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Rendkívüli HírAdó
Adótörvény-változások 2017
2016. december 5-én újabb adócsomag került az Országgyűléshez
benyújtásra, amely érinti a társasági adó, a munkáltatók által
fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi
hozzájárulás mértékét.

A törvényjavaslat általános és részletes vitáját követően a
zárószavazásra várhatóan 2016. december 12-én míg a
törvényjavaslat kihirdetésére 2016. december 15-20. között kerül
sor.
A törvényjavaslattal kilátásba helyezett jelentősebb változásokat
az alábbiakban foglaltuk össze.

Szociális hozzájárulási adó és
egészségügyi hozzájárulás
A törvényjavaslat alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke
27%-ról 22%-ra csökken 2017. január 1-től, majd további 2
százalékponttal, 20%-ra mérséklődik 2018-tól.
Az egészségügyi hozzájárulás 27%-os mértéke 22%-ra csökken
2017. január 1-től és 20%-ra a rákövetkező évtől. A külön adózó
jövedelmekre és a béren kívüli juttatásokra alkalmazandó 14%-os
adómérték nem változik.
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Ingatlan átruházás
2017-től egységesítésre kerül az ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jog értékesítésből származó jövedelem
adóalapjának kiszámítási módszere. Jövőre az ingatlan típusától
függetlenül az adóalap az ingatlan megszerzésének évében, vagy
az azt követő évben történő átruházás esetén a megszerzett
jövedelem 100%-a, ami a következő 5 év során fokozatosan 0%ra csökken, hasonlóan a jelenleg csak a lakóingatlanok
értékesítésekor alkalmazható adóalap számításhoz.

Szja alap korrekciós tétel
A szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi
hozzájárulás mértékének 27%-ról 22%-ra, illetve 2018-tól 20%-ra
történő csökkenése miatt módosul az adóalap korrekciós tétel azon
személyek esetében, akik saját maguk fizetik meg ezen
kötelezettségeket és ezeket költségként nem számolják el, illetve
nem térítik meg részükre. Esetükben 2017-től az adóalap a
jövedelem 82%-a, a következő évtől a jövedelem 83%-a lesz.

Társasági adó
A törvényjavaslat a jelenlegi sávos adókulcsot (10% / 19%)
egységes, a teljes adóalapra alkalmazandó 9%-os adókulcsra
mérsékelné.
Az adómérték csökkentésére tekintettel módosításra kerülnek olyan
szabályok is, amelyek alkalmazása a jelenlegi szövegezés mellett
hátrányosan érinthetné az adózókat. A javaslat ehhez kapcsolódóan
rendezi a 2017-től fizetendő adóelőlegek sorsát. Míg a már bevallott
előlegeket az adóhatóság automatikusan mérsékelné, addig a még
be nem vallott adóelőlegeknél az adóelőleg meghatározásának
módja változna.
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A javaslat továbbá kitolná az adókedvezmények
felhasználhatóságának időszakát. Fejlesztési adókedvezmény
esetében a beruházás üzembe helyezésének évében (vagy választás
szerint az azt követő adóévben) és további tizenkét adóévben, de
legfeljebb a bejelentés, illetve kérelem benyújtását követő
tizenhatodik évben lenne lehetőség a kedvezmény igénybe vételére.
Látvány-csapatsport, előadó-művészeti szervezet vagy filmalkotás
támogatása esetében a támogatás évét követő nyolc évig lenne
lehetőség az adókedvezményt érvényesíteni.

Helyi adó
A javaslat az építményadó tárgyi hatályát 2018. január 1-től
kiterjesztené az ingatlanon elhelyezett reklámhordozóra. A
szabálytervezet értelmében az adó alanya a településkép
védelméről szóló jogszabályban szabályozott reklámhordozó év első
napján fennálló tulajdonosa lenne. A településkép védelméről szóló
törvény várhatóan később kerül módosításra annak érdekében,
hogy a reklámhordozó fogalmát tisztázza. Az adókötelezettség a
reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását,
ennek hiányában az ingatlanon történő elhelyezését követő év első
napján keletkezne. Az adó alapját a reklámhordozó
reklámközzétételre használható, m2-ben számított felülete képezné,
míg az adó éves mértékét az adott önkormányzat 0 és 12.000
Ft/m2 között szabadon állapíthatná meg.
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