Tájékoztató a költségelszámolást érintő változásokról a személyi jövedelemadó
tekintetében
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)
költségelszámolásra vonatkozó szabályai 2018. január 1-jétől az alábbi rendelkezések
tekintetében módosultak.
 Költségek figyelembevétele közös tulajdon esetén
Az Szja tv. 4. § (6) bekezdésében foglalt, a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak
hasznosításával összefüggő adókötelezettségekre vonatkozó szabály módosítása
egyértelműen rögzíti, hogy tulajdonostársak közössége esetén a közös tulajdonból
származó bevétellel szemben bármely tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat alapján
elszámolható a felmerült költség.
 Saját tulajdonú jármű fogalma
A korábbi szabályozás alapján a járművekkel kapcsolatos költségelszámolás szabályait
mind az önálló tevékenységet végző magánszemélyek, mind az egyéni vállalkozók
csak a saját tulajdonukban lévő, vagy az általuk zárt végű lízingbe vett járműre
alkalmazhatták. Az Szja törvény saját tulajdonúnak tekintette a házastárs tulajdonában
lévő vagy az általa zárt végű lízingbe vett járművet is. Továbbá a magánszemély, ha a
kifizető által fizetett költségtérítés összegéből kiküldetési rendelvény alapján kívánt a
személygépkocsi használatára tekintettel igazolás nélkül költséget elszámolni, azt is
csak a saját tulajdonában lévő személygépkocsival összefüggésben tehette meg.
A törvénymódosítás az előzőekben említett mindhárom esetben kiterjeszti a saját
jármű fogalmát a házastárson kívüli egyéb közeli hozzátartozó tulajdonát képező (vagy
– ahol a törvény lehetővé teszi – az általa zárt lízingbe vett) járműre is.
(Szja tv. 3. számú melléklet II. fejezet 6. pont; 3. számú melléklet IV. fejezet 1. pont; 11.
számú melléklet III. fejezet 1. pont)
 Saját tulajdonú jármű igazolása
A magánszemélynek a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát – az Szja tv.
bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával – 2018. január 1-jétől nem a
kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel , hanem a
közlekedési igazgatósági hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv
visszavonása esetén a közlekedési hatóság által kiadott igazolással kell igazolnia.
(Szja tv. 3. számú melléklet IV. fejezet 9. pont; 11. számú melléklet IV. fejezet 12. pont)
 Egyéni vállalkozó munkaerő-piaci járuléka
Az Szja tv. 11. számú mellékletének IV. fejezete tartalmazza az egyéni vállalkozó által
költségként figyelembe nem vehető kiadások taxatív felsorolását. Az érintett fejezet
2018. január 1-jétől hatályos módosítása következtében az egyéni vállalkozó nem
számolhatja el költségként a munkaerő-piaci járulékot.

