
2016. november 22-ig az Országgyűlés által 

elfogadott és ezt megelőzően 2016-ban 

kihirdetett SZJA, TB, SZOCHO változások

Szabó Gábor
Tájékoztatási Osztály NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság

Személyi jövedelemadó
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Fogalmi változások

Kiküldetés: a fogalom ‚a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő
munkavégzés’ helyett a ‚hivatali, üzleti utazás’ kifejezést használja, megszűnik az Mtk-tól való
függőség. Fontos változás!

Hatály: 2016. augusztus 1.

Felterjesztés: mi van azokkal, akik nem a munkaszerződés szerinti telephelyre mennek be a
lakóhelyről?

Eltartott: ha a kedvezményezett eltartott után nincs csp, akkor is eltartottnak például az
egyetemista, tehát le kell modellezni

Termőföld haszonbérbe adása: bővülés, ide fog tartozni az erdőbirtokossági társulat tagja a
tagsági jogviszonya alapján az erdejét átadja a társulatnak – adómentességi szabály
alkalmazható

Hatály: 2016. július 1.
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Béren kívüli juttatás – 1.

Új tétel: 100 ezer forint pénzösszeg (éves keretösszeg) [? Bér]

Maradó tételek:
- Széchenyi Pihenő Kártya változatlan összegekkel
- Maradó tétel: szakszervezet üdülési szolgáltatása
- Maradó tétel: szövetkezet közösségi alapjából a tag részére nem pénzben juttatott jövedelem

Megszűnő tételek:
- Erzsébet utalvány
- Munkahelyi étkezés
- Iskolakezdési támogatás
- Helyi utazásra jogosító bérlet
- Iskolarendszerű képzés költsége
- A többi üdülési szolgáltatás
- Öpt. munkáltatói hozzájárulás
- Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetés
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Béren kívüli juttatás – 2.

Éves keretösszeg

- Készpénzben és utalva is adható

- Január 10-es szabály nem érvényes rá

Bér vagy nem bér:

- hangsúly azon van, hogy ne a teljesítmény fejében járjon

- lehet eltérő az összege, de ahhoz célszerű szabályzatot rendelni, melyből kiderül,
hogy nem teljesítményfüggő a juttatás

Munkaviszony megszűnésekor az éves keretösszeget meghaladó részt:

- át kell minősíteni jogviszony szerinti jövedelemnek

- a béren kívüli juttatás közterheit önrevíziózni kell
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Nem pénzben adott juttatások

Öpt. célzott szolgáltatásra támogató által befizetett összeg:

béren kívüli juttatásnak nem minősülő része egyes meghatározott juttatássá válik

Hatály: 2016. augusztus 1.

Egyes meghatározott juttatás:

- Széchenyi PK-ra értékhatár felett utalt összege

- Éves keretösszeg és Széchenyi PK-ra utalt összegek éves rekreációs keretösszeget meghaladó
összege

Rekreációs összeg: költségvetési szerv esetén évi nettó 200 000 Ft, egyébként nettó 450 000 Ft.

Duális képzéses hallgatónak is adható csekély értékű ajándék, illetve belső szabályzat alapján adott
juttatás – egyes meghat. juttatásként [2015. szeptember 1-től alkalmazható]
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Mobilitási célú lakhatási támogatás – 1.

Milyen bérletre vonatkozik:

- Munkavállaló által bérelt lakás havi, igazolt bérleti díjának munkáltató által történő térítése

- Munkáltató által bérelt lakás munkavállaló által meg nem térített része

- Munkáltató tulajdonában lévő lakás bérletének szokásos piaci értékéből a munkavállaló által
meg nem térített rész

Kinek adható adómentesen:

- Határozatlan idejű, heti 36 órás munkaszerződés

- Munkahely és állandó lakhely közötti távolság ≥ 60 km VAGY az oda-vissza út legalább 3
óra

- Munkaviszony megkötését megelőző 12 hónapban, illetve jogviszony létrejöttekor az előbbi
paramétereken belül elhelyezkedő lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával nem
rendelkezik
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Mobilitási célú lakhatási támogatás – 2.

