
2018.évi adóváltozások 
Tisztelt Ügyfelünk!

Az  alábbiakban  szeretnénk  röviden  tájékoztatni  Önöket  a  jövő  évi  adóváltozások  fontosabb
módosulásairól.  Kérem  tekintsék  át  tájékoztatónkat,  s  amennyiben  kérdései  merülnek  fel,
egyeztessenek irodánkkal!
 
Jelentősen emelkedik a minimálbér
A kötelező legkisebb havi  munkabér (minimálbér)   havi  összege 2018.január  01-től  8  százalékos emeléssel
138.000,-  forint,  a  legalább  középfokú  végzettséget  igénylő  munkakörökben  foglalkoztatott  munkavállalók
garantált bérminimuma 12 százalékos emeléssel 180.500,- forint lesz.

2,5%-os munkáltatói járulékcsökkenés
A munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulás mértéke 2018. január 01-től 2,5 százalékos csökkenéssel
19,5 százalék lesz.

1%-kal csökken a kisvállalati adó (KIVA) mértéke is:
A 2017-es kedvező adóváltozások után, hogy a KIVA továbbra is kedvező alternatíva maradjon a 19,5%-os
SZOCHO-val szemben, további  1 százalékkal 13 százalékra csökken a kisvállalati adó mértéke.

Megszűnik az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem utánio EHO fizetési kötelezettség
A jelenlegi  szabályozás  szerint  amennyiben  a  magánszemélynek  az  ingatlan  bérbeadásból  származó
jövedelme eléri  az 1 millió  forintot,  úgy ezen jövedelmét 14%-os egészségügyi  hozzájárulás  is  terheli,
maximum 450 e Ft-ig.
2018.január  01-tól  megszűnik  ezen  adófizetési  kötelezettség,  az  ingatlan  bérbeadó  magánszemélynek
ezentúl a jövedelme után csak a 15%-os személyi jövedelemadót kell megfizetnie. 

Tovább csökken az internet előfizetés és az éttermi vendéglátás ÁFA adókulcsa
2018-tól  5%-os  adókulcs  alá  tartozik  az  internethozzáférési  szolgáltatás,  valamint  az  étkezőhelyi
vendéglátás  is,  mely  a  helyben  készített  étel-  és  italforgalomra  vonatkozik,  az  alkoholtartalmú-  és  az
előrepalackozott italok kivételével. (Az ez évi 18%-os kulcsról.)

Ügyvédi iroda is válaszhatja a kisadózást (KATA), nő a pénzbeli ellátás alapja a tételes adó után
A kisvállalati adózást választható adóalanyok köre kibővül az ügyvédi irodákkal is.
A főállású kisadózók által igénybe vett pénzbeli ellátások alapja, illetve a nyugdíjalap az 50 e Ft tételes adó
után havi  94.400 Ft-ra,  a  magasabb összegű (75  e Ft-os)  tételes  adó megfizetése esetén 158.400 Ft-ra
emelkedik.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2018
Egyszerűsített  foglalkoztatás  esetén  a  minimálisan  adandó  munkabér  675  Ft/óra,  illetve  5.398  Ft/nap,
garantált bérminimum esetén 903 Ft/óra és 7.221 Ft/nap. A közterhek 500,- Ft/nap illetve 1.000 Ft/nap nem
változnak.
Az  adómentesen  adható  keretösszeg  szakképzetséget  nem  igénylő  munkakörben  6.350  Ft/nap,
szakképzettséget igénylő munkakör esetén 9.387 Ft/nap. Az e fölötti jövedelem adó- és bevallásköteles.
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