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HÍRLEVÉL 

 
 
 

a 2016-tól hatályba lépő adótörvény 
változásokról 

 
 
Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott 
Adózás rendjéről szóló törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló törvény 
legfontosabb változásairól tájékoztatjuk Önöket. De 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 
Országgyűlés június 23-án már elfogadott egy 
jelentős törvénymódosítást, aminek több eleme 
szintén 2016. január 1-jén lép életbe.  
 
 
Az év közepén elfogadott módosítás Számviteli 
törvényt érintő változásairól már egy korábbi 
hírlevelünkben szóltunk, ezért ezeket nem 
ismételjük meg. 
 
 
 
 
Adózás rendje 
 
2016. január 1-től hatályos az a szabályozás, ami 
alapján az adóhivatal minden céget minősíteni fog. 
2016 első negyedévét követően az adóhatóság a 
megbízható adózó, az adózó és a kockázatos adózó 
kategóriákba sorolja be az adózókat és minden 
negyedévben újra értékeli a besorolásukat.  
 
Megbízható adózónak az számít, aki a törvényben 
meghatározott 10 feltételnek megfelel. A feltételek 
között szerepel, hogy 3 éve folyamatosan működik. 
Nem rendelkezik 500 ezer forintnál nagyobb 
adótartozással. Az adóhatóság által tárgyévben és 
előző 5 évben megállapított adókülönbözete nem 
haladja meg a tárgyévi adóteljesítményének 3 
százalékát. Nem állt az elmúlt 5 évben adószám 
törlés vagy felfüggesztés alatt.   
 
A megbízható adózói minősítésért cserébe az adózó 
kedvezményeket kap. Az adóhatósági eljárás 
maximum 180 napig tart nála, amennyiben nem 
merül fel az ellenőrzés akadályozása. Bejelentési, 
bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetén első alkalommal csak 
figyelmeztetik az adózót. Kivétel ez alól a 
foglalkoztatottak bejelentése és EKÁER bejelentés. 
Ha mégis mulasztási bírság kiszabására kerül sor, 
annak maximuma a kiszabható bírság 50 százaléka 

 
 

INFORMATIONSBRIEF 
 

 
 
Über die Veränderungen des Steuergesetzes, die 
von 2016 in Kraft treten 
 
 
Unser Informationsbrief informiert Sie über die 
wichtigsten Änderungen des Gesetzes über die 
Ordnung der Steuerzahlung und über die 
Modifizierung der einzelnen Steuergesetze, die am 
17.November 2015 angenommen wurden. Man darf 
aber nicht vergessen, dass das Parlament am 23. 
Juni eine bedeutende Modifizierung schon 
angenommen hat, und mehrere Elemente von 
dieser Modifizierung treten auch am 1. Januar 2016 
in Kraft. 
Über die Mitte des Jahres angenommenen 
Modifizierungen, die das Gesetz über die 
Rechnungslegung betreffen, haben wir schon in 
einem früheren Informationsbrief geschrieben, diese 
wiederholen wir jetzt nicht. 
 
 
 
Die Ordnung der Steuerzahlung 
 
Ab 01. Januar 2016 wird die Regelung in Kraft 
treten, aufgrund deren das Steueramt die Firmen 
qualifizieren wird. Nach dem ersten Quartal 2016 
wird das Steueramt die Steuerzahler in drei Gruppen 
einteilen: zuverlässiger Steuerzahler, Steuerzahler, 
riskanter Steuerzahler und wird die Einordnung nach 
jedem Quartal überprüfen. 
Als zuverlässiger Steuerzahler gilt derjenige, der 
den 10 im Gesetz erwähnten Voraussetzungen 
entspricht. Unter den Voraussetzungen kommt vor, 
dass er seit 3 Jahren laufend tätig ist. Er verfügt 
über keine Steuerschuld über 500 Tsd HUF. Seine 
vom Steueramt im Berichtsjahr und in den vorigen 5 
Jahren bestimmte Steuerdifferenz übersteigt 3% 
seiner Steuerleistung vom Berichtsjahr nicht. Er hat 
in den letzten 5 Jahren nicht unter Löschung oder 
Aufhängung der Steuernummer gestanden. 
Tauchweise für die Einordnung als zuverlässiger 
Steuerzahler bekommt er Begünstigungen. Das 
Verfahren der Steuerbehörde kann bei ihm nur bis 
180 Tage dauern, wenn die Prüfung nicht behindert 
wird. Falls Versäumung der Anmeldepflicht, der 
Steuererklärungs-, Datenlieferungspflicht wird der 
Steuerzahler zum ersten Mal nur ermahnt. 
Ausnahme sind hier nur die Anmeldung der 
Angestellten und die EKAER Anmeldung. Wenn 
eine Strafe trotzdem auferlegt wird, kann es nur 



  

lehet csak. 500 ezer forintig 12 havi pótlékmentes 
részletfizetésre jogosult, amiről az adóhivatal is 
értesíti. 
 
