Hírlevél
a 2016-os év közben hozott adótörvény
változásokról

Informationsbrief
über die Modifikationen des Steuergesetzes
während des Jahres 2016

2016 júniusában került kihirdetésre a
nemzetgazdasági miniszter által beterjesztett
és a parlament által elfogadott adócsomag. A
változások számos törvényt érintenek, a
hatályba lépésük a legtöbb esetben 2017.
január 1-én történik.

In Juni 2016 wurde das vom Wirtschaftsminister
eingebrachte
und
vom
Parlament
angenommene Steuerpacket verkündet. Die
Modifikationen betreffen zahlreiche Gesetze,
die meisten von diesen treten am 01.01.2017 in
Kraft.

Személyi jövedelemadó

Personaleinkommensteuer

Változnak a cafeteria szabályok. 2017-től
megszűnik a béren kívüli juttatások jelentős
része, többek között az Erzsébet-utalvány,
iskolakezdési támogatás is. Új elemként jelenik
meg a 100 ezer forintos keretösszegig
juttatható pénzösszeg. Továbbra is béren kívüli
juttatásnak számít a Széchenyi-pihenőkártyára
utalt összeg.

Változik a munkásszállás fogalma, több
lakóhelyiséggel rendelkező ingatlan bérlése
munkásszállásnak minősül akkor is, ha
lakóhelyiségenként csak egy munkavállalót
helyeznek el.

Die Cafeteria-Regeln werden verändert. Ab
2017 wird ein bedeutender Teil der
Lohnnebenleistungen erlöschen, unter anderem
die
Erzsébet-Gutscheine,
und
die
Schulanfangsunterstützung. Als neues Element
erscheint der Geldbetrag bis zu einem
Rahmenbetrag von 100 Tsd. HUF. Weiter gilt
die auf die Széchenyi Erholungskarte
überwiesene
Summe
auch
als
Lohnnebenleistung.
Unter die steuerfreien Sozialleistungen ist die
durch
den
Arbeitgeber
gewährleistete
medizinische Versorgung eingegangen, deren
genaue formale Erscheinung noch nicht
ausgearbeitet ist.
Die als Kostenersatz der Fahrt zur Arbeit der
Privatperson bezahlbare steuerfreie Summe
wird sich vom 9 HUF/Km auf 15 HUF/km
erhöhen.
Der Begriff des Arbeiterheims wird sich
verändern, die Miete von einer Immobilie mit
mehreren Räumen wird auch als Arbeiterheim
gelten, wenn nur ein Arbeitnehmer pro Raum
untergebracht wird.

Bevezetésre kerül a mobilitási célú lakhatási
támogatás, ami alapján a foglalkoztatás első öt
évében a munkavállaló részére a munkáltató
adómentesen lakhatási támogatást nyújthat.
A támogatás havi értéke a foglalkoztatás első
két évében maximum a minimálbér 40
százaléka, a második két évben a minimálbér
25 százaléka, az ötödik évben a minimálbér 15

Das Mobilitätswohngeld wird eingeführt, laut
dessen kann der Arbeitsgeber in den ersten
fünf Jahren der Beschäftigung für die
Arbeitsnehmer steuerfrei Wohngeld bieten.
Der Wert dieser Unterstützung beträgt in den
ersten zwei Jahren maximal 40% des
Mindestlohns, in den zweiten zwei Jahren 25%,
im fünften Jahr 15% des Mindestlohns.

Az adómentesen adható juttatások közé
bekerült
a
munkáltató
által
biztosított
egészségügyi ellátás, aminek a pontos formai
megjelenését még nem dolgozták ki.
Munkába járás költségtérítése címén a
magánszemélynek fizethető adómentes térítés
9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re növekszik.
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százaléka lehet.
Az
adómentesség
feltétele,
hogy
a
munkavállaló állandó lakóhelye legalább 60 km
távolságra legyen a munkavégzés helyétől vagy
a tömegközlekedéssel számolt utazási idő a 3
órát meghaladja. A munkavállalónak ne legyen
saját tulajdonú lakása a munkavégzés helyétől
60 km-re vagy 3 órányi tömegközlekedési
utazási időn belül. Valamint legalább 36 órás
munkaviszony szükséges hozzá.
Társasági adó

