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Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [Szja-tv.] 
módosításai 

a 2018. évi XLI. törvény előírásai alapján 
 
 

A módosító törvényjavaslat általános indokolása szerint a módosítások a 
magánszemélyeket és a kifizetőket terhelő adminisztrációs kötelezettségek további 
csökkentését célozzák azzal, hogy az egyéni vállalkozókra is kiterjeszti annak a lehetőségét, 
hogy az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet kiegészítésével, javításával 
teljesíthessék adóbevallási kötelezettségüket. Lehetővé válik az adóelőleg megállapításához 
szükséges – a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmények 
érvényesítését és költségek figyelembe vételét szolgáló – nyilatkozatok elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül történő benyújtása is.  

A módosítás a béren kívül adható juttatások adózását átalakítja. 2019. 01. 01-től csak a 
SZÉP kártya három alszámlájára adható kedvezményes közteher mellett béren kívüli juttatás. 
A közterhek alapjának meghatározásához a béren kívüli juttatások esetében nem kell 
alkalmazni az 1,18-as szorzót, a közteher mértéke változatlan.  
 
I. Hatályba lépett a kihirdetést követő napon, 2018. július 26-án. 
 
1. Fogalmak és értelmező rendelkezések 
 1.1. Belföldi illetőségű magánszemély [Szja-tv. 3. §-ának 2. pontja] 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény nem 
használja az állandó lakóhely fogalmát. Ezen törvénnyel való összhang biztosítása érdekében 
az Szja-tv. más rendelkezéseiben a szóhasználatot lakóhelyre módosítja. Nemzetközi 
egyezményekkel összefüggő rendelkezésekben azonban szükség van az „állandó lakóhely” 
fogalomra. Ezért a módosítás – a korábbi Art.-ben használt tartalommal – kiegészíti a 
rendelkezést. A kiegészítés szerint: állandó lakóhely az olyan lakóhely, ahol a magánszemély 
tartós ott lakásra rendelkezett be és ténylegesen ott lakik. Nem változik az állandó lakóhely, 
ha a magánszemély ideiglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik.  
 Átmeneti rendelkezés szerint a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is 
alkalmazható.  
 
2. A módosított rendelkezések alkalmazása [Szja-tv. új 95. §-a] 
 

Főszabály: a módosított rendelkezéseket a hatályba lépés napjától megszerzett jövedelemre 
és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.  

 Az ettől való eltéréseket az érintett rendelkezéseknél ismertetjük. 
 
3. Szja-tv. 1. számú melléklete [3. pont 3.5. alpont, 4.7. alpont e) pontja, új 7.40-7.41. 

pontja], a kihirdetést követő naptól hatályos. 
 
 3.1. A közcélú juttatások körében adómentes [3. pont 3.5. alpont] 

A hatályos törvényi előírás szerint 2013. január 1-jétől a hivatalban lévő köztársasági elnök 
is jogosult a központi költségvetésben külön soron tervezett előirányzat terhére közcélú 
felajánlás, adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek vagyoni értéket juttatni.  

 Ezzel egészült ki a hivatkozott rendelkezés, amely rendelkezés szerinti adómentesség – az 
átmeneti rendelkezés szerint – a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is 
alkalmazható.  
 



2 

 

 Készítette: dr. Nagy Gábor 
                                                                 Számviteli Egyesület tiszteletbeli elnöke 

 3.2. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes [4. pont 4.7. alpont e) pontja] 
A Twining, a Taiex, a Sigma programok az Európai Unió bővítési és partnerségi 

politikájának intézményfejlesztési eszközei. Ezért indokolt, hogy a módosítással valamennyi, 
az említett programban szakértőként részt vevő magánszemély részére nyújtott juttatás 
(szakértői díj, napidíj, költségtérítés) adómentes bevételnek minősüljön.  
 
 3.3. Egyéb indokkal adómentes [7. pont 7.40-7.41. alpontja] 
 A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 
Korm. rendelet alapján az állam visszatéríti a 20. életévét legkésőbb a vizsga napján betöltő 
fiatalnak a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga megfizetett díját, de legfeljebb 25 
ezer forintot. A kiegészítés az így juttatott összeget teszi adómentessé. Ez a rendelkezés a 
2018. július 1-jét követően teljesített kifizetésekre is alkalmazható az átmeneti rendelkezés 
szerint.  
 A kiegészítő előírás adómentességet biztosít a Kormány egyedi döntése alapján a téli 
rezsicsökkentéssel összefüggésben központi költségvetésben biztosított forrás terhére a helyi 
önkormányzatok által a lakosság széles köre részére természetben biztosított juttatás vagy 
ennek pénzbeli megtérítése révén megszerzett bevételre.  
 
4. Szövegpontosítások 
 4.1. Átalányadózás megszűnése [Szja-tv. 55. §-a] 
 2018. január 1-jétől az adóhatósági döntések vonatkozásában a jogerő helyett bevezetésre 
került a döntések véglegességének jogintézménye. Erre tekintettel szükséges az átalányadózás 
megszűnését eredményező esetkörre vonatkozó szabály pontosítása is.  
 
