Hírlevél
a 2016-os évben hozott adótörvény
változásokról

Informationsbrief
über die Modifikationen des Steuergesetzes
während des Jahres 2016

2016 novemberében került kihirdetésre a
nemzetgazdasági miniszter által beterjesztett
és a parlament által elfogadott újabb
adócsomag. A 2017-es évet érintő változások
jelentős része már 2016. júniusban elfogadásra
került, melyről korábbi hírlevelünkben már
beszámoltunk. Most felidézzük a nyári
változások leglényegesebb pontjait kiegészítve
a novemberben elfogadott változásokkal.
A módosítások legtöbb esetben 2017. január 1én lépnek hatályba.

In November 2016 wurde das vom
Wirtschaftsminister eingebrachte und vom
Parlament angenommene, neue Steuerpacket
verkündet. Der größte Teil der das Jahr 2017
betreffenden Modifikationen wurde schon in
Juni 2016 angenommen, worüber wir schon in
unserem früheren Informationsbrief berichtet
haben. Jetzt erwähnen wir die wichtigsten
Punkte der Modifikation von diesem Sommer
noch einmal ergänzt mit den Modifikationen, die
in November angenommen wurden.
Die meisten Modifikationen treten am
01.01.2017 in Kraft.

Személyi jövedelemadó

Personaleinkommensteuer

2017-től a béren kívüli juttatások 450 ezer
forintos keretösszegébe a 100 ezer forintos
keretösszegig juttatható pénzösszeg illetve a
Széchenyi-pihenőkártyára utalt összeg tarozik
bele. A korábbi béren kívüli juttatások, mint az
iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet,
egészség-, nyugdíjpénztári befizetés januártól
egyes meghatározott juttatásnak minősül és
felső korlát nélkül adható.
A béren kívüli juttatások után a kifizetőt terhelő
adó alapja a jövedelem 1,18-szorosára csökken
a korábbi 1,19-es helyett.

Ab 2017 gehören die Geldsumme von 100 Tsd.
HUF und die auf die Széchenyi Karte
überwiesene Summe in den Rahmenbetrag von
450 Tsd. HUF der Lohnnebenleistungen. Die
früheren
Lohnnebenleistungen,
wie
die
Schulanfangsunterstützung,
örtliche
Monatskarte, Einzahlung in die Kranken- und
Rentenkasse gelten ab Januar als sonstige
Nebenleistung und können ohne obere Grenze
gegeben werden.
Nach den Lohnnebenleistungen wird sich die
Steuergrundlage der Auszahler auf das 1,18
Fache des Einkommens statt dem früheren
1,19 Fache verringern.

Munkába járás költségtérítése címén a Die als Kostenersatz der Fahrt zur Arbeit der
magánszemélynek fizethető adómentes térítés Privatperson bezahlbare steuerfreie Summe
9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re növekszik.
wird sich vom 9 HUF/Km auf 15 HUF/km
erhöhen.
A nyáron elfogadott adócsomaghoz képest az
adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási
támogatással
kapcsolatosan
pontosításra
kerültek bizonyos fogalmak a méltányolható
lakásigény kapcsán, mint például a lakószoba,
együtt költöző, együtt lakó családtag.
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Im
Vergleich
zu
dem
im
Sommer
angenommenen Steuerpacket wurden einige
Begriffe
im
Zusammenhang
mit
dem
steuerfreien Mobilitätswohngeld bezüglich des
anerkannten Wohnungsanspruchs präzisiert,
wie zum Beispiel das Wohnzimmer, der
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Pontosításra került a kiküldetés, hivatali, üzleti
utazás fogalma is, valamint kiküldetés esetében
a munkahelyé. Munkahelynek minősül a
munkáltatónak az a telephelye, ahol a
munkavállaló munkáját szokás szerint végzi,
ennek hiányában illetve több telephely
esetében a székhely.
Társasági adó