Die Voraussetzung der Steuerfreiheit ist, dass
der ständige Wohnort des Arbeitnehmers
mindestens 60 km von seinem Arbeitsplatz
entfernt sein soll oder die Reisezeit mit
öffentlichen
Verkehrsmitteln
3
Stunden
übersteigen soll. Der Arbeitsnehmer soll keine
eigene Wohnung 60 Km entfernt oder innerhalb
einer Reisezeit von 3 Stunden mit öffentlichen
Verkehrsmittel haben. Ein Arbeitsverhältnis von
mindestens 36 Stunden ist dazu nötig.
Körperschaftssteuer

Adóalap csökkentő tételként lehet elszámolni a Als Steuerberechnungsgrundlage senkender
mobilitási
célú
lakhatási
támogatás Posten kann man die als Aufwendung
ráfordításként elszámolt összegét.
verrechnete Summe des Mobilitätswohngelds
verrechnen.
Módosul a kis- és középvállalkozások által Die Steuerermäßigung der Klein- und
igénybe vehető tárgyi eszköz beszerzéshez mittelständischen Unternehmen nach den
kapcsolódó hitelkamat adókedvezménye. Az Kreditzinsen, die sich zur Anschaffung der
adó a teljes megfizetett kamat összegével Sachanlagen knüpfen, wird auch geändert. Die
csökkenthető az adó 70 százalékáig.
Summe der Steuer kann um die Summe der
gesamten bezahlten Zinsen bis zu 70 Prozent
der Steuer vermindert werden.
Általános forgalmi adó

Umsatzsteuer

Több alapvető élelmiszer áfa kulcsa 5 Der
Steuerschlüssel
von
mehreren
százalékra csökken, ezek közé tartozik a grundsätzlichen Lebensmitteln wird sich auf 5%
baromfihús, tojás és a friss tej.
reduzieren, dazu gehören das Geflügelfleisch,
Eier, frischer Milch.
Az internet szolgáltatás áfája 18 százalékra Der Umsatzsteuer der Internetdienstleistungen
csökken.
wird sich auf 18% reduzieren.
A vendéglátóhelyi étel- és italforgalom 2017-től Die Umsatzsteuer der Speisen und Getränke in
18 százalékra, 2018-tól 5 százalékra csökken.
den Gaststätten reduziert sich ab 2017 auf 18
%, ab 2018 auf 5%.
A 100 ezer forint áthárított adót elérő vagy Auf den Rechnungen mit Umsatzsteuer von
meghaladó
számlán
következő
évtől 100 Tsd. HUF oder über 100 Tsd. HUF soll ab
kezdődően fel kell tüntetni a vevő adószámát. nächstem Jahr die Steuernummer der Kunde
2016-ban csak az 1 millió forintot elérő vagy aufgewiesen werden. In 2016 musste sie nur
meghaladó adó esetén kellett.
bei Umsatzsteuer von 1 Mio. HUF aufgewiesen
werden.
Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős Der für die Steuerpolitik zuständige Minister
miniszter, hogy a számlázó programokkal wird
bevollmächtigt,
die
Regel
der
kiállított számlák adatainak adóhatóság felé Datenlieferung der Angaben der durch
történő adatszolgáltatásának a szabályait Rechnungsprogramme erstellten Rechnungen
megalkossa.
ans Finanzamt zu entwerfen.
Adózás rendjéről szóló törvény

Das Gesetz über
Steuerzahlung

die

Ordnung

der

Áfa összesítő nyilatkozatot a korábbi 1 millió Ab 2017 soll man eine zusammenfassende
forint helyett, már a 100 ezer forintot elérő vagy Umsatzsteueranmeldung über die Rechnungen
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meghaladó áfa tartalmú számlákról kell beadni mit Umsatzsteuer von 100 Tsd. HUF oder über
2017-től.
100 Tsd. HUF statt der früheren 1 Million HUF
einreichen.
2016. július 1-től hatályos módosítás a
megbízható adózó minősítésénél, hogy az
adózó terhére megállapított adókülönbözet
összegét
csökkenti
az
adózó
javára
megállapított adókülönbözet.

Eine ab 01.07.2016 gültige Modifizierung bei
der
Qualifizierung
des
zuverlässigen
Steuerzahlers ist, dass die Summe des zum
Lasten
des
Steuerzahlers
festgelegten
Steuerunterschieds durch die Summe des zu
den Gunsten des Steuerzahlers festgelegten
Steuerunterschieds reduziert wird.

