
2017.évi fontosabb adóváltozásokról röviden

2017.évben 27%-ról 5%-ra csökken a baromfihús, a tojás és a tej Áfája; az éttermi szolgáltatások és az
internet szolgáltatás Áfája 18%-ra csökken; drasztikusan szűkül a kedvezményes adózású béren kívüli
juttatások köre, megszűnik az Erzsébet kártya; a számlában kötelező feltüntetni a vevő adószámát ha az
Áfa meghaladja a 100 e Ft-ot; a gépkocsival való munkába-járás költségtérítése 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re
nő; a kisadózó vállalkozások bevételi értékhatára 6 M Ft helyett 12 M Ft lesz; a kétgyermekesek családi
kedvezménye nő 15 e Ft-ra, az első házasok 5 e Ft összegű adókedvezményének ideje 24 hónapra nő; a
munkáltató  adómentesen  támogathatja  a  munkavállaló  lakhatását  és  a  gyermeke  óvodai-bölcsődei
ellátását; a kisvállalati beruházás kedvezményének 30 M Ft-os korlátja megszűnik.

• Újabb termékek és szolgáltatások kerülnek be a kedvezményesebb áfa kulcs alá, 2017-től 5%-os adókulcs
alá  tartozik  a  baromfi  élelmezési  célra  alkalmas  húsa  frissen,  hűtve  vagy  fagyasztva,  a  madártojás
héjában, valamint a tej (kivéve az anyatej és az UHT/ESL tej).

• 2017.évtől 18%-os áfa terheli az internethozzáférési szolgáltatást, valamint az étkezőhelyi vendéglátást,
mely a helyben készített étel- és italforgalomra vonatkozik, az alkoholtartalmú- és az  előrepalackozott
italok kivételével. (2018.évben az éttermi szolgáltatások áfája tovább csökken 5%-ra)

• Az alanyi adómentesség értékhatára 6 m Ft-ról 8 M Ft ra nő (még nem elfogadott a törvényjavaslat)

• Az  október  végén  benyújtott  (még  nem  elfogadott)  törvényjavaslat  szerint  a  kisadózó  (KATA)
vállalkozások bevételi értékhatára 6 M Ft-ról 12 M Ft-ra emelkedik, azaz a 12 M Ft-ot meghaladó bevétel
után kell a 40%-os mértékű adót megfizetni.

 
• A kedvezményes adózású (34,51%-os) béren kívüli juttatások körében új elem a pénzjuttatás, mely egész

éves foglalkoztatás esetén 100 ezer forint lehet (töredékéves foglalkoztatás esetén ennek arányos része).
Ezen kívül már csak a SZÉP kártyára fizetett munkáltatói összegek adóznak a kedvezményes kulccsal az
éves keretösszegig (350 e Ft). Kikerül a kedvezményes adózású körből az önkéntes egészségpénztári- és
nyugdíjpénztári  támogatás,  üdülési  szolgáltatás,  iskolakezdési  támogatás,  helyi  utazási  bérlet,  ezek
2017.évtől egyes meghatározott juttatásként adóznak, melynek adóterhe 49,98%. Egyes meghatározott
juttatásként adható bármely ajándék utalvány, étkezési utalvány, így az Erzsébet utalvány is (adóterhe
49,98%).

• 2017.január 01-től a belföldi (áfa) adóalany részére kibocsátott számlákban kötelező feltüntetni a vevő
adószámát, ha az abban szereplő adó összege a 100 e Ft-ot eléri, vagy meghaladja. 

• A munkavállaló részére igazolás nélkül kifizethető és adómentes munkábajárási költségtérítés összege 9
Ft/km-ről 15 Ft/km-re nő.

• Az első házasok 5 Ft mértékű adókedvezménye 24 hónapig vehető igénybe az SZJA-ból, s új elemként a
családi adókedvezmény mellett is érvényesíthető.

• A foglalkoztatás első öt évében a munkáltató adómentesen támogathatja a munkavállaló lakhatását, ha a
határozatlan  időtartamra  kötött  munkaszerződés  mellett  a  munkavállaló  lakóhelye  és  a  munkavégzés
helye legalább 60 km, vagy ha az oda- és visszautazás a 3 órát meghaladja naponta. Az adómetes rész a
foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40%-a, a második 24 hónapban a minimálbér 25%-a, míg
az ezt követő 12 hónapban a minimálbér 15%-a.

• 2017.évtől a munkáltató adómentesen támogathatja a munkavállaló gyermekének bölcsődei és óvodai
ellátását, amennyiben ennek költségét vagy egy részét átvállalja a munkaválallójától. Az adómentesség
vonatkozik a munkáltató által fenntartott óvodákra-bölcsődékre is.

• A kis- és középválallkozások beruházásainak ösztönzése érdekében a beruházáshoz kapcsolódó adóalap
kedvezmény 30 m Ft-os  korlátja  megszűnik,  azaz ezt  meghaladó beruházási  érték  esetén  a  társasági
adóalap korlátlanul csökkenthető a beruházás mértékéig. A beruházási hitel kamatára tekintettel igénybe
vehető adókedvezmény 6 M Ft-os és 60%-os mértékű korlátja is megszűnik.
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