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Hírlevél 
a 2016-os év közben hozott adótörvény 

változásokról 
 
 

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

 
 

Newsletter about the 2016 interim period of 
Tax law changes 

 
 
 
Tax package presented by the Minister of the 
National Economy and accepted by the 
parliament has been published in June of 2016. 
Changes affect several acts and in most cases 
are going to be put into force on 1 January 
2017. 
 
Personal Income Tax 
 
Rules of cafeteria is going to change from 2017, 
most elements of fringe benefits will be 
terminated for example the Erzsébet voucher 
and school support. It is going to appear a new 
element a sum of money which can be provided 
maximum of 100 Th HUF. The amount 
transferred to the Széchenyi Card has to be still 
considered as fringe benefit. 
 
Healthcare assured by the employer got into 
tax-free benefits, the formal appearance has 
not been worked out yet. 
 
 
The amount of tax-free reimbursement for costs 
regarding going to work will increase from 9 
HUF/km to 15 HUF/km.  
 
Definition of workers’ accommodation will be 
changed as a rented accommodation which has 
more living area qualifies as a workers’ 
accommodation if only one employee is settled 
in each living area. 
 
Tax-free housing benefit provided by the 
employer will be introduced for the employee 
during the first 5 years of the employment. 
 
The monthly amount of benefit for the first 2 
years can be calculated up to 40% of the 
minimum wages the second 2 years can be 
25% and the 5th year can be calculated up to 
15% of it. 
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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 
 
Adóalap csökkentő tételként lehet elszámolni a 
mobilitási célú lakhatási támogatás 
ráfordításként elszámolt összegét. 
 
Módosul a kis- és középvállalkozások által 
igénybe vehető tárgyi eszköz beszerzéshez 
kapcsolódó hitelkamat adókedvezménye. Az 
adó a teljes megfizetett kamat összegével 
csökkenthető az adó 70 százalékáig. 
 
Általános forgalmi adó (ÁFA) 
 
Több alapvető élelmiszer áfa kulcsa 5 
százalékra csökken, ezek közé tartozik a 
baromfihús, tojás és a friss tej. 
Az internet szolgáltatás áfája 18 százalékra 
csökken. 
A vendéglátóhelyi étel- és italforgalom 2017-től 
18 százalékra, 2018-tól 5 százalékra csökken. 
 
 
A 100 ezer forint áthárított adót elérő vagy 
meghaladó számlán következő évtől 
kezdődően fel kell tüntetni a vevő adószámát. 
2016-ban csak az 1 millió forintot elérő vagy 
meghaladó adó esetén kellett. 
 
Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős 
miniszter, hogy a számlázó programokkal 
kiállított számlák adatainak adóhatóság felé 
történő adatszolgáltatásának a szabályait 
megalkossa. 
 
Adózás rendjéről szóló törvény 
 
Áfa összesítő nyilatkozatot a korábbi 1 millió 
forint helyett, már a 100 ezer forintot elérő vagy 
meghaladó áfa tartalmú számlákról kell beadni 
2017-től. 
 
2016. július 1-től hatályos módosítás a 

The conditions for the tax exemption are that 
the distance from the permanent residence of 
the employee to his working place has to be at 
least 60 km or the travel time by public 
transport exceeds 3 hours. For the exemption it 
is not allowed to have own property owned by 
the employee within 60 km from the working 
place or within 3 hours travelling time. 
Employee has to be at least 36 hours of labour 
relation per week. 
 
Corporate Tax 
 
The amount of housing benefit accounted as 
expenditure can be calculated as a tax base 
reducing item. 
 
Tax advantage of credit loan interest for  
small and medium-sized enterprises in 
connection with acquisition of tangible fixed 
assets will be modified. Tax can be reduced up 
to 70% by the amount of the fully paid interests. 
 
Value Added Tax (VAT) 
 
Several basic food’s VAT will be reduced to 5%  
These include: poultry meat, egg, fresh milk. 
 
Internet access’s VAT will be reduced to 18%. 
 
Food and beverage sales at catering 
establishments will be reduced to 18% from 
2017 and to 5% from 2018. 
 
