
1 
 

Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Magam és a SZÁM-ADÓS Kft. minden munkatársa nevében nagyon boldog, egészségben és szakmai 
sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok! 
 
Az új év kezdetével közös munkánk jogszabályi környezetében változások következtek be, melyről 
készítettünk egy rövid összefoglalót, bízva, hogy hatékonyan segíti további együttműködésünket.  

- 2018. január 1-jétől változik a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az azt terhelő 
szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökken, melyet az alábbi tábla szemléltet: 

 

- Egyszerűsített foglalkoztatás alkalmi bérének SZJA-tól mentesített összege 2017. január  1-
jétől visszamenőleges hatállyal a minimálbér vagy a garantált bérminimum egy napi összegének 
130%-a. A minimálbér esetén a 2017. évi napi 7.631 Ft-ról 8.255 Ft-ra nő, garantált bérminimum 
alkalmazásakor a 2017. évi napi 9.633 Ft-ról 10.790 Ft-ra változik. 

- Az SZJA családi kedvezménye a két gyermeket nevelők esetében 15.000 Ft/eltartottról   
17.500 Ft/hó/eltartottra nő, így ha mindkét gyermek kedvezményezett a mentesített SZJA alap   
233.333 Ft/hó.  

- A juttatások esetén a magasabb adózásúak esetében van adó csökkenés, tekintettel az EHO 22%-
ról 19,5%-ra csökkenése miatt, ami a következők szerint néz ki 2018-ban: 

Juttatások adózása 2018-ban 

Megnevezés 
Kedvező 
adózású 

34,22% adóval 

Magasabb 
adózású 

40,71% adóval 
Pénzjuttatás 100 000 Ft/év   
SZÉP kártya 350 000 Ft/év 100 000 Ft/év 
Erzsébet utalvány   Értékhatár nélkül 
Helyi bérlet   Értékhatár nélkül 
Iskolakezdés támogatás   Értékhatár nélkül 
Azonos feltételekkel és módon 
adott juttatás   Értékhatár nélkül 

- Munkáltató is adhat adómentes támogatást tűzkár és baleset esetén. 
- Megszűnik a munkáltatói SZJA bevalláskészítés, az éves SZJA bevallást benyújtással, vagy 

ügyfélkapuba bevallás tervezet jóváhagyásával teljesíthetjük (ha a magánszemély nem nyújt be 
bevallást, akkor automatikusan a tervezet bevallássá válik, kivéve egyéni vállalkozó, nincs kifizetői 
adatszolgáltatás, vagy előbb ad be bevallást a magánszemély). Javasoljuk a munkavállalókat 
ösztönözzék ügyfélkapu nyitására, hogy ellenőrizni tudják adataikat. 
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- Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 7.110 Ft-ról 7.320 Ft-ra (244 Ft/nap) változik 
(kiemelten kötelezett a nyugdíjas vállalkozó, és a Magyarországon biztosítási jogviszonnyal nem 
rendelkező magánszemély). 

- A befektetési részt is tartalmazó életbiztosítások díjfizetéskor adókötelessé válnak, eddig csak 
adatot kellett szolgáltatni a megfizetett díjról, most SZJA kötelesek, mint kamatbevételből 
származó jövedelem 

- Az évi 1.000.000,- Ft-ot meghaladó ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén meg kellett 
fizetni 14%-os mértékű EHO-t ezt az adófizetési kötelezettséget 2018. január 1-jétől eltörölték. 
Osztalék kifizetést továbbra is 14%-os EHO terheli. 

- Az EHO mértéke 22%-ról 19,5%-ra csökken. 
- A KIVA mértéke 14%-ról 13%-ra csökken. 
- Az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa, amely 2017. januárjától 27 százalékról 18 százalékra 

csökkent, az 2018-tól kezdődően 5 százalékra mérséklődik. (Ezzel egyidejűleg azonban 
bevezetik a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.) 

- 2018. január 1-jétől az internet hozzáférés áfa kulcsa a jelenlegi 18 százalékról, míg az emberi 
fogyasztásra alkalmas hal forgalmi adó kulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökken. 

- A kibocsátott számla tételes adatszolgáltatási kötelezettség értékhatára 2018. július 1-jétől 
csökken 1 millió forintról 100 ezer forintra. Ez összefügg azzal, hogy ekkortól kerül bevezetésre 
a számlázó programok valós idejű online adatszolgáltatása is. A számlatömbben kiállított 
számlákról ugyancsak adatot kell majd szolgáltatni, ami manuális feltöltést jelent egy 
megadott NAV weboldalra. Az adatfeltöltés gyakorisága 100.000 Ft ÁFA tartalmat elérő 
számlák esetén 5 napon belül, 500.000 Ft-ot meghaladó ÁFA tartalom esetén a számla 
kiállítását követő naptári nap. Ebből az következik, hogy kiállítást követően az irodának 
információt kell kapnia, hogy az adatszolgáltatást határidőben teljesíteni tudja, és a 
kiállítónak figyelni kell a kiállítás határidejére vonatkozó szabályokra (azaz teljesítést 
követő 15 napon belül, előleg megfizetésekor, vagy a jogszabály ettől eltérő 
rendelkezéseikor)!!! 

- 2018. január 1-jétől kötelező bejelenteni a külföldön nyitott bankszámlákat, a korábban 
nyitottakat január 15-ig kell megtenni, ügyfeleinknek bejelentjük a korábban nyitott számlákat. 

- Az EVA alanyok 2018. július 1-jétől - az áfa alanyokhoz hasonlóan - szintén kötelezettek 
lesznek a valós idejű adatszolgáltatásra a számlakibocsátások tekintetében. 

- 2018-tól a NAV a honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített 
adózók nevét, adószámát. 

- 2018. január 1-jével megszűnik az adószámfelfüggesztés jogintézménye, de az adószám törlés 
megmarad, így pl. egy kézbesítetlen hatósági irat miatt adószám törlési eljárás is indulhat. 

További kérdések felmerülése esetén irodánk a 2018-as évben is változatlan munkarendben várja ügyfeleit, 
és áll szíves rendelkezésükre. 
 
Tatabánya, 2017. január 8. 

Tisztelettel:                                             
 
 

 
Szücsné Posztovics Ilona 
cégvezető 