2017. január 1-től az áfa kiutalási idejük 45 napra, 
2018. január 1-től 30 napra csökken. 
 
Kockázatos adózónak az számít, akinél a következő 
feltételek közül egy is fennáll. Szerepel az 
adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező adózók 
listáján. Szerepel a be nem jelentett alkalmazottat 
foglalkoztató adózók listáján. Egy éven belül ismételt 
üzletzárást rendeltek el ellene.  
 
 
A minősítést nem kell alkalmazni felszámolási 
eljárás, végelszámolás és kényszertörlés alatt álló 
adózók esetében. 
Amennyiben valakit kockázatos adózónak 
minősítenek, ez a minősítés 1 évig áll fenn. Kivétel 
ez alól az az eset, amikor nagy összegű adóhiány 
vagy adótartozás miatt került az adózó a kockázatos 
adózók közé és a tartozását rendezi. Ebben az 
esetben a következő minősítésnél megszünteti a 
besorolást az adóhatóság. 
 
A kockázatos adózónál az áfa kiutalási határidő 
minden esetben 75 nap. Az adóellenőrzés határideje 
60 nappal meghosszabbodik. Amennyiben az 
adókülönbözet tárnak fel nála és a késedelmi pótlék 
meghatározásának időpontjában minősül 
kockázatos adózónak, a késedelmi pótlék a 
jegybanki alapkamat ötszöröse. A mulasztási bírság 
nem lehet kevesebb, mint az általános bírság határ 
50 százaléka és a maximális határa az általános 
határ 150%-a. 
 
Szigorítják az adóregisztrációs eljárást. Bővül az 
ellenőrzött tisztségviselők köre. Csökken az 
adótartozásnak az a mértéke, ami esetén bekerül 
valaki a vizsgálatba. 
 
Egységes folyószámlára kerülnek a korábban külön 
vezetett adóhatósági és vámhatósági 
kötelezettségek.  
 
 
Az adóhivatalnak végelszámolás esetén csak a 
kockázatos adózónak minősített társaságokat kell 
kötelezően ellenőrizni. 
 
Magánszemély 200 ezer forintig terjedő személyi 
jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás esetén 
kérhet pótlékmentes részletfizetést. 
 
 
Általános forgalmi adó 
 
Változik az adólevonási jog érvényesítésének 
lehetősége. 2015. december 31-ig a levonást az 

höchsten 50% der Strafe, die sonst veranlagt 
werden kann, betragen. Er ist bis 500.00 HUF zur 
Teilzahlung berechtigt, worüber er vom Finanzamt 
auch informiert wird. 
Die Zuweisungszeit der Umsatzsteuer wird bei ihnen 
ab 01.01.2017 auf 45 Tage, ab 01.01.2018 auf 30 
Tage reduziert. 
Als riskanter Steuerzahler gilt derjenige, bei dem 
eine von den folgenden Voraussetzungen besteht. 
Er ist auf der Liste der Steuerzahler mit Steuerdefizit 
oder Steuerschuld. Er kommt auf der Liste der 
Firmen, die nicht angemeldete Angestellte 
beschäftigen, vor. Innerhalb von einem Jahr wurde 
gegen ihm mehrmals eine Geschäftssperre 
verordnet.  
Die Qualifikation soll nicht benutzt werden falls der 
Steuerzahler unter Geschäftsauflösung, 
Schlussabrechnung und Zwangslöschung steht. 
Wenn jemand als riskanter Steuerzahler beurteilt 
wird, bleibt diese Beurteilung für ein Jahr. 
Ausnahme ist der Fall, wenn der Steuerzahler 
wegen Steuermangel oder Steuerschuld von großer 
Summe unter die riskanten Steuerzahler kommt und 
er bezahlt seine Schuld. In diesem Fall wird diese 
Einordnung bei der nächsten Qualifizierung vom 
Steueramt gelöscht.  
Der Zuweisungstermin der Umsatzsteuer ist bei dem 
riskanten Steuerzahler in jedem Fall 75 Tage. Der 
Temin der Steuerprüfung wird um 60 Tage 
verlängert. Wenn eine Steuerdifferenz bei ihm 
entdeckt wird, und er im Zeitpunkt der Bestimmung 
des Verspätungszuschlags ein riskanter 
Steuerzahler ist, ist der Verspätungszuschlag das 
Fünffache der Grundzinssatz der Nationalbank. Die 
Strafe kann nicht weniger als 50% der allgemeinen 
Strafe sein, und ihre maximale Grenze wird 150% 
der allgemeinen Strafe erreichen.   
Das Steuerregistrationsverfahren wird geschärft. Der 
Kreis der kontrollierten Amtsinhaber wird erweitert. 
Das Ausmaß der Steuerschuld, aufgrund dessen 
jemand in die Prüfung gerät, wird reduziert. 
 
