
SZJA – Járulék 
változások - 2013 

KÉSZÍTETTE: TÖRTELI-TÓTH TAMÁS  

PRIOR KÖNYVELŐIRODA  



Adó mértéke 

Teljesen kivezetésre kerül az adóalap kiegészítés 

 

 

Egységes SZJA kulcs 

16% 



Juttatások - 2013 
KÉSZÍTETTE: TÖRTELI-TÓTH TAMÁS  

PRIOR KÖNYVELŐIRODA  



Kifizető adója mellett adott 

juttatások 

 

• Adómentes juttatások         0 % 

 

• Béren kívüli juttatások (2012:30,94 %)  

      2013:   35,7% 

 

• Egyes meghatározott juttatások  51,17 % 

 



Új adómentes juttatás 

 

 

Sportbelépő mellett kulturális szolgáltatás 

igénybevétele is (színház- múzeum belépő, stb) 

 

Összesen 50 ezer forint / év / magánszemély 



Béren kívüli juttatások 

• Étkezés     VÁLTOZIK! 

• Szép kártya     VÁLTOZIK! 

• Iskolakezdés    VÁLTOZIK! 

• Helyi utazási bérlet 

• Iskolarendszerű képzés   

• Nyugdíj- és Egészség pénztár  VÁLTOZIK!  

• Biztosítás      VÁLTOZIK! 

  



Változások 

• Erzsébet utalvány  

 8 000 Ft értékben (2012: 5000 Ft) 

 

• Iskolakezdési támogatás csak utalvány 
formában 

 

• Szép kártya, pénztári szolgáltatások 
Bővül a felhasználása  
Pl: hiteltörlesztésre is felhasználható 
 

  

 

 



Biztosításokat érintő változások 

• Adómentes ha  

– kockázati biztosítás 

– Havonta a minimálbér 30%-ig 

 

• Adóköteles, az összes egyéb 

 

• Meglévő biztosításokra átmeneti szabály! 

Ha volt adómentes díj, akkor a 2012 szabályokat kell 

alkalmazni 

 



Járulék - 2013 
KÉSZÍTETTE: TÖRTELI-TÓTH TAMÁS  

PRIOR KÖNYVELŐIRODA  



Munkahely védelmi akcióterv 

• Szocho kedvezmények  

 Megszűnő kedvezmények 

• Start Extra 

• Start Bónusz 

• Start Plusz 

 
Megmaradó kedvezmények 

• Start kártya 

• Nettó bérmegtartó 

• Karrier híd program 

• Rehab kártya 

 

Új kedvezmények 

• Szakképzettséget 
nem igénylő 

• 25 év alatti 55 év 
feletti 

• GYED, GYES, GYET 

• Tartósan álláskereső 

• Pályakezdő 

 



 

 

Kedvezményezett 

munkavállalók 

Kedvezmény mértéke 

a dolgozó bére 

részmunkaidő esetén 

arányos része, de 

max 100 ezer Ft-nak a 

Időkorlát Egyéb megjegyzés 

Szakképzési 

hozzájárulás adóalap 

kedvezmény 

érvényesíthető? 

Szakképzetlen  14,5% nincs 
FEOR - 08 alapján a 9 

főcsoport 

Az első és második 

évben 

25 év alatti és 55 év 

feletti 
14,5% nincs   Nem 

Tartósan álláskereső 27,0% 2 év 
9 hónapon belül 6 

hónapig volt 

álláskereső 

munkanélküli, ÁFSZ 

igazolás, a 

közfoglalkoztaás nem 

számít 

Igen 

Tartósan álláskereső 14,5% 3.évben 
Az első és második 

évben 

GYES, GYED, GYET-

ről visszatérők 
27,0% 2 év 

igazolás alapján, az 

anyasági ellátás alatt 

vagy azt követő 45. 

hónap végéig, de max 

3 évig 

Igen 

GYES, GYED, GYET-

ről visszatérők 
14,5% 3. évben Nem 

25 év alatti pályakezdő 27,0% 2 év 

180 napnál nem több a 

munkaiszony napjainak 

száma, a NAV igazolás 

alapján érvényesíthető, 

a már 

foglalkoztatottakra is 

érvényes 

Igen 



TB járulék 

 

• Megszűnik a nyugdíjjárulék felső határa 

 

 

• Egészségügyi szolgáltatási járulék 2013 

mértéke 6660 Ft / hó, napi 222 Ft 

 


