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Hírlevél 
a 2016-os évben hozott adótörvény 

változásokról 
 
 

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, illetve 
a decemberi újabb módosításokkal. 
A módosítások legtöbb esetben 2017. január 1-
én lépnek hatályba. 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 
2017-től a béren kívüli juttatások 450 ezer 
forintos keretösszegébe a 100 ezer forintos 
keretösszegig juttatható pénzösszeg illetve a 
Széchenyi-pihenőkártyára utalt összeg tartozik 
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. 
 
Munkába járás költségtérítése címén a 
magánszemélynek fizethető adómentes térítés 
9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re növekszik. 
 
 
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.  
 

 
 

Newsletter about Tax law changes in 2016 
 
 
 
 
Additional tax package presented by the 
Minister of the National Economy and accepted 
by the parliament was published in November 
of 2016. Most of the changes related 2017 were 
already accepted in June 2016 which has been 
reported in our previous newsletter. Now we are 
repeating most significant points of the changes 
in summer supplemented by the accepted 
changes in November and the additional 
amendments accepted in December. Most 
changes are going to be put into force on 1 
January 2017 
 
 
Personal Income Tax 
 
From 2017 fringe benefits of 450 Th HUF will 
include the sum of money which can be 
provided maximum of 100 Th HUF and the 
amount transferred to the Széchenyi Card. 
Previous fringe benefits like support at the 
beginning of the school year, season-ticket for 
travelling, health and pension fund contribution 
are qualified as determined allowances from 
January and can be given without any upper 
limit. 
Tax base will be decreasing from 1,19 to 1,18 
of the income. 
 
 
The amount of tax-free reimbursement for costs 
regarding going to work will increase from 9 
HUF/km to 15 HUF/km 
 
 
Certain terms of tax-free housing benefit 
provided by the employer in connection with the 
appreciated housing needs like living room, 
family member moving together and living 
together have been clarified compared to the 
tax package accepted in summer. 
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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 
 
Adóalap csökkentő tételként lehet elszámolni a 
mobilitási célú lakhatási támogatás 
ráfordításként elszámolt összegét. 
 
Kedvezőbbé vált a kis- és középvállalkozások 
által igénybe vehető fejlesztési illetve tárgyi 
eszköz beszerzéshez kapcsolódó hitelkamat 
adókedvezmény.  
 
 
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.  
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

 
Terms of the delegation, official, business travel 
and in case of delegation the term of the 
workplace have been clarified. 
Those place of business of the employer is 
qualified as a workplace where the work is done 
as usual by the employee if there is none it will 
be the seat. 
 
 
Corporate Tax 
 
The amount of housing benefit accounted as 
expenditure can be calculated as a tax base 
reducing item. 
 
For small and medium-sized enterprises tax 
advantages of development and credit loan 
interest in connection with acquisition of 
tangible fixed assets have been improved. 
 
 
Tax base amending rules in connection with 
royalty have been modified. Among other things 
category of royalty has been narrowed 
hereafter the base of the correction items will 
be the profit from royalty not the received 
income. 
 
New type of tax benefit will be introduced in 
form of investment for energy efficiency targets. 
It can not be claimed together with the tax 
benefit of development. The amount can be 
claimed is up to the 30% of the eligible cost in 
case of large enterprise, which can be 
increased by 10 percentage points in case of 
medium-sized enterprise and 20 percentage 
points for small enterprise but shall not exceed 
the amount of 15 Million EUR converted into 
HUF. Energy efficiency has to be proved by 
certificate. Investment has to be operated at 
least for 5 years. Tax benefit can be claimed in 
the following tax year after capitalisation and in 
the next 5 years following that. 
 
 
Rules of tax benefit in connection with the 
historic building/monuments will be modified as 
well. Tax benefit can be claimed from now after 
eligible maintenance costs up to 50% of tax 
base but shall not exceed the amount of 50 
Million EUR converted into HUF.  
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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 
háromszorosával. 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 
igénybe 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. 
 
A törvény 2. számú mellékletében található, 
értékcsökkenési leírási kulcsokat tartalmazó 
jegyzéke több ponton változott.  
 
Általános forgalmi adó 
 
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 

Up to 2 times of the spent amount for culture 
and heritage refurbishment and investment can 
be returned as tax-base reducing item at the 
time of the investment and the following 5 
years. The eligible benefit can be up to the 
amount of 100 Million EUR converted into HUF. 
 
 
In case of acquisition of shares in start up/early 
stage enterprise, tax-base can be reduced by 3 
times of the value of shares. Reducing item can 
be accounted in equal instalments up to 20 
Million HUF yearly during 4 tax years. Tax 
benefit can be claimed also in case capital 
increase after acquisition. 
 
 
It will appear a new tax benefit according to 
50% of the expenses of live music service in 
restaurants. In case of claiming this tax benefit 
the expenditure is qualified as a tax base 
increasing item. 
 
 
The opportunity for eligibility of free of charge 
benefits will be tightened. It will not need to 
increase tax base with the cost of the benefit if 
the person who receiving the benefit declares 
that its tax base is not negative and the tax has 
been already paid after the received benefit. 
 
 
Transfer for support spectacle team sport can 
be completed until submitting the tax return 
hereafter but in this case 80% of the transferred 
amount can be considered as a tax benefit. 
In that case if the 30 days declaration deadline 
is after 31. May it has to be completed by the 
tax return. 
 
List of the depreciation rates in the annex 2 of 
Act on Corporate Tax has been changed in 
several points.  
 
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 
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18 százalékra, 2018-tól 5 százalékra csökken. 
 