Die früher getrennt geführten Verbindlichkeiten 
gegenüber der Steuerbehörde und gegenüber der 
Zollbehörde werden auf einem einheitlichen Konto 
geführt. 
 
Falls Schlussabrechnung muss das Steueramt nur 
die als riskanter Steuerzahler eingeordneten 
Gesellschaften zwangsmäßig überprüfen. 
 
Eine Privatperson kann falls Einkommensteuer oder 
Gesundheitszuschuss bis zu 200.000 HUF 
Teilzahlung ohne Zuschlag verlangen. 
 
 
Mehrwertsteuer 
 
Die Möglichkeit des Erhebens des 
Steuerabzugsrechts wird sich verändern. Bis 



  

adóalanya a keletkezés időszakában és az azt 
követő bármelyik időszakban az elévülési időn belül 
beállíthatta a bevallásába. 2016-től csak a 
keletkezés évében és az azt követő évben lesz rá 
lehetőség. A második éven túl az elévülésig 
önellenőrzés keretében a tényleges levonási 
időpontra vonatkozóan lehet figyelembe venni. 
 
 
Fordított adózással és import áfa önadózással 
megfizetett adó vonatkozásában a levonási jog csak 
abban az időszakban vehető figyelembe, amikor a 
levonási jog keletkezett. 
A sertés tőkehúsok értékesítése az 5 százalékos 
adókulcs hatálya alá kerül. 
 
 
Társasági adó 
 
Növekedési adóhitel néven vezetnek be egy 
halasztott adófizetési lehetőséget. Amennyiben az 
adózó tárgyévi adózás előtti eredmény növekménye 
meghaladja az előző évi adózás előtti eredmény 
ötszörösét és további feltételeknek is megfelel, az 
adót a tárgyévet követő két évben nyolc részletre 
osztva fizetheti meg. Ez a szabály már 2015-ben is 
alkalmazható. 
 
A törvény egy új fejezettel bővült, a II/A. fejezet 
tartalmazza a beszámolójukat az IFRS szerint 
összeállító adózókra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 
A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra 
csökken 2016. január 1-től. 
 
Megváltozik 2016-tól az szja bevallások rendszere. 
Az adózó már a 2015-ös évre vonatkozóan 2016. 
január 31-ig bevallási nyilatkozatot tehet a 
munkáltatójánál, ha kizárólag munkáltatótól 
származó bevétele van, és nem vesz igénybe 
semmilyen kedvezményt. Ilyen esetben az 
adóhivatal a rendelkezésre álló információi alapján 
kiszámítja a magánszemély adóját. A bevallási 
nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 
 
2017-ben, a 2016-os jövedelmekről az adóhivatal, 
bizonyos feltételek esetén, már kérelem nélkül 
készít egy adóbevallás tervezetet, amit az 
ügyfélkapus tárhelyre kézbesít, és az adózó 
módosíthatja, kiegészítheti, vagy elektronikus úton 
elfogadhatja. 
 
Azért, hogy az adóhivatal a bevallásokat 
megfelelően el tudja készíteni, a munkáltatónak 
többlet adatokat kell majd szolgáltatnia. 

