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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015

A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és
havonta

� Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft

� Három és több eltartott esetén 206 250 Ft.

2015. január 1-jétől jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult
magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban
élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa
is jogosult lesz a családi kedvezményre akkor, ha közös háztartásban
élnek.

A 2015-ös évről készült adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban az
eltartottak adóazonosító jelét fel kell tüntetni, vagyis a természetes
azonosítók már nem elegendők.

A Tbj. módosítása egyértelművé teszi, hogy a családi
járulékkedvezmény éves elszámolásakor a visszafizetési
kötelezettséget személyi jövedelemadóként, a még igényelheti
járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni.



CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015

Arra a jogosultsági hónapra, amelyre a jogosult vagy
házastársa, élettársa az egyedülállók családi pótlékát veszi
igénybe, arra a hónapra a családi kedvezmény nem
osztható meg.
2015. január 1-jétől már nem csak az adóelőleget
megállapító munkáltató részére tehető nyilatkozat a családi
kedvezmény érvényesítésére, hanem a rendszeres
jövedelmet juttató kifizetőnek is. Ez a rendelkezés a családi
járulékkedvezményre is alkalmazható.

CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2016. 
JANUÁR 1-JÉTŐL

A családi kedvezmény egy, illetve három vagy több eltartott
esetén nem változik.
Két eltartott esetén a családi kedvezmény
kedvezményezett eltartottanként és havonta
• 2016-ban 78 125 forint
• 2017-ben 93 750 forint
• 2018-ban 109 375 forint
• 2019-től 125 000 forint
lesz.
Az adóelőleg-nyilatkozatokon az eltartottak adóazonosító
jelét kötelezően csak a 2015. december 31-ét követően
megtett nyilatkozatokon kell feltüntetni.

ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE

2015. január 1-jétől azok, akik

� 2014. december 31-ét követően kötöttek házasságot és
� legalább egyikük az első házasságát kötötte,
a házasságkötést követő hónaptól (első jogosultsági hónap)
jogosultsági hónaponként együttesen 31 250 forinttal
csökkenthetik az összevont adóalapjukat.
A kedvezményt 24 hónapon keresztül vehetik igénybe. Ezen
időtartamon belül utolsó jogosultsági hónap az a hónap, amelyet
követően magzatra vagy gyermekre tekintettel nyílik meg a
családi kedvezményre való jogosultságuk. A nevelt gyermek
nem minősül e tekintetben gyermeknek.

Az első házasok kedvezménye sorrendben megelőzi a családi
kedvezményt. A házasságba hozott gyermek nem zárja ki az
első házasok kedvezményének az érvényesítését.



ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE

A kedvezmény az összeg megosztásával érvényesíthető.
Megosztásnak minősül az is, ha a kedvezményt csak egyikük veszi
igénybe. Az év végi bevallásban, munkáltatói elszámolásban a
kedvezmény érvényesítése független attól, hogy az adóelőlegnél azt
melyiküknél vették figyelembe.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele az adóbevallásban,
munkáltatói elszámolásban tett nyilatkozat, amely tartalmazza

• egymás adóazonosító jelét;

• a kedvezményt melyikük veszi igénybe vagy

• a megosztás tényét.

A kedvezményt az adóelőlegnél a magánszemély nyilatkozata alapján
a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet
juttató kifizető veheti figyelembe. A nyilatkozaton egymás nevét,
adóazonosító jelét, a munkáltató, kifizető elnevezését és adószámát,
valamint az érvényesíteni kívánt kedvezmény összegét is szerepeltetni
kell.