Tax number of the customer has to be marked 
on invoices exceeding 100 Th HUF of charged 
VAT. It had to be marked only over 1 million 
HUF in 2016. 
 
 
The Minister who is responsible for tax policy 
has been authorized to compile the regulation 
of the data supply to the Tax authority 
concerning invoices made by invoicing 
software. 
 
Rules of Taxation  
 
Summarized VAT declaration has to be 
provided from 2017 if invoice contains 100 HUF 
of VAT or above of it. Previously it was 1 million 
HUF. 
 
Modification for a reliable taxpayer’s 



 

 
H-9024 Győr, Kálvária u. 55. 
H-1016 Budapest, Hegyalja u.7-13. 
Tel. +36 96 512-760 • Fax +36 96 512-769 • E-mail: info@itag-audit.hu• www.itag-audit.hu 
Handelsregisterrnummer: 08-09-008374  • Steuernummer: 11888646-2-08  • Bankkontonummer: 11600006-00000000-26546849 

megbízható adózó minősítésénél, hogy az 
adózó terhére megállapított adókülönbözet 
összegét csökkenti az adózó javára 
megállapított adókülönbözet. 
 
Számviteli törvény 
 
A kapott támogatást már akkor is el lehet 
számolni az adott üzleti évre, ha a 
mérlegkészítésig az elszámolás megtörténik. 
 
 
A kiegészítő mellékletben a bérjárulékokat nem 
állománycsoportonként, hanem jogcímenként 
kell bemutatni. 
 
Kisvállalati adó 
 
Változik az adóalap megállapításának a módja. 
Nem a pénzforgalmú szemléletű eredményből 
kell a továbbiakban kiindulni, hanem a tárgyévi 
tőkeműveletek eredménye kerül módosításra 
meghatározott növelő és csökkentő tételekkel. 
 
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 
 
Eltérő jövedéki adó mértéket határoztak meg az 
üzemanyagok esetén 50 dolláros hordónkénti 
ár alatt és felett. 
 
A gépjárműadóról szóló törvényben szereplő 
tartós bérletbe adott személygépkocsihoz 
kapcsolódó rendelkezéseket hatályon kívül 
helyezik. 
 
2016. július 1-vel módosult a Ptk-ban az 
ügyvezetők felelősségi szabálya. A 

qualification taken effect from 1 July 2016 as 
the amount of defined tax differential charged 
the taxpayer reduces the received defined tax 
differential. 
 
Act on Accounting 
 
Received subsidy can be accounted for current 
business year if settlement has been realized 
until the date of completion of the balance 
sheet. 
 
Contributions in the supplementary notes has to 
be presented not as per staff group but as per 
titles. 
 
Tax of small enterprises 
 
Method of tax base calculation is going to 
change. Cash-based profit will not be the base 
but profit of current year’s capital operations will 
be modified with the determined increasing and 
decreasing items. 
 
New tax-base increasing and decreasing item 
will be introduced. In case of cash on hand 
exceeds exempted value of petty cash tax base 
has to be increased by the difference. Tax base 
can be decreased by the decreasing rate but 
only up to the exempted amount if value of the 
petty cash is decreasing.  
 
The exempted amount of petty cash will be 5% 
of the current total income however minimum 1 
million HUF or the balance of petty cash in the 
opening balance sheet 2016. 
 
Being taxable entity as a small enterprise will 
be terminated if the average number of 
employees exceeds 100 capita. 
 
Other changes 
 
Concerning fuels different rate of excise duty 
has been determined below and above of 50 
dollars per barrels. 
 
Rules of Act on motor vehicle tax concerning 
automobiles rented out permanently has been 
superseded. 
 
 
Responsibility rule of Managing Directors is 
modified in Civil Code from 1 July 2016.In the 
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továbbiakban csak abban az esetben 
egyetemleges a felelősségük a társasággal, ha 
a kárt szándékosan okozták. 
 
 
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. 

 

future there will be joint responsibility for the 
company, if the damage is caused purposely. 
 
 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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