 4.2. Nyilatkozatok [Szja-tv. 78/A. §-a (2) bekezdésében] 
 Téves belső hivatkozás kijavítása: „2. pontjában” helyett „III. fejezetében”. 
 
 4.3. Szja-tv. 1. számú melléklet 
 A szociális és más ellátások közül adómentes [1.3. pont] 
 Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1. pontja több helyen is rendelkezik olyan juttatások 
adómentességéről, amelyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (Szoctv.) alapján nyújthatók (pénzbeli és természetbeni ellátások). A módosítás 
egyszerűsítési céllal – az egyes juttatások külön nevesítése nélkül – az 1. számú melléklet 1.3. 
alpontjában meghivatkozza a Szoctv. alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A 
módosítás megőrzi az eddigi tartalmat, így egyetlen, korábban nevesített juttatás sem kerül ki 
az adómentes körből. Változatlanul adómentes az egyébként hatályon kívül helyezésre kerülő 
1.8. pont szerinti ápolási díj és a tartós ápolást végzők időskori támogatása címén biztosított 
ellátás. 

A módosítás tovább pontosítja azon jogszabály címét, ami alapján a súlyosan 
mozgáskorlátozott személy részére – közlekedési kedvezményként – támogatás adható. 

Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes [4.9. pontban] 
Szövegelhagyással egyértelművé teszi, hogy az Szja-tv. alapján az adó már nem 

csökkenthető a közcélú adomány címén felajánlott összeggel. 
A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes [6.8. pontban] 
A rendelkezés tévesen hivatkozik a biztosításokkal kapcsolatos jogszabály címére. A 

módosítás az ezzel kapcsolatos helyesbítést tartalmazza.  
Adómentességre vonatkozó rendelkezések [9.8. pontban] 
A módosítás a termőföld haszonbérbe-adásából származó jövedelem adómentességét 

rögzítő rendelkezést két helyen pontosítja. Egyrészt, a rendelkezés címében is megjelenik, 
hogy az adómentesség az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból 
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származó jövedelemre is vonatkozik. Másrészt, az erdőnek minősülő föld haszonbérbe-
adásából származó jövedelem adómentességével kapcsolatos kiegészítő nyilatkozatot nem a 
NAV-hoz, hanem a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell 
benyújtani.  

Ez a rendelkezés a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.  
 

5. Hatályát vesztette 
 5.1. Nyilvántartási szabályok [Szja-tv. 10. §-a (7) bekezdésének c) és d) alpontjában] 
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény nem 
használja az állandó lakóhely fogalmát. A törvénnyel való összhang biztosítása érdekében a 
hivatkozott helyeken elhagyásra kerül az „állandó” szövegrész.  
 
 5.2. Az egyéni vállalkozó adózása [Szja-tv. 49/A. §-a (1) bekezdésében] 
 2018. január 1-jétől az Szja-tv. tartalmazza az átalányadót vagy tételes átalányadót fizetők 
adózásának a rendjét, ezért törlendő az Art.-re való hivatkozás.  
 
 5.3. Kamatjövedelem [Szja-tv. 65. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában] 
 A módosítás előtti szabályok szerint mindenképpen önálló bevallást kell benyújtania a 
magánszemélynek, ha kamatjövedelme nem kifizetőtől származik. A módosítás lehetővé 
teszi, hogy már a 2018-ban keletkezett jövedelmek vonatkozásában is az adóhatóság által 
elkészített bevallási tervezet kiegészítésével is teljesíthesse a magánszemély bevallási 
kötelezettségét. Ezért törlendő az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített szövegrész.  
 Ez a rendelkezés a hatályba lépését megelőzően megszerzett jövedelemre is alkalmazható, 
az átmeneti rendelkezés szerint.  
 

5.4. Az osztalékból származó jövedelem [Szja-tv. 66. §-ának (3) bekezdésében] 
A módosítás előtti szabályok szerint mindenképpen önálló bevallást kell benyújtania a 

magánszemélynek, ha osztalékból származó jövedelme nem kifizetőtől származik. A 
módosítás lehetővé teszi, hogy már a 2018-ban keletkezett jövedelmek vonatkozásában is az 
adóhatóság által elkészített bevallási tervezet kiegészítésével is megtehesse a bevallást a 
magánszemély. Ezért törlendő az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített szövegrész. Ez 
a rendelkezés a hatályba lépését megelőzően megszerzett jövedelemre is alkalmazható, az 
átmeneti rendelkezés szerint.  

 
5.5. Árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja-tv. 67. §-ának (5) bekezdésében] 
A módosítás előtti szabályok szerint mindenképpen önálló bevallást kell benyújtania a 

magánszemélynek, ha árfolyamnyereségből származó jövedelme nem kifizetőtől származik. 
A módosítás lehetővé teszi, hogy már a 2018-ban keletkezett ilyen jövedelmek 
vonatkozásában is az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet kiegészítésével is 
megtehesse a bevallást a magánszemély. Ezért törlendő az adóhatósági közreműködés nélkül 
elkészített szövegrész. Ez a rendelkezés a hatályba lépését megelőzően megszerzett 
jövedelemre is alkalmazható, az átmeneti rendelkezés szerint.  