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

A 2014. január 1-jétől bevezetett újabb rendelkezési lehetőség 2015.
január 1-jétől átalakul. Módosul a nyugdíjbiztosítási szerződés fogalom-
meghatározása is.
A rendelkezési jogosultság továbbra is a 2013. december 31-ét követően
megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések alapján gyakorolható. Továbbra
sem jogosít a rendelkezési jog gyakorlására az olyan nyugdíjbiztosítási
szerződés, amely a 2014. január 1-je előtt megkötött szerződés
módosításával jön létre.
2015. január 1-jétől a Magyarországon vagy más EGT-államban
letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre az adóévben
befizetett, az adott naptári évben a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt
összeg után lehet rendelkezési jogot gyakorolni. Szerződőként befizetett
díjnak minősül a más, kifizetőnek nem minősülő személy által fizetett
adómentes díj, valamint az összevont adóalap részeként adóköteles díj is.
A nyugdíjbiztosításhoz mint alapbiztosításhoz kötött kiegészítő
biztosításokra fizetett díj nem része a rendelkezés alapjául szolgáló
összegnek. Ugyancsak nem tehető nyugdíjbiztosítási nyilatkozat
alapbiztosítás kockázati díjrésze alapján akkor, ha annak összege az
alapbiztosítás díjának 10 százalékát meghaladja.

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

A nyugdíjbiztosítási nyilatkozaton tett összeg az előzőekben
meghatározott rendelkezési alap 20 százaléka, de legfeljebb az
adóévben 130 ezer forint lehet. Amennyiben a magánszemély a
nyugdíjbiztosítás mellett önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R
nyilatkozatot is tesz, akkor azok együttes összege nem haladhatja meg
a 280 ezer forintot. Nem forintban fizetett díj esetén a rendelkezés
alapjául szolgáló összeg forintra történő átszámolásakor az adóév
utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, az MNB
hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő pénznem esetén az
MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell számolni. Ez a
rendelkezés már a 2014-es adóévre is alkalmazható.

A rendelkezési jogosultság a magánszemélyt az első
nyugdíjszolgáltatásnak minősülő teljesítésig, de legfeljebb az öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséig fizetett díj alapján illeti meg. Nem tekintendő
első nyugdíjszolgáltatásnak az egészségkárosodás miatti
részteljesítés.



NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT
2015-ös adóévre tett nyilatkozatok alapján az adóhatóság a törvényben
meghatározott feltételek megléte esetén (nincs az adóhatóságnál nyilvántartott
tartozása, az adóbevallás alapján fizetendő adót megfizette) a magánszemély
által meghatározott összeget szerződésenként a biztosító pénzforgalmi
számlájára utalja. Ez az új szabály azt jelenti, hogy több nyugdíjbiztosítási
szerződés esetén nem csak egy jelölhető meg, hanem valamennyi szerződésre
utal az adóhatóság.
A törvény tételesen meghatározza az eljárási rendet azokra az esetekre,
amikor a teljesítéskor a rendelkezés alapjául szolgáló biztosítási szerződéssel
már nem rendelkezik a magánszemély.
E szerint:
� Ha a szerződő magánszemély helyébe egy másik személy lép, akkor a

biztosító a szerződésen az átutalt összeget jóváírja feltéve, hogy
visszafizetési kötelezettség nem keletkezett;

� Nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnés esetén a szerződőnek utalja;
� Más esetekben az adóhatóságnál erre a célra nyitott számlára utalja.
Ez utóbbi esetben, ha a magánszemély bizonyítja, hogy neki fel nem róható
okból szűnt meg a nyugdíjbiztosítási szerződés, akkor az adóhatóság a
magánszemély részére utalja ki a nyilatkozat szerinti összeget.

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

A rendelkezési jog gyakorlásához szükséges a biztosító által
kiállított igazolás, amelyről a biztosítónak adatot kell
szolgáltatnia. Ha az adóévben visszafizetési kötelezettséget
eredményező esemény történik (pl. a szerződést részben
vagy egészben visszavásárolják), akkor a biztosító az
igazolást nem adhatja ki.

A rendelkezési jog gyakorolható akkor is, ha a magánszemély
a nyilatkozat megtételekor a biztosítási szerződéssel már nem
rendelkezik, feltéve hogy

� a szerződő magánszemély helyébe másik személy lép, de
visszafizetési kötelezettség nem keletkezik;

� nyugdíjszolgáltatás miatt szűnt meg a szerződés;
� a szerződés a magánszemélynek fel nem róható ok miatt

szűnt meg.

