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Rendkívüli HírAdó
Adótörvény-módosítások
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. május 14-én beterjesztette törvényjavaslatát („Javaslat”), az egyes
adótörvények 2016-os módosításaira vonatkozóan. A Javaslatban előterjesztett és Ügyfeleink
szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró egyes módosításokat az alábbiakban ismertetjük.
1. Magánszemélyeket érintő módosítások, ideértve a személyi jövedelemadót és az egészségügyi
hozzájárulást érintő módosításokat
A Javaslat alapján a személyi jövedelemadó kulcsa 16%-ról 15%-ra csökken 2016. január 1-jétől. Az
adókulcs módosítása miatt szükségessé válik a különböző adókedvezmények (családi adó-, illetve
járulékkedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye) korrekciója is, annak érdekében, hogy a
kedvezmények nettó értéke változatlan maradjon. A Javaslatban továbbra is szerepel, hogy a két
gyermeket nevelők családi adókedvezménye 2016 és 2019 között fokozatosan, gyermekenként havi
20.000 forintra emelkedik.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege havi 6.930 forintról havi 7.050 forintra emelkedik.
2. Társasági adó
Növekedési adóhitel kedvezmény
Kedvező változás, hogy a Javaslat bevezetné a növekedési adóhitel kedvezményt. Az új kedvezmény
alkalmazásával az adózó választása szerint elhalaszthatná a növekedési adóhitelre megállapított adó
megfizetését: azt a tárgyév helyett az azt követő két adóévben lenne csak köteles megfizetni. A
növekedési adóhitel mértéke a tárgyévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóévi adózás előtti
eredményt meghaladó része lenne, azzal hogy annak meghatározásakor a kapott osztalék, kamat valamint
a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ellenérték nélküli ügyletek kapcsán elszámolt adóévi bevételek
összegét nem lehet figyelembe venni.
A kedvezmény alkalmazását a Javaslat feltételekhez köti. Az adózó csak abban az esetben alkalmazhatná
a kedvezményt, ha (1) társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban
kezdődött, (2) az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban,
egyesülésben, szétválásban, és (3) a növekedési adóhitel összege eléri vagy meghaladja az adózó
megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét.
A fenti feltételek teljesülése esetén az adózó az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva
álló határidőig nyilatkozhatna a kedvezmény igénybevételéről. Ugyanezen határidőig az adózó
megállapítaná és bevallaná a várható növekedési adóhitelre jutó adó összegét, amelynek 25%-át
adóelőlegként két egyenlő részletben a tárgyévet követő adóév első két negyedévében (a negyedév 2.
hónapjának 20. napjáig) fizetne meg.

Az adózó a tárgyévi társasági adóbevallásában állapítaná meg és vallaná be a növekedési adóhitel
összegére jutó adó összegét. Az adót - a fentiek szerint megfizetett adóelőleget is figyelembe véve – az
adózó hat egyenlő részletben fizetné meg, az adóévet követő adóév harmadik és negyedik negyedévében,
valamint az adóévet követő második adóévben negyedévenként (a negyedév második hónapjának 20.
napjáig).
A növekedési adóhitel kedvezményt az adózó először a 2015. adóév tekintetében alkalmazhatná.
Egyéb változások
Kedvező változás, hogy az adóévben visszatérített bírság, illetve egyéb az adózás rendjéről és a
társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt jogkövetkezmények kapcsán elszámolt bevétel
csökkentené az adóalapot, amennyiben korábban az adóalap növelésre került a bírság, egyéb
jogkövetkezmény mértékével.
A Javaslat pontosítást tartalmaz a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó szabályok tekintetében. A
pontosítás célja, hogy amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény lehetőséget ad a
progresszív mentesítés alkalmazására, a mentesítés a progresszió fenntartásával legyen lehetséges a
belső jogszabályok szerint.
A Javaslat bevezeti az elismert tőzsde fogalmát. A Javaslatban található definíció a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény fogalmát veszi át, tartalmi változtatás nélkül.
3. Pénzügyi szervezetek különadója
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött Egyetértési Megállapodásnak megfelelően a Javaslat
csökkentené a pénzügyi szervezetek különadójának mértékét a hitelintézetekre vonatkozóan. A Javaslat
alapján a különadó mértéke az adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része után 0,53%-ról 2016-ban
0,31 %-ra, majd 2017-ben és 2018-ban 0,21%-ra csökkenne, azzal hogy a fizetendő különadó mértéke
nem haladhatja meg a 2015. adóévre fizetendő különadó összegét.
További lényeges változás, hogy 2016-tól a hitelintézetek adóalapjukat nem a 2009. évi, hanem a 2014. évi
mérlegfőösszeg alapján állapítanák meg.
A Javaslat módosítja továbbá a befektetési alapkezelő fogalmát: a kockázati tőkealap-kezelők a
továbbiakban nem minősülnének befektetési alapkezelőnek a különadó szempontjából. A módosítás célja
a kettős adóztatás elkerülése lenne.
4. Robin Hood adó
A Javaslat értelmében kikerülne az adóalapot növelő tételek köréből az állam részére adott ingyenes
juttatásokhoz kapcsolódó ráfordításként az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeg. A
módosítást először a 2015. évi adóalap megállapítása során alkalmazhatnák az adózók.
5. Általános forgalmi adó
Kedvezményes adókulcs egyes sertéshúsokra
A Javaslat szerint kedvezményes, 5%-os áfakulcs alá tartozna a friss, hűtött, vagy fagyasztott házi
sertéshús értékesítése. A kedvezményes adókulcs a fenti termékekre a javaslat szerint 2016. január 1-jét
követően lenne alkalmazható.

6. Közművezetékek adója
A Javaslat átmeneti mentességet biztosítana az újonnan létesített közművezetékek esetén, így az ilyen
közművezetékekre az adókötelezettség csak a tényleges használatbavételt követő hatodik év első napján
keletkezne. Hasonló módon adómentes lenne a már meglévő hírközlési vezetékhálózat olyan fejlesztése,
amely lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést. Ebben az esetben a
hálózatfejlesztéssel érintett szakasz használatbavételét követő öt évben az adó alapja csökkenthető a
fejlesztéssel érintett szakasz méterben kifejezett hosszával.
Az adómentességet a törvénymódosítás hatálybalépését követően használatba vett közművezetékre,
illetve fejlesztéssel érintett hírközlési vezetékszakaszra kell alkalmazni.
7. Helyi adók
A Javaslat lehetőséget biztosítana az önkormányzatok számára, hogy helyi iparűzési adó mentességet
vagy kedvezményt állapítsanak meg a 10 millió forintot meg nem haladó iparűzési adóalappal rendelkező
háziorvosok számára.
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