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Főbb személyi jövedelemadó változások – adóalap I. 

• Az új szabályok szerint évi 2 424 000 forint alatt nem növeli az 

adóalap összegét adóalap-kiegészítés, így csak a jövedelem 

efölötti része után kell 27 százalékos mértékkel az adóalap-

kiegészítést megállapítani. Az adó mértéke továbbra is 16 

százalék (2 424 000 forint felett az adóteher 20,32 százalék). 

• Nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelőleg-alap 

számításánál figyelembe vett jövedelem azon része után, amely 

nem haladja meg a 2 424 000 forintot akkor, ha a magánszemély a 

kifizetést megelőzően írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az 

összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelme az adott 

kifizetéssel együtt sem haladja meg az adóalap-kiegészítés alól 

mentesített jövedelmet. 
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Főbb személyi jövedelemadó változások – adóalap II. 

• A magánszemély nyilatkozatától függetlenül a kifizető alkalmazza 

az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, az adóév elejétől 

összesített adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelmei 

azon részére, amely az értékhatárt meghaladja. 

• A magánszemély köteles a kifizető részére adott írásbeli 

nyilatkozatában kérni az adóalap-kiegészítés alkalmazását akkor, 

ha a várható éves összevonás alá eső jövedelme a 2 424 000 

forintot meghaladja. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása 

esetén, ha utóbb befizetési különbözet mutatkozik, a különbözet 

12 százalékát különbözeti bírság címén meg kell fizetni. 
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Főbb személyi jövedelemadó változások 

• Adójóváírás  

2012. január 1-től – külön átmenet nélkül – megszűnik az 

adójóváírás. (munkáltatói adókedvezmény szociális hozzájárulási 

adó) 

 

• Családi adókedvezmény 

A családi kedvezmény szabályai lényegében változatlanok 

maradnak, változást jelent, hogy érvényesítéséhez 2012-től elég a 

családi pótlékra jogosultság megléte, a tényleges folyósítás a 

továbbiakban nem feltétel. 
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Spekulatív ingatlanügyletek 

• 2012-től plusz adófizetési kötelezettség terheli a termőföldből átminősített 

ingatlan átruházása révén realizált hozamot, csakúgy, mint a termőföldből 

átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság részesedésének 

átruházásán elért árfolyamnyereséget, illetve a részesedés társaságból 

történő kivonása esetén a vállalkozásból kivont jövedelmet. Az adó 

alapja: 

- az ingatlan átruházása esetén a szokásos hozam és az ügyleten 

realizált hozam szokásos hozamot meghaladó részének háromszorosa, 

- a részesedés átruházása, illetve kivonása esetén az árfolyamnyereség, 

illetve a vállalkozásból kivont jövedelem és az árfolyamnyereség, 

vállalkozásból kivont jövedelem szokásos hozamot meghaladó részének 

kétszerese. 

• Kivételek: öröklés, 5 éves szabály (tulajdonjog megszerzése) 
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Ingatlan-bérbeadás, ingatlan lízing-ügylet 

• Lakás bérbeadása esetén a bérbeadásból származó bevételből 

levonható a magánszemély által más településen bérbevett lakás 

után ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díj összege, 

abban az esetben, ha mind a bérbeadás, mind a bérbevétel 

időtartama a 90 napot meghaladja. 

• Ha bérleti díjjal összefüggésben költséget számol el a 

magánszemély, vagy annak összegét részben megtérítik számára, 

a kedvezmény nem alkalmazható. 

• Az ingatlanlízing-ügylet esetében a törvényben meghatározott 

eltérésekkel az ingatlan átruházásából származó jövedelem 

szabályait kell alkalmazni. 
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Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem 

• Az ingó vagyontárgy (nem egyéni vállalkozóként történő) 

üzletszerű, rendszeres átruházásából származó jövedelem csak 

akkor adózik az önálló tevékenységből származó jövedelem 

szabályai szerint, ha az ebből származó bevétel éves szinten a 

600 ezer forintot meghaladja. 

• Az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett 

bevételből nem kell a jövedelmet megállapítani, ha a bevétel az 

adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot. 
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SZÉP-et használunk jövőre 

• A Széchenyi Pihenő Kártyán (SZÉP kártyán) három alszámlán az 

alábbi juttatások nyújthatók: 

 

• szálláshely-szolgáltatásra maximum 225 ezer forint, 

• vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra (munkahelyi 

étkeztetés is!) maximum 150 ezer forint, 

• szabadidős szolgáltatásra, rekreációra maximum 75 ezer forint. 
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Cafetéria 2012 – béren kívüli juttatások 

• Változások egyik fő eleme, hogy míg eddig a béren kívüli 

juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek csak 16 

százalékos szja-t kellett fizetnie, a jövő évtől már 10 százalék 

egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni a juttatás adóalapként 

meghatározott összege után. 

• Így összességében az adóteher 30,94 százalékra nő, ez 

korábban 19,04 százalék volt. A fenti kondíciókkal összesen évi 

500 ezer forintot meg nem haladó (illetve a jogviszonyban töltött 

napokkal arányos) összegben nyújthatóak az egyes juttatások. 
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Cafetéria 2012 -  ami nem változik 

Változatlanul béren kívüli juttatásként nyújtható: 

• A munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben 

nyújtott üdülési szolgáltatás legfeljebb a minimálbér összegéig. 

• Helyi utazásra jogosító bérlet. 

• Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 százalékáig. 