 
A 100 ezer forint áthárított adót elérő vagy 
meghaladó számlán kötelező feltüntetni 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. 
 
Az alanyi adómentesség értékhatára 6-ról 8 
millió Ft-ra emelkedik. 
 
Adózás rendjéről szóló törvény 
 
 
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-
ig módosíthatja, ha a bevallási tervezet nem 
módosul, benyújtott bevallásnak minősül. 
 
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 
kockázatok megszüntetése érdekében, 
önellenőrzést javasol, kedvezményezi a 
kapcsolatfelvételt szankcionálás helyett. 
 
Új jogintézmény az úgynevezett teljességi 
nyilatkozat. Ha az ellenőrzés a magánszemély 
adózó bevallásának utólagos vizsgálatára 
irányul, a NAV felszólíthatja az adózót, hogy az 
adóalap megállapítása szempontjából lényeges 
vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeire 
vonatkozóan teljességi nyilatkozatot tegyen. 
 
 

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. 
 
The limitation of VAT exempt status will be 
increased from 6 to 8 Million HUF. 
 
Rules of Taxation  
 
 
Personal income tax return draft will be made 
by the tax authority for those who did not claim 
tax assessment from employer. Tax return draft 
cannot be claimed for farmers and self-
employed persons. Draft will be available on the 
portal who has got one after 15 March those 
who has not got portal can claim the draft either 
by post or by SMS. Tax draft can be modified 
until 20 May. If it will not modify, has to be 
qualified as a submitted tax return. 
 
 
 
In the future those are qualified as a risky 
taxpayer, who is registered at seat service and 
default fine has been imposed on it because of 
hindrance of the tax proceeding. 
 
New service will be introduced by the tax 
authority called as a supporting action whereby 
professional support will be given to the 
taxpayer for the purpose of termination of the 
risks, self-revision will be advised and the 
contacting will be favoured instead of sanction. 
 
Representation letter is a new legal institution. 
In case if the tax review directs to the 
subsequent inspection of a private person’s tax 
return, Tax authority may require the tax payer 
to provide declaration/ Representation letter 
about the properties, income and other 
circumstances which are significant to defining 
the tax base. 
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Egyéb változások 
 
Megszűnik a kamatjövedelem után fizetett 6%-
os egészségügyi hozzájárulás.  
 
Egyszerűsödik az eho rendszere, az eddigi 5 
kulcs helyett 14%-os és 22%-os kulcs marad 
fenn. 
 
A rehabilitációs járulék mértéke a minimálbér 9-
szeresére nő. 
 
A jelenlegi bruttó 110 ezer forintról januártól 
127 500 forintra emelkedik a minimálbér,2018-
ra 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. 
 
 
A parlament által decemberben elfogadott 
egyéb változások 
 
Egy számjegyű, 9 %-os lesz a vállalati 
nyereségadó, a kis- és középvállalatoknak és a 
nagyvállalatoknak egyaránt. 
 
A fejlesztési adókedvezmény ezentúl a 
beruházás üzembe helyezését követő 
adóévben – vagy adózó döntése alapján a 
beruházás üzembe helyezésének az 
adóévében – és az azt követő további 12 
adóévben vehető igénybe, legfeljebb a 
bejelentés adóévét követő 16. adóévig 
 
2017.01.01 után sporttámogatás esetében az 
adókedvezmény utoljára a támogatást követő 
nyolcadik év adójából vehető igénybe. 
 
 
A kisvállalati adó mértéke 16 %-ról 14 %-ra 
csökken. 
 
A szociális hozzájárulási adó és eho mértéke 5 
százalékponttal, 27%-ról 22%-ra csökken. 
 

 
Other changes 
 
6% of health contribution of will be terminated in 
case of interest income. 
 
System of health contribution will be simplified, 
instead of the 5 rates it will be 2 of them 14% 
and 22%. 
 
Contribution of rehabilitation will increase to 9 
times of the minimum wage. 
 
Minimum wage will increase from 110.000 HUF 
to 127.500 HUF from January and to 137.862 
HUF from 2018. Minimum wages for skilled 
labour will increase from 129.000 HUF to 
161.250 HUF, from 2018 it will be 180.600 
HUF. 
 
Rules concerning prolongation of foreign 
person delegation to Hungary will be terminated 
from 1 January 2017. Contrary to previous rules 
insurance obligation will arise from 2 years after 
the beginning of the delegation. 
 
 
 
Other changes accepted by the parliament 
in December 
 
Corporate tax will be 9% for small, medium and 
for large enterprises equally. 
 
 
Tax benefit of development can be claimed 
from the following year of the investment or in 
that tax year when the capitalisation has been 
realised and the following 12 tax year up to the 
16th tax year according to the decision of the 
taxpayer. 
 
 
From 01.01.2017 sport support tax benefit can 
be claimed at last from the tax of the 8th year 
after giving the support. 
 
 
Tax rate of small enterprise will be decreased 
from 16% to 14%. 
 
Social security contribution and health 
contribution will be decreased from 27% to 22 
% which is 5 % points. 
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Rögzítették továbbá, hogy az ingatlan, illetve a 
kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből 
származó jövedelem a szerzést követő 5. évtől 
kezdve személyi jövedelemadó mentessé válik 
a korábbi 15 év helyett. 
 
 
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. 

 

It has been laid down that the income derive 
from real estate sales and the connected 
property rights will be non-taxable regarding 
personal income tax from the 5th year following 
the acquisition instead of the previous 15th year. 
 
 
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 
 

 

http://www.itag-audit.hu/
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