zusammenziehende,
zusammenwohnende
Familienmitglied.
Der Begriff der Entsendung, der Geschäftsreise
wurde auch präzisiert, bzw. falls Entsendung
auch der Begriff des Arbeitsplatzes. Als
Arbeitsplatz gilt die Niederlassung des
Arbeitsgebers, wo der Arbeitnehmer ihre Arbeit
gewohnheitsmäßig verrichtet, mangels dieser
oder falls mehreren Niederlassungen ist es der
Sitz des Arbeitsgebers.
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.
Kedvezőbbé vált a kis- és középvállalkozások Die Steuerbegünstigung der Klein- und
által igénybe vehető fejlesztési illetve tárgyi mittelständischen
Unternehmen
nach
eszköz beszerzéshez kapcsolódó hitelkamat Entwicklungen sowie nach den Kreditzinsen,
adókedvezmény.
die sich zur Anschaffung der Sachanlagen
knüpfen, wurde günstiger.
Módosultak a jogdíj miatti adóalap módosító
tételek szabályai is. Többek között szűkült a
jogdíj fogalomköre, a korrekciós tételek alapja
ezentúl nem a szerzett bevétel, hanem a
jogdíjból származó nyereség.

Die Regel der modifizierende Posten der
Tantiemen haben sich verändert. Unter
anderem hat sich die Kategorie der Tantieme
verengt, die Grundlage der Korrektionsposten
wird nicht der erworbene Umsatz, sondern der
Gewinn aus den Tantiemen.

Új típusú adókedvezmény kerül bevezetésre az
energiahatékonysági
célokat
szolgáló
beruházások formájában. A kedvezmény
fejlesztési adókedvezménnyel együtt nem
vehető igénybe. A maximálisan igénybe vehető
összeg az elszámolható költségek 30%
nagyvállalkozások
esetén,
amely
középvállalkozások esetén 10, kisvállalkozások
esetén 20 százalékponttal növelhető, de nem
haladhatja meg a 15 millió EUR-nak megfelelő
forint összeget. Az energiahatékonyságot
igazolással kell bizonyítani. A megvalósított
beruházást legalább 5 éven keresztül
üzemeltetni kell. A kedvezményt a beruházás
üzembe helyezését követő adóévben és az azt
követő 5 adóévben lehet igénybe venni.

Neue Steuerbegünstigung wird eingeführt in
Form
der
Investitionen,
die
Energieeffizienzziele dienen. Die Begünstigung
kann zusammen mit der Steuerbegünstigung
nach Entwicklungen nicht in Anspruch
genommen werden. Die höchste Summe
beträgt
30%
der
Kosten
bei
den
Großunternehmen, der bei den mittleren
Unternehmen um 10, bei Kleinunternehmen um
20 Prozentpunkte erhöht werden kann, aber die
der Summe von 15 Mio. EUR entsprechenden
HUF Summe nicht überschreiten darf. Die
Energieeffizienz soll mit Bestätigung bewiesen
werden. Die verwirklichte Investition soll
mindestens über 5 Jahre betrieben werden. Die
Begünstigung kann man im Folgejahr der
Inbetriebsetzung der Investition und in den
folgenden 5 Jahren in Anspruch nehmen.

Módosulnak a műemlékekkel kapcsolatos
adókedvezmények szabályai is. A kedvezmény
ezentúl már az elszámolt karbantartás után is
jár, az adóalap 50%-ig, de maximum 50 millió
EUR-nak megfelelő Ft összeg erejéig.

Auch die Regeln der Steuerbegünstigungen im
Zusammenhang mit den Denkmälern werden
sich verändern. Die Begünstigung steht einem
fortab auch schon nach der verrechneten
Instandhaltung zu – bis zum 50 % der
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A felújításokra, kulturális örökség védelmi céllal
történő
beruházásokra
elköltött
összeg
kétszerese vehető vissza adóalap csökkentő
tételként az adózó döntése alapján a beruházás
adóévében és az azt követő 5 évben. A
maximálisan elszámolható kedvezmény 100
millió EUR-nak megfelelő Ft.
A korai fázisú (startup) vállalkozásokban való
részesedésszerzés
esetén
az
adóalap
csökkenthető
a
részesdés
értékének
másfélszeresével 19 %-os adókulcs illetve két
és félszeresével 10% adókulcs alkalmazása
esetében. A csökkentő tételt 4 adóév alatt
egyenlő részletekben lehet elszámolni évente
maximálisan 20 millió Ft erejéig. A kedvezmény
a megszerzést követő tőkeemelés esetében is
igénybe vehető.

