Az egyes tevékenységekhez tartozó bevételek adómentességére vonatkozó
szabályok változása
Az egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről szóló
2017. évi CXXXII. törvény több új, a bevételek adómentességét megalapozó
jogcímet is beiktat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szja tv.) rendelkezései közé.
 A törvény kihirdetését követő naptól, vagyis 2017. november 11-étől úgy módosul
az Szja tv. 4. pont 4.7. alpont f) pontja, mely szerint a Balassi Bálintösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak mellett a programban
nyújtott juttatások is a magánszemély adómentes bevételének számítanak, feltéve
természetesen, hogy ez utóbbiak sem minősülnek tevékenység ellenértékének.
 2018. január 1-jétől változik az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.14.
alpontjában foglalt rendelkezés is, így adómentessé válik a honvédelemért felelős
miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos
szolgálati ösztöndíjban, a honvédelemért felelős miniszter által a polgári
felsőoktatási intézmények és a szakképző iskolák hallgatói részére a katonai
szolgálat vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a
honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák részére alapított
ösztöndíjban részesülők ösztöndíja. Ide tartozik például a Lippai Balázs
esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj, Béri Balogh Ádám ösztöndíj.
 A magánszemély adómentes bevétele a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek
fejlesztésére, valamint a külügyi és külgazdasági területet érintő ágazati
szakmai kutatási és tudományos tevékenység támogatásának elősegítéséért a
külpolitikáért felelős miniszter által működtetett ösztöndíjprogram keretében
biztosított ösztöndíj és juttatás, a folyósítás időpontjától függetlenül [Szja tv. 1.
számú melléklet 4. pont új 4.38. pontja].
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.39. alpontja értelmében adómentes lesz
a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolókat és mentőtiszteket a mesterfokozat,
az okleveles ápolói szakképzettség megszerzésében támogató, a 160/2017. (VI.
28.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel kiírt pályázaton elnyert Michaliczaösztöndíj, a folyósítás időpontjától függetlenül.
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 4.40. pontja alapján mentes az adó alól a 252/2016.
(VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíj, a folyósítás időpontjától függetlenül.
Ez az ösztöndíj az első, az adott tanévre vonatkozóan meghatározott hiányszakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott
nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi
eredményük alapján nyújtható.

 A törvény mentesíti az adó alól azt az összeget is, amelyet a magánszemély a
kultúráért felelős miniszter által adományozott, jogszabályban meghatározott
díjjal járó járadék címén kap [Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.41. alpontja].
Ebből következően a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező
művészek részére adományozott ’Művészeti életpálya elismerés’ díjjal járó havi
járadék 2017. november 11-étől a magánszemély adómentes bevételének számít.
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.43. alpontjának beiktatása révén 2017.
november 11-étől az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért
eredménnyel járó pénzjutalom adómentességét is biztosítja a törvény.
 Az Szja tv. 1. számú melléklet 2018. január 1-jétől hatályos 4. pont 4.42. pontja
értelmében adómentes bevételnek tekinthető a Magyar Művészeti Akadémia által
juttatott művészjáradék is.
2018. január 1-jétól ugyanis a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX.
törvény rendelkezései kiegészítésre kerülnek a 65. életévüket betöltött, elismert
művészek részére élethosszig nyújtható művészjáradékra vonatkozó szabályokkal,
mely művészjáradék havi mértéke az öregségi nyugdíjminimum 425 %-a (2018ban havi 121.125 forint).
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