További szűkítés, hogy ha egy lakást bérelnek többen, és mind jogosult a támogatásra, akkor
csak egyikük veheti igénybe (? ugyanazon munkáltató)

A feltételek fennállásáról a magánszemély nyilatkozik: valótlan tartalmú nyilatkozat esetén
bérnek minősül a juttatás, de az összes megállapítást (kifizetőit is!) a magánszemélyre
állapítja meg az adóhatóság

Munkáltató külön adatot szolgáltat követő év január 31-ig

Kérdés szokott lenni, hogy a munkáltató hogyan bizonylatoljon:

Adójogi szempontból: nyilatkozat, és időszakok és arányok figyelése

Egyéb szempontból?
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Mobilitási célú lakhatási támogatás – 3.

Adómentességi határa:

A támogatás havi összegéből, ugyanazon munkáltatótól:

- foglalkoztatás első 1-24. hónapjában a minimálbér 40%-a

- foglalkoztatás következő 25-48. hónapjában a minimálbér 25%-a

- foglalkoztatás 49-60. hónapjaiban a minimálbér 15%-a

TAO szerinti kapcsolt vállalkozás = ugyanazon munkáltató

Ha munkavállaló egyben TAO szerinti kapcsolt vállalkozása munkáltatónak, akkor neki nem adható

Kérdések:

- Honnantól számítjuk a foglalkoztatás: 2017. január 1. előtt jogviszony esetén 2017. január 1-től
indul

- 3 óra tömegközlekedéssel (menetidőt vagy mit nézzünk?)
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Szolgálati lakás, munkásszállás

Marad az adómentességi szabály, változásokkal

Mi változik:

Ha több lakószoba van, akkor lakószobánként egy munkavállaló (eddig lakószobák számától 
függetlenül lakószobánként egynél több munkavállaló)

Ami marad: ha egy lakószoba van, akkor ott legalább két munkavállalónak kell lennie

Változatlan: Nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van

! Mobilitási célú lakhatási támogatással lehet átfedés, értelemszerűen kétszeres adómentes 
juttatás kizárt
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Adómentes juttatások – 1.

Munkábajárás 9Ft/km helyett 15Ft/km

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a kutatók számára fizetett ösztöndíj

Kormány által alapított kutató, fejlesztő központ által adott ösztöndíj

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás ellátás (magánóvoda munkáltató által történő megtérítése)

Újabb adómentes juttatás: a munkáltató által – valamennyi munkavállaló részére azonos
feltételekkel, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján –
biztosított, az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott egészségügyi ellátás, ide
nem értve az utalvány formájában biztosított juttatást
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Adómentes juttatások – 2.

Lakosság széles körét érintő adómentes juttatás (1. számú melléklet 8.35 pont) esetén
adómentes lesz a szervezők, a közreműködők étkeztetése - Hatály: 2016. június 16.

Lakáscélú munkáltatói támogatás, külön szja-hoz rendelt fogalomtár kialakítása (nem
egyezik 100%-ban a rendelettel!), rendelettől való függés megszűnik:

- korszerűsítés

- akadálymentesítés

- méltányolható lakásigény mértéke (félszobával nem számolunk!)

- együttköltöző, együttlakó családtag

• Hatály: 2016. augusztus 1.

Duális képzés esetén a képzés idejére adott díjazás havonta a minimálbérig adómentes

Hatálya: 2015. szeptember 1-ig visszamenőleges

12

Ingó vagyon értékesítése

Szerzés igazolása történhet ‚más bizonylattal’

Cserébe kapott ingó vagyontárgy esetén csereszerződésben megadott érték

Áfa tv. szerinti műalkotás, gyűjteménydarab, régiség esetén

- ha nincs illeték, akkor 75%-os szabály

- vagy a magánszemély által igazolt, megszerzésre fordított összegnek tekinthető összeg
(igazolni tudja, hogy ennyiért tudta volna az ajándékozáskor megvenni)

[egyedi képzőművészeti termékek; bélyeg, ásvány, érme stb. gyűjtemények; 100 évnél
régebbi termék]

Hatály: 2016. augusztus 1.
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Őstermelő, családi gazdálkodó – 1.