 
5.6. Szja-tv. 1. számú melléklete 

A szociális és más ellátások közül adómentes [1.1. pontjában] 
Hatályát veszti „a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai” szövegrész, mivel a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátása az Szja-tv. 3. §-a 23. pontjának l) alpontja 
szerint nyugdíjnak minősül, a nyugdíj pedig az 1. számú melléklet 1.2. pontja alapján 
adómentes.  

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes [8.27. alpontjában] 
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A szociális ellátásokat szabályozó hatályos törvényekkel való összhang biztosítása 
érdekében a módosítás hatályon kívül helyezi az ellátásban már nem használt formák 
adómentességére való hivatkozásokat. Így a „természetbeni ellátás formájában nyújtott 
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás”-t is.  

 
5.7. Szja-tv. 3. számú melléklete   I/5. pontjában 
  Szja-tv. 11. számú melléklete I/6. pontjában 
Az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékra vonatkozó szabályoktól eltérően az Eat. 

rendelkezései alapján nincs lehetőség a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában 
megállapodás kötésére. Emiatt a módosítás hatályon kívül helyezi az önálló tevékenységet 
folytató magánszemélyek és az egyéni vállalkozók költségelszámolására vonatkozó, 
hivatkozott rendelkezésekből „a nem megállapodás alapján” szövegrészt.  

 
5.8. Szja-tv. 5. számú melléklete [II/5. pontjában] 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény nem 

használja az állandó lakóhely fogalmát. Az összhang biztosítása érdekében törlésre került a 
hivatkozott pontban az „állandó” szövegrész.  

 
 

II. Hatályba lép 2019. január 1-jével 
 
 1. Fogalmak és értelmező rendelkezések 
  1.1. Értékpapír [Szja-tv. 3. §-ának 34. pontja] 
  Az Szja-tv. értékpapír fogalma csak az egyes gazdasági társaságokba bevitt vagyoni 
hozzájárulásokat nevesíti értékpapírként. Nincs rendelkezés azonban más szervezetek (pl. az 
ügyvédi irodák) alapításakor befizetett vagyoni hozzájárulásról. Ez akkor okoz problémát, 
amikor a magánszemély kilép az irodából, vagy más okból kell kiadni az alapításkor vagy a 
belépéskor bevitt vagyonát. A módosítás ezért kiegészíti az értékpapír-fogalmát azzal, hogy 
más, törvényben meghatározott vagyoni hozzájárulás, amely tagsági jogviszonyt keletkeztet 
(például az ügyvédi iroda alapításakor szolgáltatott vagyon) is értékpapírnak minősül.  
 

1.2. Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás [Szja-tv. 3. §-
ának 42. pontja] 

Az uniós és hazai forrásból származó támogatások felhasználásának ellenőrzése az utóbbi 
időben kiírt támogatások esetében a korábbi gyakorlathoz képest változott. Sok esetben nem 
konkrét költségeket, hanem a pályázati cél megvalósulását (pl. 5 év elteltével is működő 
vállalkozást, tényleges állatállományt, meghatározott időn keresztül igazoltan növekvő 
alkalmazotti létszámot) kell igazolnia annak, akinek a támogatást folyósították. Egyre több az 
olyan pályázat, amikor nem a kiadásokkal történő szigorú elszámolási kötelezettség merül fel 
a támogatás megvalósulásának igazolásaként, azaz nem a költségszámlák bemutatása 
alapozza meg a támogatás utolsó részletének kiutalását, vagy a pályázati cél megvalósítását. 
A módosítás ezért kiegészíti a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás 
fogalmát és egyben egyértelművé teszi, hogy csak jogszabály  vagy nemzetközi szerződés 
rendelkezése alapján adott támogatás minősülhet költségek fedezetére vagy fejlesztési célra 
folyósított támogatásnak.  
 
 1.3. Iskolarendszeren kívüli képzés [Szja-tv. 3. §-ának 86. pontja] 
   Tartalmi változás nélkül a pontszám módosult.  
 
 1.4. Biztosító szolgáltatása [Szja-tv. 3. §-ának 88. pontja] 
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Tartalmi változás nélkül, új sorszámot kapott, hatályát veszti a 64. pont.  
 
