FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Helyi iparűzési adó, cégautóadó, illeték, illetve KATA és KIVA adónemeket érintő várható változások

A nemzetgazdasági miniszter által
május
elején
beterjesztett
és
időközben elfogadott törvényjavaslat
szerint a várható változások majdnem
minden adónemet érintik, mint arról
korábbi Hírleveleinkben – egyes
kiemelt adókötelezettségeket illetően
– már tájékoztatást adtunk.
Helyi iparűzési adó
Kis Gábor

„A nemzetgazdasági
miniszter által május
elején beterjesztett és
időközben elfogadott
törvényjavaslat szerint
a várható változások
majdnem minden
adónemet érintik,
mint arról korábbi
Hírleveleinkben –
egyes kiemelt
adókötelezettségeket
illetően – már
tájékoztatást adtunk.”

A jövőben az adózó az állandó jellegű
helyi
iparűzési
adóról
szóló
adóbevallási kötelezettségét – ide
értve az adóbevallás kijavítását és az
önellenőrzéssel való helyesbítést is –
az
állami
adóhatósághoz
elektronikus
úton
benyújtott
nyomtatványon,
az
általános
nyomtatványkitöltő
program
használatával is teljesítheti.
Az állami adóhatóság a hozzá
beérkezett adóbevallást –
az
adóbevallás-benyújtásra
kötelezett
azonosítását
követően,
tartalmi
vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta
kiadása mellett – az adóalany által a
bevallási nyomtatványon megjelölt
székhely,
telephely
szerinti
önkormányzati adóhatóság részére
haladéktalanul, elektronikus úton
megküldi.
Az állami adóhatósághoz határidőben
benyújtott
adóbevallást
az
önkormányzati
adóhatóságnál
teljesítettnek kell tekinteni.
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2017. július 1-jétől a helyi adókról
szóló törvénybe is bekerül a társasági
adóról szóló törvénnyel összhangban
lévő jogdíj-fogalom.
Továbbá az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen
költsége a helyi iparűzési adó
tekintetében azonos lesz társasági
adó törvény szerint meghatározott,
az adózás előtti eredményt csökkentő
összeggel.
Cégautóadó
2017. január 1-jétől további a
visszaélések kizárása érdekében a
tartós bérletre vonatkozó sajátos
szabályokat hatályon kívül helyezik.
Ennek megfelelően az adómentesség
csak a magánszemély tulajdonában
álló olyan személygépkocsi után jár
majd,
amelynek
használatával
összefüggésben a használó kizárólag
az
SZJA
törvény
szerinti
költségtérítést kap, továbbá az olyan,
magánszemélynek pénzügyi lízingbe
adott személygépkocsi esetében,
amely után költséget nem számoltak
el.
KATA
A törvényjavaslat módosít a kisadózó
vállalkozás bevételének fogalmán.
Eszerint a költségek fedezetére és
fejlesztési
célokra
nyújtott
támogatások összegét nem kell
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bevételként figyelembe venni. A módosítás
visszamenőleges hatályú, tehát a 2014. január 1-jét
követően keletkezett bevételekre is alkalmazható.
Így az adóalany 6 milliós bevételi értékhatárába a
fenti tétel a továbbiakban nem számít bele.
KIVA
A törvénymódosítás szerint adott vállalkozás az
adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó
szerinti adózást, ha az átlagos statisztikai
állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben
várhatóan nem haladja meg az 50 főt. Ez a határ
jelenleg 25 fő.
A módosításnak megfelelően az adott vállalkozás a
korábbi arányosítás nélkül, az adóévre akkor
választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, az
adóévet
megelőző
adóévéről
készítendő
beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem
haladja meg az 500 millió forintot.
A kiva-adóalanyiság megszűnése tekintetében a
korábbi 50 fős átlagos statisztikai állományi
létszámhatár 100 főre emelkedik. Az adóalap
számítása tekintetében alapvető változás, hogy a
törvény a továbbiakban nem a pénzforgalmi
szemléletű eredményből vezeti le az adóalapot.
Az adóalapot a törvényben meghatározott növelő
és csökkentő tételek egyenlege, valamint ennek a
személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege
képezi.

Az adóalap-módosítást megelőzően a KIVA hatálya
alá tartozó adóalanyok olyan adóalap csökkentő
korrekcióval élhetnek, melyek a változások
negatív hatásait ellensúlyozzák számukra. A
csökkentő tétel összegét az állami adó- és
vámhatóság állapítja meg a nyilvántartásában
szereplő adatok alapján, és az összegről, valamint
annak levezetéséről 2017. december 31-ig
tájékoztatást küld az érintett adózóknak.
A törvénymódosítás szerint változnak az adóelőleg
fizetésére vonatkozó szabályok is, mely szerint az
adóelőleg összege:
•
az adóelőleg-megállapítási időszakban az
adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot
képező
összes
jövedelem,
csökkentve
a
kedvezményezett
foglalkoztatott
után
érvényesíthető kedvezménnyel, és
•
az adóelőleg-megállapítási időszakban
jóváhagyott fizetendő osztalék, csökkentve az
adóelőleg-megállapítási időszakban bevételként
elszámolt osztalék összegével
együttes összegének a 16 százaléka.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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