
 

A személyi jövedelemadó változásai 2019-t ől 

 

 

Családi kedvezmény 

 

A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától  függ ően - kedvezményezett 

eltartottanként és jogosultsági hónaponként: 

-egy eltartott esetén 66 670 forint, (10.000 Ft/hó adókedvezmény)  

-kettő eltartott esetén 2019-től 133 330 forint (20.000 Ft/hó adókedvezmény) ,  

-három és minden további eltartott esetén 220 000 forint (33.000Ft/hó 

adókedvezmény) 

 

Ingatlan bérbeadása 

Nem minősül bevételnek a közüzemi szolgáltatásnak a bérbeadó által a bérbe vevőre 

- az igénybevétellel arányosan - áthárított díja. 

Nem kell adóelőleget megállapítani a kifizetőnek, ha a bérbeadó nyilatkozik, hogy 

figyelme kívánja venni a más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakása után 

kifizetett bérleti díjat. 

 

Állandó lakóhely: 

 Nem változik az állandó lakóhely, ha a magánszemély ideiglenes jelleggel 

huzamosabb ideig külföldön tartózkodik.  

 

 

Üzemi célú tárgyi eszköz költségelszámolása 

 

Az önálló tevékenységet folytató magánszemély és az egyéni vállalkozó költségként 

számolhatja el a 200.000Ft egyedi értéket meg nem haladó , kizárólag üzemi célt 

szolgáló tárgyi eszköz, nem anyagi javak beszerzésére fordított kiadást.  

 



Egyéni vállalkozó nemcsak bérfuvarozáskor, hanem saját számlás áru- és 

személyszállítás esetén is elszámolhatja költségként külföldi kiküldetés esetén  napi 

60 euró napidijat, belföldi kiküldetés esetén a nap i 3.000.-Ft napidijat.   

 

A munkásszállás  fogalmának új meghatározása egyértelművé teszi, hogy a 

szállodában történő elhelyezés nem tekinthető munkásszálláson történő 

elhelyezésnek, ezért az nem minősülhet adómentes juttatásnak [szja tv. 1. számú 

melléklet 8.6./f) pont]. 

 

Lakáscélú munkáltatói hitel kamatmentesen  

 

Az szja tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja és új (5) bekezdése alapján 2019. január 1-

jétől a folyósítás évét megelőző négy évi folyósításokkal együtt a munkáltató vagy a 

helyi önkormányzat ugyanazon magánszemélynek 10 millió forintig adhat hitelintézet 

vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján saját lakás építéséhez, 

építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 

akadálymentesítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől vagy korábbi 

munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen olyan 

lakáscélú hitelt, amellyel összefüggésben nem kell kamatkedvezményből származó 

jövedelmet megállapítani. 

 A feltételek között nem szerepel a méltányolható lakásigénynek való megfelelés 

követelménye, így ehhez kapcsolódóan a méltányolható lakásigény tényállását, és 

ezzel összefüggésben az együtt költöző, együtt lakó családtagok számát nem kell 

vizsgálni. Az összeghatár szempontjából a 2019. január I-jét követően nyújtott 

lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni [szja tv. 96. § (2) bekezdés]. 

 

 

 

 

 



Lakáshitel törlesztési támogatás 

A 2019. január 1-jétől a lakáshitel törlesztési támogatás a folyósításkor 

munkaviszonyból származó adóköteles jövedelemnek minősül, amely után a 

magánszemélyt 15% szja + 18,5% egyéni járulék, a munkáltatót 19,5% szociális 

hozzájárulási adó + 1,5% szakképzési hozzájárulás terheli. 

A juttatás és a céget terhelő közterhe személyi jellegű egyéb ráfordításként a 

vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként számolható el [tao tv. 3. 

számú melléklet B./3. pont]. 

 

A kedvezmények sorrendje  

 

Új rendelkezés szerint az adóelőleg megállapításánál a kedvezményeket (családi 

kedvezmény, családi járulékkedvezmény, személyi kedvezmény stb.) elsőként a 

tevékenység ellenértékeként (munkabérként, megbízási díjként stb.) juttatott 

jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, járulékkal szemben kell 

érvényesíteni, és csak ezt követően lehet a tevékenység ellenértékének nem 

minősülő (de az összevont adóalapba tartozó) juttatásokkal szemben figyelembe 

venni [szja tv. 48. § (6) bekezdés]. 