31.12.2015 konnte das Steuersubjekt den Abzug im 
Zeitraum der Entstehung und in jedem Zeitraum 
danach innerhalb der Verjährungsfrist in seine 
Erklärung einstellen. Ab 2016 besteht diese 
Möglichkeit nur im Jahr der Entstehung und in dem 
danach folgenden Jahr. Nach dem zweiten Jahr bis 
zur Verjährungsfrist kann es im Rahmen einer 
Selbstrevision für den tatsächlichen Abzugszeitpunkt 
in Betracht gezogen werden. 
Im Falle von Reverse Charge und Selbststeuerung 
der Import-MwSt. kann das Abzugsrecht nur in der 
Zeitperiode betrachtet werden, wenn das 
Abzugsrecht entstanden ist. 
Der Verkauf von Schweinefleisch wird mit einem 
Steuerschlüssel von 5% versteuert 
 
 
Körperschaftssteuer 
 
Unter den Namen Zuwachssteuerkredit wird die 
Möglichkeit einer verschobenen Steuerzahlung 
eingeführt. Wenn die Erhöhung des Gewinns vor 
Steuern des Steuerzahlers im Berichtsjahr das 
Fünffache des Gewinns vor Steuern vom vorigen 
Jahr übersteigt und er auch weiteren 
Voraussetzungen entspricht, kann er die Steuer auf 
8 Rate geteilt in zwei Jahren nach dem Berichtsjahr 
bezahlen. Diese Regel ist schon 2015 anzuwenden. 
Das Gesetz wurde mit einem neuen Abschnitt 
erweitert, der Abschnitt II/A beinhaltet die 
Anordnungen, die sich auf die Steuerzahler 
beziehen, die ihre Jahresberichte laut IFRS 
zusammenstellen. 
 
 
Einkommensteuer 
 
Maß der Einkommensteuer wird ab 01.01.2016 auf 
15% reduziert. 
 
Das System der Einkommensteuererklärungen 
verändert sich ab 2016. Der Steuerzahler kann 
schon für das Jahr 2015 eine Erklärungsaussage bei 
seinem Arbeitgeber bis 31.01.2016 machen, wenn 
er Einkommen nur von seinem Arbeitgeber hat und 
keine Begünstigung in Anspruch nimmt. In solchen 
Fällen rechnet das Steueramt die Steuer der 
Privatperson laut den zu seiner Verfügung 
stehenden Angaben aus. Die Erklärungsaussage 
dient als Steuererklärung.  
2017 erstellt das Steueramt einen 
Steuererklärungsentwurf über die Einkommen von 
2016 falls bestimmten Voraussetzungen auch ohne 
Antrag. Es schickt ihn auf die Adresse bei der 
zentralen Registrationsstelle im Internet (ügyfélkapu) 
und der Steuerzahler kann ihn verändern, ergänzen 
oder auf elektronische Weise annehmen. 
Damit das Steueramt die Erklärungen richtig 
erstellen kann, muss der Arbeitgeber in der Zukunft 
weitere Daten angeben. 



  

 
 
Helyi adó 
 
 
Fuvarozók a külföldi útdíj 7,5 százalékát is 
levonhatják az iparűzési adóból. Korábban ezt csak 
a magyarországi útdíjnál tehették meg. 
 
 
Az IFRS szerinti beszámolót készítőkre vonatkozóan 
külön szabályokat állapítottak meg, hogy azonos 
adófizetési kötelezettségeik keletkezzenek a magyar 
szabály szerint beszámolót készítő vállalkozásokkal. 
 
Az önkormányzat hozhat olyan rendeletet, ami 
alapján az adóalany alapkutatásának, alkalmazott 
kutatásának vagy kísérleti fejlesztésének adóévben 
elszámolt közvetlen költségeinek 10 százalékával 
csökkentheti a számított adóját. 
 
 
2017-től az iparűzési adóbevallás az általános 
nyomtatványkitöltő program alkalmazásával az 
adóhatósághoz is benyújtható lesz és a bevallást az 
adóhatóság juttatja el az érintett 
önkormányzatoknak.  
 
 
Illeték törvény 
 
Az elektromos járművek vásárlása illetékmentessé 
válik. 
 
Gazdálkodó szervezetek busz, nyerges vontató és 
tehergépjármű vásárlása esetén illetékmentességet 
kapnak. 
 