Új
kedvezményként
jelenik
meg
a
vendéglátóhelyen
megvalósított
élőzenei
szolgáltatással kapcsolatos ráfordítások 50%ának adókedvezménye is. A kedvezmény
idénybe vétele esetében az elszámolt ráfordítás
adóalap növelő tételnek minősül.
Szigorodik
az
ingyenes
juttatások
elszámolhatóságának lehetősége. Abban az
esetben nem kell az adóalapot a juttatás
költségével növelni, ha a juttatásban részesülő
arról is nyilatkozik, hogy az adóalapja nem
negatív és a kapott juttatásra jutó adó összegét
megfizette.
A látványcsapatsport támogatására történő
utalás ezentúl a bevallás benyújtásáig
teljesíthető, de ekkor csak az utalt összeg 80%a
vehető
figyelembe
kedvezményként.
Amennyiben ebben az esetben a 30 napos
bejelentési határidő átnyúlna május 31. utánra,
a bejelentés az adóbevallással teljesítendő.

Steuergrundlage, aber bis zur 50 Mio. EUR
entsprechenden HUF-Summe.
Zweifache der Summe der Renovierungen, der
Investitionen
mit
dem
Zweck
des
Denkmalschutzes kann als Steuergrundlage
senkender Posten im Jahr der Investition und in
den folgenden 5 Jahren verrechnet werden. Die
höchste Summe der Begünstigung beträgt 100
Mio. EUR entsprechende HUF-Summe.
Beim
Beteiligungserwerb
in
Startup
Unternehmen kann die Steuergrundlage um
das
Eineinhalbfache
des
Wertes
der
Beteiligung
falls
Anwendung
des
Steuerschlüssels
von
19%
und
um
Zweieinhalbfache
falls
Anwendung
des
Steuerschlüssels von 10% vermindert werden.
Die Verminderung kann 4 Steuerjahre lang in
gleichen Massen, aber jährlich maximal bis zum
20 M HUF verrechnet werden.
Die
Begünstigung kann auch im Fall von
Kapitalerhöhung nach dem Erwerb in Anspruch
genommen werden.
Als
neue
Begünstigung
erscheint
die
Steuerbegünstigung, des 50 Prozents der
Aufwendungen der Livemusikdienstleistungen
in
den
Gaststätten.
Im
Fall
der
Inanspruchnahme der Begünstigung soll die
Steuergrundlage
mit
der
verrechneten
Aufwendung erhöht werden.
Die
Verrechnungsmöglichkeit
der
freien
Zuschüsse wird strenger. Mit den Kosten des
Zuschusses muss man die Steuergrundlage in
dem
Fall
nicht
erhöhen,
wenn
der
Zuschussempfänger sich äußert, dass seine
Steuergrundlage nicht negativ ist und er die
Summe der Steuer nach dem erhaltenen
Zuschuss bezahlt hat.
Die Überweisung für die Unterstützung der
Gruppensportarten kann fortab bis zur Eingabe
der Steuererklärung erfüllt werden, aber in
diesem Fall kann nur 80 % des überwiesenen
Betrags als Begünstigung in Betracht
genommen werden. Wenn in diesem Fall der
Anmeldungstermin von 30 Tage den 31. Mai
überreichen würde, soll die Anmeldung mit der
Steuererklärung vollgebracht werden.