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

A más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási
szerződés alapján a magánszemély akkor tehet nyilatkozatot, ha a
külföldi biztosító az adóhatóság által közzétett formában kiállított
igazolást ad ki, amelyen a magyar biztosító által is kötelezően
feltüntetendő adatokon túl szerepelteti a

� Nevét, székhelyét, címét és a külföldi adóhatóság által kiadott
azonosító jelét;

� Az állam nevét, ahol letelepedett;

� Igazolja, hogy a szerződés az Szja tv. Szerinti nyugdíjbiztosítási
szerződés;

� Kötelezettséget vállal az adóhatóság által utalt összeg szerződésen
történő jóváírására;

� Vállalja a magyar biztosítót terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget.

Amennyiben a magánszemély külföldi biztosítóval kötött szerződés
alapján kíván rendelkezni, akkor az adóhatóság közreműködése nélkül
elkészített bevallást kell benyújtania.



NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI NYILATKOZAT

Ha a magánszemély nyugdíjbiztosítási szolgáltatásnak nem
megfelelő vagyoni értéket von ki (a szerződést részben vagy
egészben visszavásárolja stb.), akkor az adóhatóság által a
nyugdíjbiztosítás alapján átutalt összeget 20 százalékkal
növelten vissza kell fizetnie. A rendelkezés azokra az
átutalásokra is vonatkozik, amelyeket a korábbi szerződők
nyilatkozatai alapján utalt az adóhatóság.
A visszafizetendő összeget a biztosító állapítja meg, vonja le,
vallja be és fizeti meg feltéve, hogy a kifizetésre kerülő összeg
erre fedezetet nyújt.
Abban az esetben, ha külföldi biztosítóval kötött
nyugdíjbiztosítási szerződésnél keletkezik a visszafizetési
kötelezettség, vagy ha a kifizetésre kerülő összeg nem nyújt
fedezetet a levonásra, azt a magánszemélynek kell rendeznie az
adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásban.

Egyes meghatározott és béren kívüli juttatások

2015. január 1-jétől az egyes meghatározott, valamint a béren kívüli
juttatások esetén az adó alapja a juttatás értékének az 1, 19-szerese. A
személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék.

Az egészségügyi hozzájárulás alapja azonos az adóalappal, mértéke
az egyes meghatározott juttatások után 27, a béren kívüli juttatások
után pedig 14 százalék.

Nem változik azon juttatások köre, amely az Szja tv. 71. §-a alapján
béren kívüli juttatásnak minősül. Az egyes béren kívüli juttatásoknál
meghatározott értékhatár feletti rész egyes meghatározott juttatásnak
minősül. Fontos változás azonban, hogy a SZÉP kártyára utalt
összegek kivételével adott béren kívüli juttatások együttes összege az
adóévben a 200 ezer forintot (éves keretösszeg) nem haladhatja meg.
Amennyiben a magánszemély munkaviszonya az adóévnek csak egy
részében áll fenn, akkor a rá vonatkozó keretösszeg az éves
keretösszeg jogviszonyban töltött napokkal arányos része lesz. Ha a
jogviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg, akkor az éves
keretösszeg 200 ezer forint. Az éves keretösszeget meghaladó rész
egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Egyes meghatározott és béren kívüli juttatások
2015. Január 1-jétől újabb fogalom lesz, a rekreációs keretösszeg, amely
az egész évben fennálló munkaviszony esetén 450 ezer forint, ennek
arányos része, ha a munkaviszony csak az év egy részében áll fenn. Ha a
jogviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg, akkor a rekreációs
keretösszeg 450 ezer forint.
Amennyiben a magánszemély az éves keretösszeget meg nem haladó
juttatása és a SZÉP kártya értékhatárt meg nem haladó juttatása
együttesen meghaladja a rekreációs keretösszeget, akkor a meghaladó
rész egyes meghatározott juttatásnak minősül.
A keretösszegek számításánál a munkavállaló juttatásaként kell
számításba venni a rá tekintettel más magánszemélynek juttatott értéket
is. A célzott szolgáltatásra utalt összeget figyelmen kívül kell hagyni.
Az előzőek a gyakorlatban a következőket jelentik:
Amennyiben a munkavállaló a SZÉP kártyán kívül 200 ezer forintot meg
nem haladó béren kívüli juttatást kap, akkor az adó mértéke 16 + 14
százalék. Ha a magánszemély kizárólag SZÉP kártya formájában kap 450
ezer forint értékű juttatást, akkor az adó mértéke 16 + 14 százalék. Ha a
magánszemély béren kívüli juttatása 200 ezer forint, és e mellett még kap
450 ezer forint értékű SZÉP kártya juttatást is, akkor a 450 ezer forintot
meghaladó 200 ezer forint egyes meghatározott juttatásnak minősül.



