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HírAdó Extra
Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket
az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, köztük a
2016. évi költségvetéshez kapcsolódó adóváltozásokról.
Amint arról 2015. május 18-i Rendkívüli hírlevelünkben részletesen tájékoztattuk Ügyfeleinket, a
Nemzetgazdasági Minisztérium törvényjavaslattal élt az egyes adótörvények 2016-os módosításaira
vonatkozóan. A 2015. június 24-én kihirdetett adótörvény-módosítás a javaslatban foglaltakhoz képest – az
alábbiakban részletezettek szerint – egyes adónemek esetében (mint a társasági adót érintő bővülő növekedési
adóhitel kedvezmény) megváltozott tartalommal került elfogadásra.

Személyi jövedelemadó
Az elfogadott adócsomag alapján 2016. január
1-jétől a személyi jövedelemadó kulcsa 15%-ra
csökken. E változás miatt szükségessé vált az
egyes adó- és járulékkedvezmények (az egy és
három vagy több gyermeket nevelők családi adóés járulékkedvezménye, az első házasok
adókedvezménye) kapcsolatos rendelkezések
módosítása annak érdekében, hogy a
kedvezmények nettó értéke változatlan maradjon.
Egy gyermek után továbbra is havi 10.000 forint, 3
vagy több gyermek esetében pedig gyermekenként
havi 33.000 forint adókedvezmény érvényesíthető.
Több adóévet érintő kamatperiódus esetében a
csökkentett adókulcs a 2016. január 1-jétől
megszolgált kamatjövedelem
esetében alkalmazható.
Emellett, a korábbi terveknek megfelelően a két
gyermeket nevelők családi adó- és
járulékkedvezményének nettó értéke
gyermekenként havi 12.500 forintra
emelkedik 2016-ban.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege
havi 6.930 forintról havi 7.050 forintra emelkedik.

Az ezt megelőzően megnyitott számlákra a korábbi
szabályozás marad érvényben, azaz az adó
mértéke 32%, ha a befektetési időtartam kevesebb,
mint 3 év, majd ezt követően fokozatosan csökken
az adóterhelés (a 3. évben 16%, a 4. évben 8%, 5
év után pedig 0%).
Harmadik ország állampolgárságával
rendelkező magánszemélyek biztosítási
kötelezettsége
A harmadik országbeli magánszemélyek két évet
meg nem haladó magyarországi munkavégzése
továbbra is mentes marad mind az egyéni
járulékok, mind a szociális hozzájárulási adó
kötelezettségi alól. Azonban egy átmeneti
rendelkezés alapján a két évet meghaladó
időtartamban Magyarországon dolgozó kiküldött,
kirendelt ilyen magánszemélyek esetében nem
merült fel eddig társadalombiztosítási kötelezettség
2015. június 30-ig. Ez az átmeneti rendelkezés nem
került meghosszabbításra, így azokat a kiküldött
magánszemélyeket, akiknek a magyarországi
munkavégzése a két évet meghaladja, 2015. július
1-jétől biztosítási kötelezettség terheli
Magyarországon.

Társasági adó
2015. július 1-jétől több további módosítás is
hatályba lép:
Stabilitási Megtakarítási Számla
A 2015. július 1-jétől megnyitott számlák (SMSZ)
esetében lerövidül az átlag adókulcsnál magasabb
adókötelezettséget keletkeztető befektetési időszak
és 20%-os adókulcs csak a befektetés 1 éven belüli
feltörésekor terheli a számlatulajdonost.
Ugyanakkor az első évet követően 10%-os
adómérték mindenképpen felmerül, függetlenül a
befektetési időszak hosszától. A Stabilitási
Megtakarítási Számla nyitásának és tartásának
feltételei változatlanok maradnak.