2. Adóalapba nem tartozó tételek [Szja-tv. 7. §-ának (1a) bekezdése] 
 
 Nem szerez bevételt a biztosított magánszemély a díjfizetés időpontjában, sokan 
helytelenül értelmezték. Ezért azt pontosítani kell. Vegyes életbiztosítás esetén a kockázati 
biztosítás kedvezményezettjének (haláleseti szolgáltatás kedvezményezettje) és a nem 
kockázati biztosítás kedvezményezettjének (elérési szolgáltatás kedvezményezettje) a 
személye eltérhet egymástól. A kockázati biztosítás más személy (kifizető) által fizetett díja – 
bárki legyen is annak a kedvezményezettje – mindig végleges vagyonvesztést jelent a díjat 
fizető más személynél (kifizetőnél), és egyben adómentes bevétele a biztosított 
magánszemélynek. A módosítás előtti előírás – ha haláleseti kedvezményezettnél nem a díjat 
fizető más személyt (kifizetőt), hanem egy magánszemélyt jelölnek meg – nem zár ki egy 
olyan (egyébként helytelen) jogértelmezést, miszerint a megtakarítási díjrészt abban az 
esetben is költségként számolhatja el a díjat fizető más személy (kifizető), ha annak 
korlátozások nélküli jogosultja nem a biztosított személy érdekkörébe tartozó magánszemély, 
hanem maga a díjat fizető más személy (kifizető). A kiegészítő módosítás kizárja ezt: a 
biztosító kockázati biztosítás alapján járó teljesítését nem lehet ide érteni.  
 

3. Adóbevallási tervezet egyéni vállalkozóknak is [Szja-tv. 12/B. §, 12/C. §-ának (7) 
bekezdése, 12/D. §-ának o) pontja]  

 
Az adóhatóság jelenleg nem készít adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók részére. 

Mivel az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége mellett például munkaviszonyból 
származó jövedelmet, vagy egyéb kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhet úgy, hogy az 
erre vonatkozó adatok a munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján az adóhatóság 
rendelkezésére állnak, nincs akadálya az adóbevallási tervezet elkészítésének, amelyet az 
adózóknak kötelező lenne kiegészíteniük. Az egyéni vállalkozók számára egyszerűsítené a 
bevallás kitöltését az, hogy csak a vállalkozáshoz kapcsolódó adatokkal kellene 
kiegészíteniük az adóbevallási tervezetüket. A módosítás ezért valamennyi egyéni 
vállalkozóra kiterjeszti az eSZJA-rendszert. A módosítás hatására a bevallási határidő az 
egyéni vállalkozók számára is az adóévet követő május 20-ára tolódik.  

Átmenetik rendelkezések szerint a NAV az egyéni vállalkozók számára első alkalommal a 
2018. évre vonatkozóan készít bevallási tervezetet.  

Hatályát veszti az Szja-tv. 13. §-ának a) pontja. Az eSzja-rendszer egyéni vállalkozókra 
történő kiterjesztésével összefüggésben szükségtelen annak rögzítése, hogy az egyéni 
vállalkozó adóhatósági közreműködés nélkül készítendő bevallás benyújtására kötelezett.  

 
4. Önálló tevékenységből származó bevétel [Szja-tv. 17. §-ának új (3a) bekezdése] 
 
Az ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytató magánszemélyek az ingatlannal összefüggő 

rezsiköltséget (pl. víz-, gáz-, csatornahasználat díját) jellemzően továbbhárítják a 
bérbevevőre. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem megállapításánál azonban a 
módosítás előtti szabályok szerint a bérbevevő által megfizetett rezsiköltségeket is 
bevételként kell figyelembe venni, ha a mérőórákat nem íratják át a bérbevevő nevére. A 
bérbeadó az említett bevételekkel szemben – tételes költségelszámolást választva – a 
ténylegesen felmerült és a bérbevevőre áthárított költségeket el tudja számolni. Ez a választás 
azonban azt eredményezi, hogy a magánszemélynek az adóévben valamennyi önálló 
tevékenységből származó bevételére a tételes költségelszámolást kell alkalmaznia.  
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Figyelembe véve, hogy a bérbevevő által megtérített rezsiköltségek a bérbeadó 
magánszemélyen csak „átfolynak” (nem jelentenek tényleges bevételt, hiszen azokat az adott 
szolgáltató részére meg kell fizetni), az új előírás olyan szabályt fogalmaz meg, amely szerint 
a jövőben nem minősül a bérbeadó magánszemély bevételének az ingatlan használatához 
kapcsolódó, más személy által nyújtott, ezen más személytől vásárolt szolgáltatásnak a 
bérbevevőre – az igénybevétellel arányosan – áthárított díja. Az előírás példálódzó jelleggel 
ilyennek minősíti a közüzemi szolgáltatásokat.  

 
5. Nyugdíjbiztosítási szerződés [Szja-tv. 44/C. §-ának (11) bekezdése] 
 
A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés esetén – a módosítás előtti 

előírás alapján – nem egyértelmű, hogy a magánszemély teljesítheti-e adóbevallási 
kötelezettségét az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet útján vagy kötelezően 
bevallást kell benyújtania. A módosítás szerint az említett magánszemélyek sincsenek kizárva 
abból az adózói körből, akik bevallási kötelezettségüket az adóhatóság által kínált egyszerű 
lehetőség választásával is teljesíthetik.  

 
6. Nem kell adóelőleget megállapítani [Szja-tv. 46. §-a (4) bekezdésének új c) pontja] 
 
Az új előírás kiegészíti azon esetek felsorolását, amikor a kifizetőnek nem kell adóelőleget 

vonnia a kifizetéskor: a lakás bérbeadásából származó bevételből a kifizetőnek nem kell 
adóelőleget levonnia abban az esetben, ha a bérbeadó magánszemély nyilatkozik arról, hogy a 
bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa 
más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás díját.  

