek: új adómentes juttatási
jogcímeket vezetnek be, más
jogcímek esetében pedig az
érvényesíthetőség
feltételeit
meghatározó
rendelkezések
módosulnak.
Kis Gábor

„Az szja-törvény
módosításai számos,
a magánszemélyek
számára kedvező
intézkedést
jelentenek: új
adómentes juttatási
jogcímeket
vezetnek be, más
jogcímek esetében
pedig az
érvényesíthetőség
feltételeit
meghatározó
rendelkezések
módosulnak.”

vett) jármű is.
A saját gépjármű tulajdonjogának
igazolása

A
gépjárművel
összefüggő
költségelszámolás
során
a
gépjármű-felelősségbiztosítás
befizetését igazoló szelvényt 2018.
január 1-jétől az előbbi igazolást a
További, 2018. január 1-jén közlekedési igazgatási hatóság
hatályba lépett módosítások
által kiadott törzskönyv (a
törzskönyv visszavonása esetén a
Változás
a
fizető-vendéglátó hatóság által kiadott igazolás)
tevékenységet folytatók tételes váltja fel.
átalányadójában
Új fogalom az iskolarendszerű
A
fizetendő
tételes
adó képzésre
szobánként évi 38 400 forint, a
magánszemélyt ezen jövedelmével Iskolarendszerű
képzésnek
összefüggésben
más
fizetési minősül továbbá az a külföldi
kötelezettség (így pl. egészségügyi képzés is, amely államilag elismert
hozzájárulás) nem terheli. Kedvező oktatási
célú
intézményben
változás 2018. január 1-jétől, hogy folytatott teljes idejű, alapfokú,
az ismertetett adózási mód középfokú
vagy
érettségi
legfeljebb három lakás vagy végzettséget adó képzés, vagy
üdülő
vonatkozásában államilag elismert felsőoktatási
választható.
intézményben folyó, felsőfokú
végzettséget adó képzés.
A saját tulajdonú jármű fogalma
A munkáltatói adómegállapítás
A módosítás értelmében saját megszűnése
tulajdonú járműnek minősül a
házastárson kívüli egyéb közeli Átmeneti rendelkezés alapján a
hozzátartozó tulajdonát képező munkáltatók már a 2017. évre
(vagy általa zárt végű lízingbe
vonatkozóan sem készítenek
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munkáltatói adómegállapítást.
Az adóbevallási tervezetre jogosultak körének
bővítése
2017. évre vonatkozóan adóbevallási tervezet
készül a mezőgazdasági őstermelők és az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett
magánszemélyek számára is.
A szocho és a 22 százalékos mértékű eho
csökkenésével összefüggő módosítások
A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és
a kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint a
szociális hozzájárulási adó mértéke 2018.
január 1-jétől a jelenlegi 22 százalékról a
korábban elfogadott 20 százalék helyett 19,5
százalékra módosul. A szociális hozzájárulási
adó mértékének csökkenésével összhangban
2018-tól a 22 százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás is 19,5 százalékra mérséklődik.
Az
egyes
meghatározott
közterhének további csökkenése

juttatások

Az egyes meghatározott juttatások közterhe
2018-ban a 2017. évi 43,66 százalékról 40,71
százalékra mérséklődik. A béren kívüli
juttatások közterhe 2018-ban változatlanul
34,22 százalék.
A családi kedvezmény mértékének növekedése
2018. január 1-jétől a családjukban két
eltartottat
nevelő
magánszemélyek
kedvezményezett
eltartottanként
és
jogosultsági hónaponként adóban kifejezve 17
500 forintot érvényesíthetnek. A jogosultak a

következő összegekkel csökkenthetik az
összevont adóalapba tartozó jövedelmüket:
• egy eltartott esetén 66 670 forint,
• kettő eltartott esetén 116 670 forint,
• három és minden további eltartott esetén
220 000 forint.
Biztosításokkal összefüggő módosítás
2017. december 31-ét követően a WL
biztosítások rendszeres díja is – mint minden
más tőkefelhalmozású vegyes biztosításé –
adóköteles.
A 2017. december 31-ét követően kötött céges
díjfizetésű WL-biztosítások díja kifizető
szerződőként történő díjfizetése esetén egyes
meghatározott juttatásként adóköteles, ha a
szerződő külföldi, vagy bármely esetben nem
szerződőként történő díjfizetés esetén
jogviszony szerint adózó összevonandó
jövedelemként.
A WL-biztosítás alapján nyújtott adómentes
szolgáltatásnak minősül:
• a haláleseti kifizetés, valamint
• a kockázati biztosításnak minősülő
kiegészítő biztosítások (élet-, baleset- és
betegségbiztosítás) alapján biztosítási
eseményre tekintettel nyújtott biztosítói
szolgáltatás
Figyelembe véve, hogy a 2017 után kötött
céges WL-biztosítás díja (mind a rendszeres
díj, mind a rendszeres díjon felül fizetett díj) a
díjfizetés időpontjában adóköteles, ezért ezen
biztosításból
(ide
nem
értve
az
adómentesnek
minősülő
biztosítói
szolgáltatásokat,
például
haláleseti
kifizetést)
kizárólag
kamatjövedelem
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keletkezik. A 2017 után kötött céges WLbiztosításból tehát nem keletkezhet egyéb
jövedelem.
Diákhitelt érintő változások
A szabályozás értelmében adómentes
• az az összeg, amelyet az állam a
gyermekvállaláshoz kapcsolódóan vissza
nem térítendő állami támogatásként 2018.
január 1-jétől elenged a gyermeket
vállaló, illetve nevelő nők diákhitel
tartozásából

•

a munkáltató által a munkavállaló
számára a munkaviszony fennállása alatt
esedékes
diákhitel
törlesztéséhez
kifizetett juttatás az előírt kötelező
törlesztő részlet erejéig, de havonta
legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig
terjedő összegig az előző ponthoz
kapcsolódóan.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

3

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