 

Adómentes juttatások 

 2019-től továbbra is adómentes  a sportrendezvényre szóló belépő, bérlet, a 

kulturális belép ő a minimálbér összegéig, valamint a bölcs ődei, óvodai ellátás 

munkáltatói támogatása.   

Megszűnt  az adómentes lakáscélú támogatás, a kockázati biztosítás, a mobilitási célú 

lakhatási támogatás, diákhitel törlesztés munkáltatói támogatásának 

adómentessége.   

A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének megszűnésével kapcsolatos 

fontos átmeneti szabály, hogy a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú 

munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával 



összefüggésben az szja tv. 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni 

[szja tv. 95. § (5) bekezdés]. 

 

Béren kívüli juttatások: 

 

A Szép kártya három alszámlájára utalt összeg marad e kategóriában, mely után 15% 

személyi jövedelemadót és 19,5 % szociális hozzájárulási adót kell fizetni. (megszűnt 

a készpénzes juttatás) 

 

Egyes meghatározott juttatások 

 

E juttatások köre jelentősen szűkült, de megmaradt többek között a cégtelefon 

magáncélú használata, a csekély értékű ajándék (évente egyszer adható 

kedvezménnyel), reprezentáció és üzleti ajándék, hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó 

étkezés)  

Megszűnt a munkahelyi étkezés, Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi 

utazási bérlet a munkavállaló részére, önkéntes biztosítópénztárba fizetett munkáltatói 

hozzájárulás, iskolarendszerű képzési költség támogatása) 

 

 

2019-től munkabérként adóznak az alábbi juttatások: 

 

munkahelyi étkeztetés, Erzsébet-utalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, 

önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, pénzösszeg juttatás, mobilitás célú 

lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás, diákhitel támogatás 

A felsorolt juttatások után összesen 55,5% adó- és járulékteherrel kell számolni, 

melyb ől a munkáltatónak 21,5% ( 19,5 % szociális hozzájárulási adót, 1,5% 

szakképzési hozzájárulást), a biztosított munkavállalónak pedig 33,5%-ot (15% 

személyi jövedelemadót, 10% nyugdíjjárulékot, 7 % egészségbiztosítást és 1,5 % 

munkaerőpiaci járulékot), kell összesen fizetnie.  

 

 



2019-től az alábbi rendelkezési jogosultságokkal élhet a s zemélyi jövedelemadó 

bevallásakor: 

 Az önkéntes kölcsönös pénztárba az adóévben befize tett összeg, továbbá a  

pénzártag javára más személy által átutalt vagy más  módon befizetett összeg ( 

munkáltatói hozzájárulás) ,valamint a tag egyéni számláján jóváírt, az adóévben 

megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 

százalékáról év végén az adóbevallásban rendelkezhe t. 

 

 

 

 

Adóköteles biztosítási díj : 

A  magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által 

fizetett díj a biztosított magánszemélynél. 

Kockázati biztosítás : az olyan személybiztosítás, amelynek sem lejárati 

szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs, az igazoltan elkülönített kockázati 

biztosítási rész is. 

 

Nem bevétel a biztosítás díja  a biztosított magánszemély, ha a biztosító teljesítésére 

korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult. (pl. munkáltató) 

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósí tott támogatás : Jogszabály 

vagy nemzetközi szerz ődés alapján  folyósított olyan támogatás, amelyet a 

magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval 

történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának 

ellenőrzését követően kap, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, 

gazdaságalapításához nyújtandó támogatások. 

 

Mezőgazdasági őstermel ő 

A mezőgazdasági őstermel ő, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett 

magánszemély és az egyéni vállalkozó  adóbevallási kötelezettségét akkor teljesíti, 



ha az adóbevallási tervezet  felhasználásával vagy adóhatósági közreműködés nélkül 

bevallást nyújt be. 

A tételes költségelszámolást alkalmazó mez őgazdasági kistermel ő - bevételéből 

ezen bevétel 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás nélkül 

számolhat el, számlával (számlákkal), más bizonylattal (bizonylatokkal) igazolt 

költségein felül. (pl. alkalmi munkavállalók bére n em számlával igazolható 

költség) 

 

 