A törvény 2. számú mellékletében található, Die Liste der Abschreibungsschlüssel, die in
értékcsökkenési leírási kulcsokat tartalmazó der Anlage Nr. 2 des Gesetzes zu finden ist,
jegyzéke több ponton változott.
wurde in mehreren Punkten geändert.
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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, darunter der vom 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 kötelező feltüntetni a vevő 100 Tsd. HUF oder über 100 Tsd. HUF soll ab
adószámát. 2016-ban csak az 1 millió forintot nächstem Jahr die Steuernummer der Kunde
elérő vagy meghaladó adó esetén kellett.
aufgewiesen werden. In 2016 musste sie nur
bei Umsatzsteuer von 1 Mio. HUF aufgewiesen
Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős werden.
miniszter, hogy a számlázó programokkal Der für die Steuerpolitik zuständige Minister
kiállított számlák adatainak adóhatóság felé wird
bevollmächtigt,
die
Regel
der
történő adatszolgáltatásának a szabályait Datenlieferung der Angaben der durch
megalkossa.
Rechnungsprogramme erstellten Rechnungen
ans Finanzamt zu entwerfen.
Az alanyi adómentesség értékhatára 6-ról 8 Die
Wertgrenze
der
Substantiven
millió Ft-ra emelkedik.
Steuerbefreiung wird sich von 6 Mio. auf 8 Mio.
HUF erhöhen.
Adózás rendjéről szóló törvény

Das Gesetz über
Steuerzahlung

Az Adóhatóság adóbevallási tervezetet készít
azok
részére,
akik
munkáltatói
adómegállapítást nem kértek. Nem kérhetik az
adóbevallási tervezetet az őstermelők, egyéni
vállalkozók. Akik ügyfélkapuval rendelkeznek,
azok március 15-e után az ügyfélkapun
keresztül kapják meg a tervezetet, akik
ügyfélkapuval nem rendelkeznek, kérhetik a
tervezet elkészítését postai úton vagy sms-ben.
Az adózó az adóbevallási tervezetet május 20-i
módosíthatja, ha a bevallási tervezet nem
módosul, benyújtott bevallásnak minősül.

Das
Steueramt
erstellt
einen
Steuererklärungsentwurf für die, die keine
Steuerveranschlagung von dem Arbeitsgeber
verlangt
haben.
Die
Urproduzenten,
Einzelunternehmer
können
den
Steuererklärungsentwurf nicht verlangen. Die
Personen, die über Registration bei der
Kundenwebseite
der
Steuerbehörde
(Ügyfélkapu) verfügen, erhalten den Entwurf
über
die
Kundenwebseite,
die
keine
Registration haben, können die Erstellung des
Entwurfes per Post oder per SMS verlangen.
Der Steuerzahler kann den Entwurf bis dem 20.
Mai verändern, wenn der Entwurf nicht
verändert wird, gilt er als eingereichte
Steuererklärung.
In der Zukunft wird der Steuerzahler als riskant
gelten, der zu einem Sitzanbieter registriert ist
und für den wegen Behinderung des
Steuerverwaltungsprozesses rechtskräftig eine
Versäumnisstrafe auferlegt wurde.
Das Steueramt führt eine neue Dienstleistung
unter dem Namen Unterstützungsverfahren ein,
in dem es dem Steuerzahler fachliche

A jövőben kockázatos adózónak minősül az, aki
székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az
adóigazgatási eljárás akadályozása miatt
jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki rá.
Az adóhatóság új szolgáltatást vezet be
támogató eljárás néven, melynek keretében
szakmai támogatást nyújt az adózónak a feltárt
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Ordnung