 
7. Adóelőleg-nyilatkozat elektronikusan [Szja-tv. 48. §-ának (1) bekezdése] 
 
2019-től kibővül az elektronikusan is kitölthető nyilatkozatok köre: a családi és személyi 

kedvezmények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatok mellett az ügyfélkapuval 
rendelkező magánszemélyek ugyanis egy erre a célra létrehozott online felületen az adóelőleg 
nyilatkozatot is kitölthetik. Ezeket a nyilatkozatokat az adóhatóság elektronikus úton, 
automatikusan továbbítja a munkáltató, a kifizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő 
magánszemély részére. A módosítás az ezzel kapcsolatos szabályokat fogalmazza meg, 
rendelkezik arról is, hogy abban az esetben, ha a magánszemély közvetlenül írásban és 
elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell 
figyelembe vennie. 

 
8. Vállalkozói adóalap [Szja-tv. 49/B. §-a (8) bekezdésének ba) alpontja] 
 
Az Art. újrakodifikálása miatt nevesíteni kellett, hogy az egyéni vállalkozó a jövedelem-

(nyereség-) minimumra vonatkozó szabályozáshoz kapcsolódva bevallást kiegészítő 
nyilatkozatot tehet, ami a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.  

 
9. Megszerzésre fordított összeg [Szja-tv. 62. §-a (2) bekezdésének új h) pontja] 
 
Az Szja-tv. a módosítás megelőzően nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre 

vonatkozóan, hogy hogyan kell megállapítani a megszerzésre fordított összeget, ha a 
magánszemély ingatlan formájában szerzett adóköteles jövedelmet – például kifizetőtől 
származó ingyenes juttatás (eszközátadás) keretében egyéb jövedelemként –, és ezt az 
ingatlant a későbbiekben értékesíti. A kiegészítő előírás szerint, ilyen esetben szerzési 
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értékként azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amelyre tekintettel az ingatlan 
megszerzésekor adófizetés történt.  

 
10. Közterhek alapja a béren kívüli juttatásoknál [Szja-tv. 69. §-ának (2) bekezdése] 
A módosítás szerint a kifizetőt terhelő adó alapja 

– a béren kívüli juttatásoknál a juttatás szerinti jövedelem (eltérően az eddigiektől),  
– a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások esetében a 

juttatás szerinti jövedelem 1,18-szorosa (változatlan). 
 
11. Egyes meghatározott juttatások [Szja-tv. 70. §-a] 
 
A béren kívüli juttatások rendszerének átalakításával összefüggésben módosulnak azok a 

körülmények, amelyek fennállása esetén bármely juttatást a kifizető egyes meghatározott 
juttatásnak minősíthet, és ekként teljesítheti a juttatást terhelő adókötelezettséget. Megszűnik 
az a lehetőség, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján vagy minden munkavállalónak 
azonos formában és mértékben adhasson bármilyen juttatást a kifizetőt terhelő magasabb 
közteher megfizetése mellett.  

2019-től csak a törvényben nevesítetten felsorolt juttatások minősülnek egyes 
meghatározott juttatásnak. Nem szerepel az egyes meghatározott juttatások között a kifizető 
által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett 
adóköteles biztosítási díj, amely rendelkezést azonban – átmeneti rendelkezés szerint – a 
2018. évben kezdődő biztosítás évre, legfeljebb 2019. december 31-éig megfizetett díjakra 
még lehet alkalmazni.  

Egyes meghatározott juttatás 2019-ben is a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés 
vagy más szolgáltatás, a cégtelefon magáncélú használata, csak az önkéntes biztosító 
pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összeg (a személybiztosításra befizetett összeg 
nem!), a reprezentáció és az üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás (de a csekély 
értékű ajándék az évi három alkalom helyett csak egy alkalommal).  

Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbra is az olyan ingyenes vagy 
kedvezményes csemény keretében termék vagy szolgáltatás formájában juttatott bevétel, ahol 
nem állapítható meg egyértelműen, hogy ki és milyen arányban részesül az egyes 
szolgáltatásokból.  

Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbra is a kifizető által törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek 
ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott 
adóköteles jövedelem.  

Kapcsolódóan hatályon kívül helyezik azt a rendelkezést, amelynek alapján a 2016. 
december 31-ig béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat (például az iskolakezdési 
támogatást, a helyi utazási bérletet, az önkéntes biztosító pénztárba fizetett munkáltatói 
hozzájárulást, az Erzsébet-utalványt) egyes meghatározott juttatásként lehetett biztosítani. 
[Hatályon kívül helyezve az Szja-tv. 89. §-ának (6) bekezdése.] 

 
12. Béren kívüli juttatások [Szja-tv. 71. §-a] 
 
2019. január 1-jétől a munkáltató által adott juttatások közül csak a Széchenyi Pihenő 

Kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül (változatlan összeggel) kedvezményes 
közteher-fizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak.  