Bővülnek a növekedésiadóhitel-kedvezménnyel
kapcsolatos lehetőségek
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2015. június
24-én kihirdetett adótörvény-módosítás a
javaslatban foglaltakhoz képest – melyről korábbi
hírlevelünkben beszámoltunk – még kedvezőbb
feltételeket állapít meg a növekedésiadóhitelkedvezmény kapcsán. Adókedvezmény vehető
ugyanis igénybe a növekedésiadóhitel-kedvezmény
érvényesítését követő két adóévben megvalósított
beruházásra, amennyiben az létszámbővítéssel is
jár. Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke a
törvény szóhasználatában a kedvezményezett
beruházási érték, melynek összege az új eszköz
bekerülési értéke, de legfeljebb a 2 következő

adóév alatt bekövetkezett foglalkoztatotti létszám
növekedésének és 10 millió forintnak a szorzata. Az
adókedvezmény alkalmazásakor az adózó a
növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg
nem fizetett összegét a kedvezményezett
beruházási érték 19 százalékával csökkentheti. A
kedvezmény további korlátja, hogy a csökkentés
összege nem lehet nagyobb, mint a növekedési
adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett
összegének 70 százaléka.
Az elfogadott módosítás egyértelműsítést tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy növekedési adóhitelre
jutó adóelőleg összegének meghatározásakor az
előző adóév negatív adózás előtti eredményére jutó
adó összegét nem lehet figyelembe venni. Nem
alkalmazható továbbá a növekedésiadóhitelkedvezmény a végelszámolás, felszámolás alatt,
illetve az ezek kezdetét megelőző nappal záruló
adóév tekintetében, illetve, amennyiben az adózó
végelszámolás vagy felszámolás nélkül szűnik meg,
az utolsó adóévében sem.

Robin Hood adó
A Robin Hood adóra vonatkozó rendelkezéseket az
Országgyűlés a korábbi javaslatnak megfelelően
fogadta el, így kikerül az adóalapot növelő tételek
köréből az állam részére adott ingyenes
juttatásokhoz kapcsolódó ráfordításként az adóévi
adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeg

Módosult az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló Kormányrendelet
Számos ponton módosult a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet.
A pályázati költség-elszámolási szabályok vállalati
ügyfeleinket is érintő két legfontosabb változása az
alábbi:


Jogszabályi szinten is rögzítésre került, hogy a
pályázatok keretében beszerzendő eszközök
szokásos piaci árának igazolására legalább
három, különböző független ajánlattevőtől kell
árajánlatot beszereznie a pályázónak, illetve
köteles vizsgálni az ajánlattevőknek a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát is.



Meghatározásra kerültek, hogy az építőipari
pótmunkára milyen szabályok vonatkoznak:

Pénzügyi szervezetek különadója
Új adókedvezmény, különadó befektetési és
kiegészítő szolgáltatás után
A korábbi változások mellett új adókedvezmény
kerül bevezetésre a vállalkozói kölcsönök
állományváltozásához kapcsolódóan. A fizetendő
adó annak 30%-áig csökkenthető a vállalkozói
kölcsönök állományának mérlegfordulónapok között
az adózónál bekövetkezett növekedés összegének
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett,
valamennyi jogosult által elért állománynövekedés
hányadosának és 3 milliárd forintnak a szorzatával.
Annak érdekében, hogy ez a hányados
meghatározható legyen, az adózóknak az adóévet
követő február 25-ig nyilatkozniuk kell a vállalkozói
kölcsönök állományáról. A kapcsolt vállalkozásokat
a fenti csökkentés tekintetében egy adózónak
kell tekinteni.
A fentiek mellett kihirdetett módosítás a befektetési
szolgáltatást végző, vagy kiegészítő szolgáltatást
nyújtó hitelintézetekre további különadókötelezettséget állapít meg ezen tevékenységük
vonatkozásában. Az adókötelezettséget az egyéb
pénzügyi szervezetekre vonatkozó szabályok
szerint kell megállapítani és az adóévet követő év
szeptember 10-ig szükséges bevallani.

−
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:244. §-a,
Az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 132. §-a (a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejött
szerződés módosításával kapcsolatban).
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