der
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kockázatok
megszüntetése
érdekében, Unterstützung im Interesse der Aufhebung der
önellenőrzést javasol, kedvezményezi a entdeckten Risiken bietet, Selbstrevision
kapcsolatfelvételt szankcionálás helyett.
vorschlägt und die Kontaktaufnahme statt der
Sanktionierung anregt.
Új jogintézmény az úgynevezett teljességi Neues Rechtsinstitut ist die sogenannte
nyilatkozat. Ha az ellenőrzés a magánszemély Vollständigkeitserklärung.
Wenn
die
adózó bevallásinak utólagos vizsgálatára Steuererklärung einer Privatperson nachträglich
irányul, a NAV felszólíthatja az adózót, hogy az kontrolliert wird, kann das Steueramt den
adóalap megállapítása szempontjából lényeges Steuerzahler
aufrufen,
eine
vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire Vollständigkeitserklärung
über
ihre
vom
vonatkozóan teljességi nyilatkozatot tegyen.
Hinsicht der Festlegung der Steuergrundlage
wichtigen Vermögens, Einkommens- und
sonstigen Umstände zu geben.
Egyéb változások

Sonstige Veränderungen

Megszűnik a kamatjövedelem után fizetett 6%- Der Gesundheitszuschuss von 6 Prozent nach
dem Zinseneinkommen wird gelöscht.
os egészségügyi hozzájárulás.
Das System des Gesundheitszuschusses wird
einfacher, von den 5 Schlüsseln bleiben nur
zwei, der Schlüssel von 14% und 27%.
A rehabilitációs járulék mértéke a minimálbér 9- Maß der Rehabilitationsbetrag wird auf das 9
Fache des Mindestlohns erhöht.
szeresére nő.
Egyszerűsödik az eho rendszere, az eddigi 5
kulcs helyett 14% és 27%-os kulcs marad fenn.

A jelenlegi bruttó 110 ezer forintról januártól
127 500 forintra emelkedik a minimálbér,2018ra pedig 137 862 forintra nő. A szakképzett
minimálbér a jelenleg bruttó 129 ezer forintról
161 250 forintra nő, egy évre rá pedig 180 600
forintra.
2017. január 1-jétől eltörlésre kerül a külföldi
személy
Magyarországra
történő
kiküldetésének meghosszabbítására vonatkozó
szabály. A korábbiaktól eltérően a munkáltatót
biztosítási kötelezettség fogja terhelni a
kiküldetés megkezdését követő két év után.

Der Mindestlohn erhöht sich ab Januar von der
Bruttosumme von 110 Tsd. HUF auf 127.500
HUF, ab 2018 auf 137.862 HUF. Der
Mindestlohn der qualifizierten Arbeitsnehmer
erhöht sich von der Bruttosumme von 129 Tsd.
HUF auf 161.250 HUF, nach einem Jahr auf
180.600 HUF.
Ab dem 1. Januar 2017 wird der Regel, der sich
auf die Verlängerung der Entsendung eines
Ausländers nach Ungarn bezieht, gelöscht. Im
Gegensatz zu den früheren Regeln wird der
Arbeitsgeber nach zwei Jahren nach dem
Anfang der Entsendung Versicherungspflicht
haben.

Tervezett, még parlament által el nem Die geplanten, aber vom Parlament noch
nicht angenommenen Modifikationen
fogadott változások
A tervek szerint egy számjegyű, 9 %-os lesz a
vállalati
nyereségadó,
a
kisés
középvállalatoknak és a nagyvállalatoknak
egyaránt.

Der Körperschaftssteuer wird geplant einstellig,
9% sowie für die Klein- und mittleren
Unternehmen,
als
auch
für
die
Großunternehmen.

A kisvállalati adó mértéke 16 %-ról 14 %-ra Maß der Kleinunternehmersteuer wird sich von
16% auf 14% reduzieren.
csökken.
des
Sozialbeitrags
und
des
A szociális hozzájárulási adó és eho mértéke 5 Maß
Gesundheitszuschusses
wird
um
5
százalékponttal, 27%-ról 22%-ra csökken.
Prozentpunkte von 27% auf 22% reduziert.
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Ezen változások azonban jelen hírlevél Diese Modifikationen wurden jedoch bis zum
készítésének időpontjáig még nem kerültek Zeitpunkt
der
Erstellung
dieses
elfogadásra.
Informationsbriefes noch nicht angenommen.
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.
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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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