Egyes meghatározott és béren kívüli juttatások

A személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást a
juttatónak a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell bevallani
akkor, ha a juttatás
� Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárt nem haladja

meg;
� Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárt meghaladja;

� Az éves vagy a rekreációs keretösszeget meghaladja.

A jogviszony megszűnése hónapjának kötelezettségeként kell
bevallani, ha a megszűnéskor a magánszemély juttatásai a
keretösszegek arányos részét meghaladják. Ez utóbbi esetben a
már megfizetett közterheket be kell számítani, vagyis a juttatónak
13 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.

Az 1. § 2015. január 1-jétől beiktatott rendelkezése megerősíti azt
az alapelvben korábban is meglévő szabályt, hogy a kedvező
adózási szabályok nem alkalmazhatók akkor, ha a juttatás a
magánszemély önálló vagy nem önálló tevékenységének az
ellenértéke.

A BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK

A jövedelem megszerzésének időpontjára vonatkozó rendelkezések a
biztosítási díj formájában megszerzett jövedelmekre vonatkozóan
2015. január 1-jétől kiegészülnek. E szerint kockázati biztosítás esetén,
ha a személybiztosítás díját más személy – ide nem értve a kifizetőnek
nem minősülő magánszemélyt – fizette és a biztosítási esemény
bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre utóbb a magánszemély
válik jogosulttá, akkor a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amelyen
a teljesítésre a magánszemély joga megnyílik. Ez a nap többek között
a szerződés ez irányú módosításának a napja.

Nem szerez adóköteles bevételt a biztosított magánszemély akkor, ha
a más személy által kötött biztosítási jogviszonyba a szerződő helyébe
lép függetlenül attól, hogy a korábban megfizetett díjat megtéríti-e vagy
sem. Nem alkalmazható ez a szabály akkor, ha az Szja tv. 9. §-ának
(3a) bekezdésében foglaltakról van szó [a biztosító szolgáltatására
eredetileg a díjat fizető volt jogosult, és a díjat a magánszemély a
szerződőnek nem térítette meg].

A BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK

Az Szja tv. 28. §-ának (2) bekezdése alapján egyéb összevonás alá eső
jövedelmet eredményez a biztosítói teljesítés akkor, ha a más személy
által fizetett biztosítási díj adómentes volt. Ezt a szabályt pontosítja a 2018.
január 1-jén hatályba lépő módosítás, miszerint az 1. számú melléklet 6.9.
pontja alapján a más személy által fizetett díjnak a befizetés időpontjában
hatályos szabályok alapján kell adómentesnek lennie.
Pontosításra kerülnek az 1. számú melléklet 6.9. pontja szerinti adómentes
biztosítási díj feltételei is. A már 2014-re is alkalmazható rendelkezés
szerint az adómentesség feltétele, hogy az adott évben fizetett rendszeres
díj összege az előző évben fizetett rendszeres díjak (a jelenleg hatályos
szabályok szerint nem csak a rendszeres díj volt figyelembe vehető)
együttes összegének a KSH által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző
második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal
növelt összegét nem haladhatja meg. A díj-nemfizetés időszakára az ezen
időszakot megelőző utolsó rendszeres díj alapul vételével a díj-nemfizetési
időszak hosszával arányos biztosítási díj is figyelembe vehető.
Ezt a rendelkezést a módosító törvény egyben 2018. január 1-jétől
hatályon kívül is helyezi.



Egyéb módosítások

� Kiküldetési rendelvényt 2015-től elektronikus úton is elő
lehet állítani akkor, ha annak az adattartalma megfelel a
papír alapú rendelvénynek és a digitális archiválás
szabályairól szóló jogszabálynak is.

� A munkáltató fogalma kibővül az iskolaszövetkezet által
„kiközvetített” tanuló, hallgató fogadójára is az általa
közvetlenül juttatott bevételek tekintetében.