• Önkéntes kölcsönös pénztárakba fizetett munkáltatói hozzájárulás: 

– nyugdíjpénztárba a minimálbér 50 százalékát, 

– egészségpénztárba a minimálbér 30 százalékát, 

– foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 

százalékát meg nem haladó összeg. 

• Iskolarendszerű képzés költségéhez való munkáltatói 

hozzájárulás. 
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Átalakul az étkezés rendszere 

• Ha munkahelyi, üzemi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás 

keretében valósul meg az ételfogyasztás, akkor az ilyen formában 

juttatott jövedelemből havi legfeljebb 12 ezer 500 forint. 

• Emellett fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-

utalvány is adható, havi legfeljebb 5 ezer forint értékben. 2012-ben 

az utalvány étkezési szolgáltatásra is használható melegkonyhás 

vendéglátóhelyeken. 

• Továbbá, vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra (munkahelyi 

étkeztetés is!) maximum 150 ezer forint (SZÉP kártya) 
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Egyes meghatározott juttatások I. 

 

• Az egyes meghatározott juttatások értékének 1,19-szerese után a 

kifizetőt 16 százalék szja és 27 százalék EHO terheli. 

• Ennek megfelelően az egyes meghatározott juttatások 

tekintetében az adóteher 2012-ben 51,17 százalék lesz. 
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Egyes meghatározott juttatások II. 

• A belső szabályzat alapján több munkavállalónak vagy – 

szabályzat hiányában – valamennyi munkavállalónak azonos 

feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen 

átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott 

adóköteles bevétel. 

• A reprezentáció és az üzleti ajándék. 

• Az adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető, 

üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a 

szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá. 

• Az adóévben nyújtott béren kívüli juttatások együttes értékének 

az évi 500 ezer forintot (illetve annak a jogviszonyban töltött 

napokkal arányos összegét) meghaladó rész 
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Juttatások vs. bérköltségek adóterhei 2012 
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Béren kívüli 
juttatás 

Egyes meghat. 
juttatások 

2.424 ezer HUF 
alatti jövedelem 

2.424 ezer HUF 
feletti jövedelem 

Juttatás összege 100,00 
 

100,00 100,00 100,00 

Adóteher 30,94 51,17 96,18* 110,04* 

Összes 
munkáltatói 
teher 

130,94 151,17 196,18 210,04 

*  számoltunk a jövő évi személyi jövedelemadó, nyugdíj-, egészségbiztosítási-,   

 munkaerő-piaci járulék, szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési  hozzájárulás 

 adókulcsával 



Bérkompenzáció 2012   

• Bruttó 300 ezer forint alatti bérek nettó értékének megőrzéséhez 

szükséges béremelés elvárt mértékét Korm. Rendelet fogja 

rögzíteni 

• A várható – bruttó bérre vonatkozó – emelés: 5 százalék 

• Az emelést a munkavállalók kétharmada vonatkozásában 

szükséges megtenni 

• Az emelés visszamenőleges hatállyal is megtehető, tehát 2012 

áprilisában is januárra visszamenőleg 

• Munkaügyi ellenőrzés fogja vizsgálni, hogy az emelés 

megtörtént-e, erről az ellenőrző hatóság határozatot hoz 

• Munkaügyi bírság kiszabására nem kerül sor 
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Bérkompenzáció 2012 

• A bérkompenzáció megtörténhet a 2/3-ad vonatkozásában 

pénzbeli kompenzációval, DE várhatóan 25-75 százalék 

arányban CAFETÉRIA kompenzációra is lehetőség lesz (25 

százalék cafetériaI) 

• Súlyos szankció, amennyiben a kompenzáció elmarad, a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig! 

• Közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat 

• Központi költségvetésből, valamint elkülönített állami 

pénzalapból támogatásban nem részesülhet 
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Bérkompenzáció 2012 – adókedvezmény I. 

• Szociális hozzájárulási adó tartalmazza a feltételrendszert, 

valamint a várható Korm. Rendelet 

• A munkaadó adókedvezményben részesül, amennyiben a 

szabályozás szerinti munkabéremelést teljesíti 

• Az adókedvezmény a szociális hozzájárulási adóból vehető 

igényben (27 százalék) 

• Fő szabályként minden egyes munkavállaló esetében meg kell 

lépni, tehát itt a 2/3-os szabály nem alkalmazható 

• Sávos rendszerben rögzíti a Korm. Rendelet az elvárt emelés 

mértékét, a tervezet szerint 216.805 forint bruttó jövedelemhatárig 

béremelés szükséges, differenciált mértékben 
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Bérkompenzáció 2012 – adókedvezmény II. 

• Adókedvezmény 2012. évre 

• a kedvezményalap 21,5 százaléka, de max. 16.125 forint, ha a 

részkedvezmény alap nem haladja meg a 75 ezer forintot; 

• a kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot, akkor a 

kedvezmény mértéke a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 14 

százaléka 

• A kedvezmény 190 ezer forint bruttó jövedelemnél fut ki 

PÉLDA: 

• 100 ezer forintra megemelt 2012-es bér esetében mennyi 

adókedvezményben részesül a munkáltató? 

 

16.125-(100.000-75.000)x0,14 = 12.625  
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Adótipp 2012-re 

 

 

 

 

Hogyan kerüljük meg az EBADÓT? 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Az előadás az RSM DTM Hungary 

adóblogjáról letölthető! 

http://blog.rsmdtm.hu 