Béren kívüli juttatás marad 
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– a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, ezek közeli hozzátartozójának, 
az elhunyt tag közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott szolgáltatás révén juttatott 
jövedelemből a törvényben meghatározott rész,  

– a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére nem 
pénzben juttatott jövedelemből a törvényben meghatározott rész.  

A készpénz-cafetéria megszűnése miatt hatályon kívül került az éves keretösszeget 
meghatározó rendelkezés is.  

A Széchenyi Pihenő Kártyával adott juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget 
meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül. Az éves rekreációs keretösszeg 
nem változott, költségvetési szerv munkáltató esetében 200 ezer forint, egyéb munkáltató (ide 
értve a társas vállalkozást is) esetében 450 ezer Ft.  

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásához szükséges fogalmak 
az (5) bekezdésben újraszabályozásra kerültek, így a (6) bekezdés hatályát vesztette.  

 
13. Szja-tv. 1. számú melléklete 
  13.1. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes [8.6. pont c) alpontja] 

Az adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítése érdekében a módosítás lehetővé 
teszi, hogy a bölcsődei, óvodai ellátás térítési díja akkor is adómentes legyen, ha a kifizető (a 
szülőt foglalkoztató munkáltató nevére szóló számla helyett) a munkavállaló nevére szóló 
számla alapján térítse meg az ellátás díját a magánszemély részére.  

 
14. Szja-tv. 6. számú mellékletének II. fejezet A) és B) pontja 
 
A módosult előírás az őstermelői termékek és tevékenységek vámtarifaszámát frissíti, 

pontosítja. 
 
15. Szja-tv. 11. számú melléklete 
  15.1. Költségként elszámolható kiadások [I/19. pontja] 
 

A módosítás előtt is az egyéni vállalkozó költségként elszámolhatta a külföldi 
kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló Korm. rendelet és a belföldi hivatalos 
kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló Korm. rendelet szerint naponta 
számított igazolás nélkül elismert költséget. A módosítás előtti szabályok azonban csak akkor 
engedték meg ezt, ha az egyéni vállalkozó bérfuvarozást végzett. Az egyenlő elbírálás 
érdekében a módosítás kiegészíti a rendelkezést azzal, hogy az a saját számlás áruszállítás és 
személyszállítás esetén is alkalmazható.  

 
15.2. Az értékcsökkenési leírás szabályai [II/2. pont h) és i) pontja, valamint l) 

pontja, II/3. pont d) alpontja (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)] 
  A módosítás az értékcsökkenési leírási kulcsokat tartalmazó rendelkezésekben frissíti 

az egyes termékek vámtarifaszámát.  
 
16. Szövegpontosítások 
  16.1. Nyugdíjbiztosítás [Szja-tv. 3. §-ának 93. pontjánál] 
  A nyitó szövegrész módosítása összhangot teremt a nyugdíjbiztosítás fogalma és az 

Szja-tv. 44/C. §-ának (8) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettség szabályai között, ez 
által egyértelműen kifejezésre jut a törvényi szövegben is, hogy a biztosítottnak járó összeg 
csökkenthető a 44/C. § (8) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettség összegével. Egy 
lehetséges adókikerülési, adókönnyítési lehetőség, valamint a jogalkotó eredeti szándékának 
kikerülését lehetővé tevő cselekmény kizárását szolgálja a pontosítás azzal, hogy rögzíti, 
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biztosított-cserével sem lehet az eredeti biztosítótól elvonni a nyugdíjcélú megtakarítást. Ha 
ilyen mégis megtörténne, akkor az ilyen biztosítást az Szja-tv. alapján úgy kell értékelni, 
olyan szerződésmódosítás történt, amelyet követően a biztosítás már nem minősül az Szja-tv. 
szerinti nyugdíjbiztosításnak, annak minden jogkövetkezményével együtt (állami támogatás 
növelt összegű visszafizetése stb.). 

Egy másik lehetséges és nem kívánatos joggyakorlat kizárása érdekében a módosítás úgy 
pontosítja a rendelkezést, hogy a havi járadék összegét ne lehessen manipulatív módon 5000 
forint alá vinni azzal a módszerrel, hogy a járadékszolgáltatás időszakát megnövelik, így 
lehetővé téve az egy összegű adómentes kifizetést a szerződéstől számított 10 év eltelte előtt.  

 
16.2. Tételes költségelszámolás igazolása [Szja-tv. 22. §-ának (6) bekezdésében] 
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő az igazolt költségein 

felül a bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül 
számolhatja el. A módosítás a felmerült költség igazolására alkalmas bizonylatként nevesíti a 
számla mellett az egyéb bizonylatot is (ez utóbbinak minősül például a kistermelő által 
foglalkoztatott munkavállaló részére kifizetett bérről szóló bizonylat). 