Illetékmentessé válik több okmány megszerzése is, 
többek között nem kell fizetni születési anyakönyvi 
kivonat, erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító 
igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány 
kiállításáért és a gépjárművezetői engedély első 
kiadásáért. 
 
Évente négy alkalommal ingyenes lesz a cégkivonat 
kiállítása, ha ezt a cég egyik tagja vagy képviselője 
kéri és megszűnik az éves beszámoló közzétételi 
díja is. 
 
 
 
Gépjárműadó és cégautó adó 
 
A 6/1990 (IV.6.) KöHÉM rendelet alapján 
környezetkímélő gépkocsiknak számító járművek 
után nem kell gépjárműadót és cégautó adót fizetni. 
 
 
 

  
 
Örtliche Steuer 
 
 
Die Transportfirmen können auch den 7,5% der 
ausländischen Mautgebühr von der Gewerbesteuer 
abziehen. Früher konnte es nur bei der inländischen 
Mautgebühr gemacht werden. 
 
Eigene Regelungen wurden für die Firmen 
bestimmt, die ihre Jahresberichte laut der IFRS 
erstellen, damit sie die gleichen Steuerpflichten 
haben, wie die Unternehmen mit Jahresbericht laut 
ungarischer Regelung. 
Die Selbstverwaltung kann solche Verordnung 
fassen, aufgrund deren das Steuersubjekt seine 
kalkulierte Steuer um 10% der im Berichtjahr 
verrechneten direkten Kosten seiner 
Grundforschung, angewandter Forschung oder 
experimenteller Entwicklung reduzieren kann. 
 
Ab 2017 kann man die Gewerbesteuererklärung 
durch die Verwendung des allgemeinen 
Formularausfüllungsprogram zur Steuerbehörde 
auch einreichen und sie wird von der Behörde zu 
der betroffenen Selbstverwaltung weitergeschickt. 
 
 
Gesetz der Gebühr 
 
Der Einkauf von elektrischen Fahrzeugen wird 
gebührenfrei. 
 
Die Firmen können Busse, Sattelschlepper und 
Lastkraftwagen ohne Gebühr kaufen. 
 
 
Der Erwerb von mehreren Urkunden werden 
gebührenfrei, unter anderem die Geburtsurkunde, 
Führungszeugnis, Personalausweis, Adressenkarte, 
Unternehmenszertifikat und die erste Ausgabe des 
Führerscheins. 
 
 
Viermal pro Jahr wird der Handelsregisterauszug 
gebührenfrei wenn er von einem Mitglied oder einem 
Vertreter der Gesellschaft beantragt wird. Die 
Veröffentlichungsgebühr des Jahresabschlusses 
wird auch gelöscht. 
 
 
Kraftfahrzeugsteuer und Firmenwagensteuer 
 
Nach den Fahrzeugen, die laut der Verordnung der 
KöHÉM 6/1990 (IV.6) als Umweltschonende gelten, 
muss keine Kraftfahrzeugsteuer und keine 
Firmenwagensteuer bezahlt werden. 
 
 



  

Jövedéki adó törvény 
 
A közúti árufuvarozás és autóbusz közlekedés során 
felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylés 
mértéke 11 Ft/literről 7 Ft/literre csökken. 
 
A magán pálinkafőzés jövedékiadó-mértéke 
700Ft/literre változik. Egy háztartás maximum 86 
liter, meghatározott alkoholtartalmú pálinkát főzhet. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

Verbrauchssteuergesetz 
 
Umfang der Rückerstattung der Verbrauchssteuer 
nach dem im Straßengüterverkehr und 
Autobusverkehr gebrauchten Gasöl sinkt von 11 
HUF/Liter auf 7 HUF/Liter. 
Die Verbrauchssteuer der privaten 
Schnapszubereitung wird 700HUF/Liter betragen. 
Ein Haushalt kann höchstens 86 Liter Schnaps mit 
bestimmten Alkoholgehalt brennen. 
 
Wenn Sie im Zusammenhang mit den oben 
Erwähnten weitere Informationen möchten, 
wenden Sie mit Vertrauen an unsere Mitarbeiter.  
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Unser Informationsbrief dient als Orientierung, 
beinhaltet die Gesetzänderungen nicht vollständig 
und ersetzt die gründliche Kenntnisse der Gesetze 
und deren Modifizierungen nicht. 
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