Őstermelő:

- feltétel a belföldi gazdaság

- egyéni vállalkozó nem lehet a mg. tevékenységre (pontosítás)

- családi gazdaság feje, tagja továbbra is

Hatály: 2016. július 1.

Őstermelőkről közhiteles nyilvántartására ismét kijelöl a kormány egy szervet (talán NÉBIH) – hatály:
2016. július 1.

Őstermelői igazolvány érvényessége (azaz adójogi szempontból mikortól őstermelő): őstermelői
igazolvány érvényessége kezdete időpontja [tehát nem feltétlenül esik egybe a kiállítás napjával].

Nyilvános adatbázis az őstermelőkről: Agrárkamara fogja kezelni, nem közhiteles nyilvántartás -
Hatály: 2016. szeptember 1.
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Őstermelő, családi gazdálkodó – 2.

Egyösszegű écs: csak az év utolsó napján családi gazdálkodó vagy tag
alkalmazhatja

Saját tulajdonú erdőből származó haszonvétel tekinthető őstermelői tevékenység
bevételének

! haszonvételek gyakorlásának módjára milyen megállapodást kötött a tulajdonos,
illetve az erdőgazdálkodó
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Egyéni vállalkozó – 1.

Belföldi hivatali, üzleti utazás esetén költségként elszámolható a belföldi kiküldetésre
vonatkozó szabályok a munkavállalónak járó összeg (500 Ft; fuvarozó esetén 3 000 Ft) –
Hatály: 2016. január 1.

Nem elismert költség: tételes időszakban megfizetett eva, 40%-os kata

Kisvállalkozói beruházási kedvezménynél megszűnik a 30 millió forintos korlát (!EU-s korlátok
továbbra is maradnak)

Kisvállalkozó adókedvezmény: 2016. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések
esetén a kamat teljes összege adókedvezmény

Az adóévi 6 millió forintos korlát nem vonatkozik a 2016. december 31-ét követően kötött
szerződésekre

Szűkítés: kizárólag üzemi célú tárgyi eszközről lehet szó – a ‚kizárólag’ kitétel csak a 2016.
dec. 31. utáni hitelszerződésre alkalmazandó
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Egyéni vállalkozó – 2.

Egyösszegű ÉCS a szabad vállalkozási zóna területén, tehát másik jogszabályra hivatkozik
(27/2013. Korm. rendelet), egyébként bővítés

Hatály: 2016. január 1.
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Családi kedvezmény

Családi kedvezményre vonatkozó nyilatkozatban nem kell a

a házastárs munkáltatójának is írásban tudomásul kell venni

Nem kell új nyilatkozat, ha a magzatra tekintettel érvényesített kedvezményt a
megszületett gyermekre ‚továbbviszi’ a jogosult (?gyermek adatai 08-ason)
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Egyéb változások – 1.

Ingatlan-értékesítés

- az építkezésre vonatkozó különleges szabálynál a bejelentés alapján történő építkezés
esetén a hatósági bizonyítvány kiállítása napja lesz a szerzési időpont [Hatály: 2016. január
1.]

- az 5 éves, illetve 15 éves szabály a 75%-os szabállyal együtt is alkalmazható (pontosítás)

Hatály: 2016. június 16.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről részletesebb adatszolgáltatása lesz a NAV-nak – bevallási
tervezet érdekében

! Bevallási tervezetben szereplő adatoktól a magánszemély a saját nyilvántartása alapján
eltérhet
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Egyéb változások – 4.