 
16.3. NYESZ-R számlák adatszolgáltatás [Szja-tv. 44/B. §-a (7) bekezdése a) 

pontjának záró szövegrészében] 
A módosítás pontosítja a NYESZ-R számlák hordozásával kapcsolatos adatszolgáltatás 

tartalmát. Mivel a NYESZ-R áthelyezés miatt megszüntetett számla vezetője nem tud az 
adóév végén igazolást kiállítani a rendelkezési jogosultság alapjául szolgáló összegről (az 
adóév egy részében volt csak számlavezető), továbbá nem minősül NYESZ-R 
számlavezetőnek az adatszolgáltatás teljesítésekor, ezért a fogadó NYESZ-.R 
számlavezetőnek kell az adóévre vonatkozó igazolást kiállítania és az adatszolgáltatást 
teljesítenie. Ennek érdekében szükséges a fogadó számlavezető részére a megszüntetett 
NYESZ-R számlavezetőnek igazolnia az általa nyilvántartott adóévi befizetést (az adóévi 
rendelkezési jogosultság alapjául szolgáló összeget), nem csak annak a halmozott összegét.  

 
16.4. A jogutód biztosító számlaszámára teljesítés [Szja-tv. 44/C. §-a (7) 

bekezdésének nyitó szövegében] 
Ha egy biztosító átalakul vagy más biztosítóval egyesül, esetleg szétválik, a 

nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatos rendelkezések a módosítás előtt nem tették lehetővé, hogy 
az adóhatóság a jogutód biztosító számlaszámára teljesíthesse a nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozatban megjelölt összeg kiadását. A „(vagy jogutódja)” szövegrésszel történő 
kiegészítés ezt a hiányosságot orvosolja.  

 
16.5. Az állami támogatás visszafizetése [Szja-tv. 44/C. §-a (8) bekezdésében] 
Az állam a nyugdíjcélú befizetésekhez támogatást nyújt, amelynek éves maximuma 130 

ezer forint. Ha a nyugdíjcél sérül, az igénybe vett állami támogatást 20 százalékkal növelt 
összegben vissza kell fizetni. Az állami támogatás visszafizetését kiváltó eseményt jellemzően 
a szerződő magatartása idézi elő, mivel kizárólag az éppen aktuális szerződő jogosult a 
szerződés felett rendelkezni. Ezért, amikor a 44/C. § (8) bekezdése magánszemélyt említ (aki 
a visszafizetési kötelezettség címzettje), akkor ezen magánszemély alatt értelemszerűen a 
szerződő magánszemélyt kell érteni. A módosítás előtti törvényszöveg alapján elkerülhető a 
visszafizetési kötelezettség, ha a visszafizetési kötelezettséget kiváltó esemény időpontjában 
nem magánszemély (hanem pl. a kifizető) a szerződő. 

További problémát jelent a visszafizetési kötelezettség teljesítése azokban az esetekben, 
amikor a visszafizetési kötelezettség teljesítése nem kikényszeríthető. Ilyen eset lehet az, ha a 
szerződő külföldi illetőségű személy. Ezért be kellett iktatni egy olyan szabályt, hogy 
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amennyiben a visszafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában kifizető vagy külföldi 
illetőségű személy a szerződő, akkor a visszafizetési kötelezettség címzettje a biztosított, 
különös tekintettel arra, hogy a nem kívánatos cselekmény alakulására, illetve annak 
megakadályozására valamilyen mértékben a biztosított is befolyást tud gyakorolni.  

A törvény egyértelműen rögzíti a (8) bekezdésben azt is, hogy a kötelezettség pénzügyi 
teljesítését a nyugdíjbiztosításban megtestesülő vagyon terhére kell rendezni, legyen bárki is 
ezen kötelezettség címzettje. Ezen eljárást (amelynek indokoltsága kétségbe vonhatatlan, 
hiszen a szerződésen jóváírt, költségekkel nem terhelhető, külön nyilvántartott és a szerződés 
tartalma alatt mindvégig rendelkezésre álló összeg a központi költségvetés terhére adott 
állami támogatás) – az egyértelmű jogalkalmazás érdekében – szükséges rögzíteni a 
nyugdíjbiztosítási fogalomban is, hiszen az adókötelezettség teljesítése csökkenti a biztosított 
személy vagyoni követelését. 

A nyugdíjbiztosítás fogalmával összhangban célszerű itt is – példálódzó jelleggel – 
megemlíteni azt a szerződésmódosítást (biztosított-cserét), amely egyértelműen ellentétes a 
jogalkotó által megfogalmazott és a kedvezményi rendszerrel kifejezésre juttatott célokkal.  

 
16.6. Illetékmentesen szerzett vagyoni értékű jog [Szja-tv. 62. §-a (2) bekezdése g) 

pontjának ga) és gb) alpontjában] 
A módosítás előtt a törvény a hivatkozott alpontokban nem rendelkezett arról, hogy 

miként kell megállapítani a szerzési értéket, ha az illetékmentesen szerzett vagyoni értékű jog 
értékesítésre kerül. A módosítás szerint úgy, mint az ingatlan esetében.  