Számviteli törvény

Gesetz über die Rechnungslegung

A kapott támogatást már akkor is el lehet Die erhaltene Subvention kann auch schon
számolni az adott üzleti évre, ha a dann für das Geschäftsjahr verrechnet werden,
mérlegkészítésig az elszámolás megtörténik.
wenn die Verrechnung bis zum Datum der
Bilanzerstellung erfolgt.
A kiegészítő mellékletben a bérjárulékokat nem In der ergänzenden Beilage müssen die
állománycsoportonként, hanem jogcímenként Lohnbeiträge nicht je nach Personalgruppen
kell bemutatni.
sondern nach Betitelungen aufgewiesen
werden.
Kisvállalati adó

Steuer der Kleinunternehmen

Változik az adóalap megállapításának a módja.
Nem a pénzforgalmú szemléletű eredményből
kell a továbbiakban kiindulni, hanem a tárgyévi
tőkeműveletek eredménye kerül módosításra
meghatározott nővelő és csökkentő tételekkel.

Die
Weise
der
Bestimmung
der
Steuergrundlage verändert sich. Man soll nicht
mehr vom Gewinn laut Geldumlaufsansicht
ausgehen, sondern das Ergebnis der
Kapitalgeschäfte des Berichtsjahrs wird mit den
steigernden und senkenden Posten modifiziert.
Neuer steigernder und senkender Posten wird
eingeführt. Wenn das Bargeld in der Kasse den
freigestellten Wert der Kasse übersteigt, muss
man die Steuergrundlage mit der Differenz
erhöhen. Wenn der Wert der Kasse sich
vermindert, kann man um das Maß der
Verminderung,
aber
maximal
bis
zur
freigestellten Summe die Steuergrundlage
reduzieren.
Die freigestellte Summe der Kasse beträgt 5 %
des Gesamteinkommens des Berichtsjahrs,
aber geringstenfalls 1 Mio. HUF oder den
Kassensaldo von der Eröffnungsbilanz von
2016.
Der
Status
des
Steuerpflichtigen
als
Kleinunternehmen wird erlöschen, wenn die
durchschnittliche Mitarbeiterzahl die 100
Mitarbeiter überschreitet.

Új adóalap növelő és csökkentő tétel kerül
bevezetésre. Amennyiben a pénztárban
található készpénz meghaladja a pénztár
mentesített értékét a különbözettel növelni kell
az adóalapot. Ha csökken a pénztár értéke,
akkor a csökkentés mértékével, de maximum a
mentesített összegig csökkenteni lehet az
adóalapot.
A pénztár mentesített összege a tárgyévi
összes bevétel 5 százaléka, de minimum 1
millió forint, vagy a 2016. évi nyitómérlegben
feltüntetett pénztár egyenleg.
Kisvállalati adóalanyiság csak akkor szűnik
meg, ha az átlagos állományi létszám a 100 főt
meghaladja.
Egyéb változások

Sonstige Veränderungen

Eltérő jövedéki adó mértéket határoztak meg az Unterschiedliche Verbrauchsteuermaße wurden
üzemanyagok esetén 50 dolláros hordónkénti für die Treibstoffe unter dem Preis von 50 USD
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ár alatt és felett.

pro Fass und über dem Preis von 50 USD
bestimmt.
A gépjárműadóról szóló törvényben szereplő Die Verordnungen, die sich zum in operatives
tartós bérletbe adott személygépkocsihoz Leasing gegebenen Personalkraftwagen im
kapcsolódó rendelkezéseket hatályon kívül Gesetz über Kraftfahrzeugsteuer knüpfen,
helyezik.
werden außer Kraft gesetzt.
2016. július 1-vel módosult a Ptk-ban az
ügyvezetők
felelősségi
szabálya.
A
továbbiakban csak abban az esetben
egyetemleges a felelősségük a társasággal, ha
a kárt szándékosan okozták.

Die Verantwortungsregel der Geschäftsführer
wurde im Bürgergesetzbuch ab 01.07.2016
geändert. Im Weiteren ist ihre Verantwortung
nur in dem Fall mit der Gesellschaft
gesamtschuldnerisch, wenn sie Schaden mit
Absicht verursacht haben.

Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz.

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

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.

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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