Adómentes termőföld értékesítés: az 5, illetve 10 évet az adásvételi szerződéstől számított
12 hónaptól lehetett indítani, az új szabály szerint haszonbérlet esetén a haszonbérlet éve
december 31-ig is ki lehet tolni a kezdő dátumot

Hatály: 2016. július 1.

Öpt. rendelkezés, NYESZ-R rendelkezés kiutalása megtörténik 1 000 Ft-ot meg nem
haladó tartozás esetén

Ha van adótartozás és azt rendezi a magánszemély, akkor automatikusan kiutalják az
összeget (!NEM kell a külön kérelem)

Járulék, 

Szociális hozzájárulási adó
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Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó

Több anyasági ellátás egyidejű folyósítása miatt változik a kieső szabálya:

CSED és Gyermekgondozást segítő ellátás

GYED és Gyermekgondozást segítő ellátás

GYED és GYES

CSED és GYES

[gyakorlatban lehet, hogy nem minden párosítás létezik]

!Szocho esetén az első két párosítás esetén van kieső idő

Együttes folyósítása időszaka kieső időnek számít, akkor is ha személyesen folytatja a vállalkozási
tevékenységet

Hatály: 2016. június 16.
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TB egyéb változások

Duális gyakorlati képzés külsősnél (vállalkozó, intézmény) nem keletkeztet biztosítási
jogviszonyt

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2017. évtől 7 110 forint/hónap

Több cégben társas vállalkozó év közben válik kieges társas vállalkozóvá, akkor választhat,
hogy a továbbiakban melyik helyen fizetik utána az eü. szolg. járulékot

Hatály: 2016. június 16.

Őstermelő bármely negyedévtől választhatja (a hátralévő adóévre választja) a magasabb
összegű járulékalapot, a gyakorlatban eddig is így volt

Hatály: 2016. június 16.
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Szocho – Kutatás-feljesztési tevékenység új 
kedvezménye

Új kedvezmény, sok feltétellel:

- Tao. tv. 7. § (1) bek. t) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel miatti negatív adóalap
50%-ának a 19%-a, de korlátozza az kutatás-fejlesztési tevékenységben
alkalmazottak bérére eső szocho

- 12 hónapig jár

- Egyszer a NAV köteles ellenőrizni

- Egyéb extra feltételek

2016. július 1-től érvényesíthető

!A többi szocho kedvezmény alkalmazását nem zárja ki
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Szocho – Karried Híd Program

Karrier Híd Program

Újra megnyílik – 2017. augusztus 31-ig benyújtott kérelem alapján a kormányhivatal
állítja ki

Kedvezmény: 13,5 % szocho, az igazolás 1 éves érvényességi idején belül

A kedvezmény alkalmazásának feltétele, hogy az igazolással a munkakezdést
megelőzően legyen meg.

Hatály: 2016. augusztus 1.
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Szocho – ‚párhuzamos munkaviszony’

Egy hónapon belül újra köt munkaviszonyt ugyanaz a két fél: egyszeresen vehető igénybe
kedvezmény (tehát csak egyik tört hónapra)

Párhuzamos munkaviszony ugyanazon két fél között: egyszeresen vehető igénybe a szocho
kedvezmény

Hónapon belül újabb munkaviszony jön létre: akkor a régi munkaviszony alapján jár a
kedvezmény

Egyszerre jön létre több munkaviszony ugyanazon felek között: kifizető döntése alapozza
meg az adott hónap kedvezményét

Hatály: 2016. június 16.
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Munkáltató személyében történő változás

Munkáltató személyében történő változás (munkajogi kategória) esetén a szocho.
kedvezmények folyamatosan maradnak, azaz nem záródnak le, illetve nem indulnak
újra
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Tartósan álláskereső kedvezmények

A tartósan álláskereső kategória kiszélesedik: a közfoglalkoztatás ideje az igazolás
szempontjából nem kieső idő, azaz álláskereső időnek számít (275-183 napos
szabály)

Hatály: 2016. június 16., átmeneti szabály nincs, tehát az igazolás kiadásának a
napja számít


