Tisztelt Partnerünk!

Sikerekben, Boldogságban és Egészségben Gazdag Új Esztendőt kívánok magam és munkatársaim
nevében!

Ezúton szeretném felhívni figyelmét a 2017. évtől hatályos kiemelt jogszabályváltozásokra,
melyek érintheti vállalkozásának további működtetését.
-

2017. január 1-jétől a belföldön letelepedett adóalanyoknak kötelező a számlán
feltüntetni a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany adószámát, ha az
ügyletben az áthárított ÁFA értéke eléri vagy meghaladja a 100.000,- Ft-ot (ÁFA tv.
169. § d) pont).

-

A minimálbér változik 111.000,- Ft-ról 127.500,- Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000,Ft-ról 161.000,- Ft-ra (430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet). Az egyszerűsített
foglalkoztatás adó alól mentesített összege 5.110,- Ft/nap/fő-ről 5.870,-Ft/nap/fő-re, a
szakképesítést igénylő munkakörökben 5.940,- Ft/nap/fő-ről, 7.410,- Ft/nap/fő-re
módosul.
Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a garantált bérminimumot minden szakképesítést
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében meg kell adni. Szakképesítést
igényelnek FEOR szám alapján a 2;3;4;5;6;7;8-as besorolások, azonban 4-8-ig a munka
bonyolultságától függően, ezekben a főcsoportokban vannak alapfokú végzettséggel is
betölthető foglalkozások, melyekre elegendő a minimálbér alkalmazása. Arról, hogy a
konkrét munkakör beöltéséhez szükséges-e valamilyen végzettség, bizonyos esetekben
jogszabály rendelkezik. Ilyen pl. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről rendelkező 5/1997. (III.5.) IKIM
rendelet. Egyéb esetben további információt kaphatunk a KSH honlapján megtalálható
módszertani útmutatóból, hogy ezen főcsoportok foglalkozásaihoz milyen iskolai
követelményszint tartozik.
Fontos, ha a munkavállaló rendelkezik a munkakörének megfelelő szakmai
végzettséggel (szakiskola, OKJ végzettség, stb.), akkor legalább a garantált
bérminimumnak megfelelő bért kell számára megadni, ezért szíveskedjenek bekérni a
bizonyítványokat és egyeztessék, hogy ki rendelkezik munkakörének megfelelő
végzettséggel, hogy számukra helyesen kerüljön megállapításra a 2017. január 1-jétől
kötelezően adandó munkabér összege.
Az eddigi információink szerint a gépkocsivezetők foglalkoztatása esetén nem kötelező a
garantált minimálbér megadása abban az esetben, ha munkáltató nem köt ki alkalmazási
feltételként középfokú végzettséget.
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A gépkocsivezetők képzését a 70/2005 (IV. 21) kormányrendelet szabályozza, ami a
vezetői engedély megszerzését alapfokú iskolai végzettséghez köti. Függetlenül attól,
hogy a gépkocsivezetői munkakör betöltéséhez szükséges különböző szaktanfolyamok
elvégzése (GKI; ADR; stb.) nem számít középfokú végzettségnek. A gépkocsivezetők
foglalkoztatása során csak abban az esetben kell alkalmazni a garantált bérminimumot, ha
a gépkocsivezető rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő gépjárművezetői
szakmunkás végzettséggel, ezért javasolt a gépkocsivezetők nyilatkoztatása a végzettség
vonatkozásában, illetve a bizonyítványok bekérése a megfelelő bérezés megadása
érdekében.
-

2017. január 1-jétől megszűnik az Erzsébet utalvány juttatás, mint kedvezményes adózás
alá tartozó béren kívüli juttatás. A béren kívüli juttatás kategóriába 2017. január 1-jétől a
100.000,- Ft éves keretösszegben juttatott pénzösszeg (havi 8.333 Ft/fő), valamint a
Széchenyi-pihenőkártya juttatás tartozik maximum összességében 450.000,- Ft éves
keretösszegig (SZJA tv. 71. §).
A kedvezményes adózás: (jutatott érték*1,18)*0,15% SZJA * 0,14% EHO, azaz 34,22%).
Bármilyen más egyes meghatározott juttatás magasabb adózású (jutatott
érték*1,18)*0,15% SZJA * 0,22% EHO, azaz 43,66%).
Fontos a juttatást abban a hónapban kell elszámolni, amikor adják, tehát ha február 10én adom már februári, azaz a 8.333,-Ft/hó pénzösszeg juttatást januárban pénztári
kifizetési jegyzékkel, vagy banki átutalással kell teljesíteni!

-

A munkáltató által hivatali kiküldetés elszámolása 2017. január 1-jétől a saját
személygépjármű hivatali célú használata címén 9 Ft/km átalány összegről 15 Ft/km-re
változik. Ugyanez igaz a munkába járás költségtérítésére is (SZJA tv. 3. sz. melléklet).

-

2017. január elsejétől bővül a pénztárgép használatára kötelezettek köre, ezért kérem
szíveskedjenek átnézni a cégiratok tevékenység jegyzékét, mivel a NAV fokozott
figyelmet fordít az alábbi tevékenységekkel rendelkező társaságok pénztárgép használati,
vagy számla kibocsátásáról történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére.
Javasoljuk, hogy ha nem gyakorolják az alábbi tevékenységet és a cégiratok tartalmazzák,
akkor azt a NAV törzsadataiból töröljük:
o
o
o
o
o
o
o
o

45.20 gépjármű-javítási, karbantartási tevékenység;
45.32 gépjárműalkatrész-kiskereskedelem;
45.40 motorkerékpár, -alkatrészkereskedelem, javítás;
86.10 fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészet;
96.29 m.n.s. egyéb szórakozási tevékenységből kizárólag tánctermi, diszkó
működtetési tevékenység;
96.01 textil, szőrme mosási tevékenység egy része;
96.04 fizikai közérzetet javító szolgáltatás;
93.13 testedzési szolgáltatás.

Várjuk visszajelzésüket, hogy a fenti tevékenységeket töröljük, vagy pénztárgépet
üzemeltetnek, vagy adatot kívánnak a készpénzes számlákról szolgáltatni.
Reméljük tájékoztatásunkkal segíthettük munkáját, amennyiben további ismertetőre, vagy a nem
kiemelt változásokkal kapcsolatosan információkra van szüksége állunk szíves rendelkezésére.
Tatabánya, 2017. január 2.
Tisztelettel:

Szücsné Posztovics Ilona
cégvezető
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