� Nem keletkezik bevétel a díjat fizető kártérítési
felelősségi körébe tartozó, valamint a díjat fizető
tevékenységében közreműködő magánszemély feladata
ellátásával kapcsolatos felelősségére (ideértve a
sérelemdíjat is) kiterjedő felelősségbiztosítás díjának
fizetésével; a rendelkezés bármely korábbi évre is
alkalmazható.

Egyéb módosítások

� 2015. január 1-jétől adómentes lakáscélú juttatás adható
(támogatás, kölcsön) az akadálymentesítésre is.

� Az adómentes termőföld-értékesítésnél az 5 és a 10
éves időszakok kezdő napjaként a birtokbaadás, de
legkésőbb az adásvételi szerződés keltét követő 12.
hónap utolsó napját kell figyelembe venni.

� Osztaléknak minősül a kisadózó vállalkozás
kisadózóként be nem jelentett tagja részére a társaság
nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg.

Egyéni vállalkozókat érintő változások

� 2015. január 1-jétől jövedelem-(nyereség-) minimum a
vállalkozói bevétel 2 százaléka.

� Tekintettel arra, hogy az egyes támogatások kezelésére
vonatkozóan új uniós jogszabályok léptek hatályba, ezért
azok kisvállalkozói kedvezmény, a kisvállalkozói
adókedvezmény támogatásként történő figyelembe
vétele szempontjából is átvezetésre kerültek.

� A törvény 11. számú melléklete egyértelműen kimondja,
hogy az ingyenes szerzett tárgyi eszközre (ingóra,
ingatlanra) értékcsökkenési leírás nem számolható el.

� Az elhatárolt veszteség csak 5 évre határolható el.



KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK 
TÉTELES ADÓJA

2015. január 1-jétől nem negyedévente, hanem a naptári év utolsó
napján vizsgálja az adóhatóság, hogy a kisadózó vállalkozásnak a
nettó módon számított, az adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható
adótartozása a 100 ezer forintot eléri-e vagy sem.

A kisadózóként történő bejelentéskor a TAJ számot is be kell jelenteni,
valamint főállású kisadózó esetén azt is, ha a kisadózó biztosítotti
jogállása e bejelentéssel jött-e létre.

Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti, és
emiatt nem kell a tételes adót megfizetnie a hónap egészére, azt külön
nem kell bejelentenie az adóhatósághoz.

A munkaviszony vélelme megdőlésének körülményei új esettel
bővülnek. E rendelkezés alapján, ha a kisadózó azért nem minősül
főállású kisadózónak, mert máshol munkaviszonyban áll vagy főállású
társas vállalkozó, és a bevételének több mint 50 százaléka nem attól a
cégtől származik, ahol biztosított, akkor a feltételezett munkaviszony
vélelme megdőltnek tekinthető.

Cégautóadó

2015. január 1-jétől az állam tulajdonában lévő, hatósági
nyilvántartásba vett személygépkocsi esetén az adó alanya
az a személy vagy szervezet, amely a jármű vagyonkezelői
jogával rendelkezik. Ha a személygépkocsin használati jog
is fennáll, akkor az adó alanya a használó.
Mentes a cégautóadó alól a magyar állam által öröklés
útján megszerzett személygépkocsi mindaddig, amíg a
vagyonkezelői vagy használati jogot más személynek vagy
szervezetnek nem adják át.
Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után az
adókötelezettséget a hagyatékátadó végzés jogerőre
emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig kell
teljesíteni. A cégautóadó alól mentes személygépkocsi
adóját nem kell megállapítani, arról nem kell bevallást adni.

EKHO

2015-től emelkednek a bevételi értékhatárok.
A FEOR számmal meghatározott tevékenységek esetén a
bevételi értékhatár a 25 millió forintról 60 millióra
emelkedik.
Az országos sportági szakszövetség, országos sportági
szövetség első osztályú versenyrendszerében induló
sportszervezet hivatásos sportolója, edzője, az országos
sportági szakszövetség, országos sportági szövetség
edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitány)
esetében a bevételi értékhatár egységesen 125 millió
forintra emelkedik.
Nyugdíjasnál a bevételi értékhatár 60 millió forint.