 
16.7. Tételes költségelszámolás bizonylatolása [Szja-tv. 78/A. §-ának (4) 

bekezdésében] 
A munkaviszonyban, jellemzően egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

foglalkoztatottaknak kifizetett bér a módosítás előtti szabályok szerint nem tekinthető olyan 
kiadásnak, amely őstermelők esetén a nemleges nyilatkozattételnél figyelembe vehető lenne, 
mivel a munkabérről számla nem állítható ki. A módosítás azzal egészíti ki a tételes 
költségelszámolást alkalmazó kistermelő nyilatkozattételével kapcsolatos szabályokat, hogy a 
nyilatkozat tehető akkor is, ha a kistermelő a felmerült kiadásokról nemcsak számlával, 
hanem más bizonylattal is rendelkezik.  

 
16.8. Szja-tv. 1. számú melléklete 
Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes [4.24. pont b) alpontjánál] 
Az Szja-tv. hatályos rendelkezése értelmében adómentes a közhasznú jogállású szociális 

szövetkezet által a közösségi alapból a szövetkezeti tag természetes személynek vagy 
családtagjának, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az 
öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjának vagy 
családtagjának élelmiszer, fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható utalvány 
formájában legfeljebb havonta a minimálbér összeget meg nem haladó értékben 
támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a 
módosítás úgy pontosítja a juttatásban résztvevők körét (mindkét típusú szövetkezet 
esetében), hogy a jogszabályi helyen a törvény a „családtag” megfogalmazásáról áttér a 
„közös háztartásban élő Ptk. szerinti hozzátartozóra.  

 
A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes [8.6. pont f) alpontja] 
A módosítás előtti szabályok szerint a munkásszállás biztosítása akkor adómentes, ha a 

magánszemélynek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. 
Szövegcserével az adómentesség feltétele úgy módosul, hogy csak a lakás haszonélvezeti 
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joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjoga, haszonélvezeti joga zárja 
ki az adómentességet.  

 
16.9. Szja-tv. 2. számú melléklete [I/7. pont, II/1. pont] 
A módosítás előtti szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a bevételek 
és a költségek elszámolásánál, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ezt az alacsony 
értéket a módosítás az adminisztráció csökkentése érdekében 200 ezer forintra emeli. 

 
16.10. Szja-tv. 3. számú melléklete [I/2. pont, I/24. pont a) és b) alpontjában] 
A módosítás előtti szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a bevételek 
és a költségek elszámolásánál, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ezt az alacsony 
értéket a módosítás az adminisztráció csökkentése érdekében 200 ezer forintra emeli.  

Szja-tv. 3. számú melléklete [V/8. pontjában] 
Az V. fejezet tartalmazza az önálló tevékenységet végző magánszemélyek által 

költségként figyelembe nem vehető kiadásokat. A 8. pont alapján nem számolható el 
költségként a magánszemély által fizetett, a Tbj.-tv. szerinti saját nyugdíjjárulék és 
egészségbiztosítási járulék. Mivel a felsorolás taxatív, amely felsorolás nem nevesíti a Tbj.tv. 
szerinti munkaerő-piaci járulékot, így ez a járulékfajta költségként elszámolható. A módosítás 
kizárja a munkaerő-piaci járulék költségként történő elszámolását. 

 
16.11. Szja-tv. 5. számú melléklete [II/13. pontjában] 
A módosítás előtti szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a bevételek 
és a költségek elszámolásánál, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ezt az alacsony 
értéket a módosítás az adminisztráció csökkentése érdekében 200 ezer forintra emeli.  

 
16.12. Szja-tv. 10. számú melléklete [I/7. pont, II/1. pontban] 
A módosítás előtti szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a bevételek 
és a költségek elszámolásánál, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ezt az alacsony 
értéket a módosítás az adminisztráció csökkentése érdekében 200 ezer forintra emeli.  

 
16.13. Szja-tv. 11. számú melléklete [I/2. pontban] 
A módosítás előtti szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, 

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre szigorúbb szabályok vonatkoznak a bevételek 
és a költségek elszámolásánál, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre. Ezt az alacsony 
értéket a módosítás az adminisztráció csökkentése érdekében 200 ezer forintra emeli.  

 
17. Hatályát veszti 2019. január 1-jével 

17.1. Szja-tv. 1. számú melléklete 
A cafetéria-rendszer átalakításával összefüggésben a módosítás hatályon kívül 

helyezi  
– lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének feltételeit meghatározó 

rendelkezést [2.7. pont], 
– a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességének feltételeit meghatározó 

rendelkezést [2.11. pont], 
– a kockázati biztosítás más személy által megfizetett díjának adómentességét 

meghatározó rendelkezést [6.3. pont], amely rendelkezést azonban a 2018. évben 
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kezdődő biztosítási évre, legfeljebb 2019. december 31-éig megfizetett díjakra 
lehet még – az átmeneti rendelkezés szerint – alkalmazni,  

– a diákhitel törlesztés megfizetéséhez adott munkáltatói juttatás 
adómentességének feltételeit meghatározó rendelkezést [7.38. pont b) alpontja], 

– a sportrendezvényekre szóló belépők és a kultúra-utalványok adómentességét 
megállapító rendelkezést [8.28. pont], 

– a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének kiegészítő feltételeit 
meghatározó rendelkezést [9.3. pont], 

– a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességének kiegészítő feltételeit 
meghatározó rendelkezést [9.7. pont], 


