FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Tervezett jelentősebb adóváltozások 2016-tól
Az adótörvény-javaslat különlegessége, hogy az elmúlt tíz év
legrövidebb adócsomagja, nem tartalmaz új adónemet vagy jelentősebb
adóemelést. Az érintett közterhek
jellemzően mérséklődnek, vagy nem
változnak. A legtöbb módosítás a
jövedelemadózás területén várható.

Kis Gábor

„Az adótörvényjavaslat
különlegessége, hogy
az elmúlt tíz év
legrövidebb
adócsomagja, nem
tartalmaz új adónemet
vagy jelentősebb
adóemelést. Az
érintett közterhek
jellemzően
mérséklődnek, vagy
nem változnak. A
legtöbb módosítás a
jövedelemadózás
területén várható.”

A törvényjavaslat szerint a személyi
jövedelemadó kulcsa 15 százalékosra
mérséklődik, ugyanakkor 2016-tól
megemelkedik a családi adóalapkedvezmény az egy, illetve három
gyermeket nevelőknél. Így megmarad
az idei SZJA kedvezmény összege. A
két gyermeket nevelőknél az
adóalap-kedvezmény a csökkenő
kulcstól függetlenül is növekszik,
mert jövőre a jogosultak nagyobb
összeget vonhatnak le kedvezményként a fizetendő adójukból.
A családi adóalap-kedvezmény – az
eltartottak számától függően –
kedvezményezett eltartottanként és
jogosultsági hónaponként 2016-ban:
•

•

•

három és minden további eltartott esetén 220.000,- forint
(marad a 33 ezer forintos
adókedvezmény).

A házastársak által együttesen
érvényesíthető
személyi
jövedelemadó kedvezmény jogosultsági hónaponként 33.335,- forintra módosul.
A személyi jövedelemadó-kulcs mérséklése várhatóan az egyes meghatározott juttatások és a béren
kívüli juttatások (cafetéria) adóterhét
is csökkenteni fogja. Az adóalap 1,19szeres értéke után az egyes meghatározott juttatások esetében az
összesített (SZJA és EHO) adóteher
34,51 százalékra csökken (35,7
százalékról), a béren kívüli juttatások
esetében 49,98 százalékra változik
(51,17 százalékról).

Az adótörvény-javaslat a társasági
adó vonatkozásában bevezetné a
növekedési adóhitel intézményét:
ennek lényege, hogy az adóévi adózás
előtti eredménynek a tárgyévet
egy eltartott esetén 66.670,- megelőző adóév adózás előtti eredforint (azaz marad tízezer forint ményét meghaladó része után az
az adókedvezmény),
adót a következő két adóév során
kettő eltartott esetén 83.330,- kellene megfizetni.
forint (itt nő a fizetendő SZJA-ra
értelmezett kedvezmény az ideihez képest, mégpedig 10 ezer
forintról 12.500,- forintra),
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A kedvezményre való jogosultság
jogszabályban
meghatározott
teljesítéséhez kötött:

elérése a Az ágazati adókat érintő módosítások értelmében az
feltételek új nyomvonalon létesített közművezetékek, valamint a
kifejezetten gyors (100 Mbps sebességű) szélessávú
internet-szolgáltatás nyújtására alkalmassá tett
• az adózó adóalanyisága az adóévet megelőző vezetékek (vezetékszakaszok) után az adófizetési
harmadik
adóévben
vagy
korábban kötelezettség az üzembe helyezésük után 5 évvel
kezdődik.
kezdődött, és
• az adózó az adóévben és az adóévet
megelőző három adóévben nem vett részt A dohányipari vállalkozások által idén fizetett,
átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, egyszeri dohányipari egészségügyi hozzájárulás
állandó közteher lesz a törvényjavaslat elfogadása
és
• az adóévi adózás előtti eredményének a esetén.
megelőző adóévi adózás előtti eredményét
meghaladó része (azaz a növekedési A helyi adókról szóló törvény tervezett módosítása
adóhitel) eléri vagy meghaladja az adózó szerint az önkormányzatok rendeletben adóelőnyt
megelőző adóévi adózás előtti eredménye biztosíthatnak „azon háziorvosi tevékenységet
folytató vállalkozó” számára, amelynek összes
abszolút értékének az ötszörösét, és
• az adózó az előző adóévi árbevételének árbevételének legalább 80 százaléka származik a
összegétől függetlenül az adóelőleg- háziorvosi tevékenységéből és adóalapja nem haladja
kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva meg a 10 millió forintot. Ez az adóelőny de minimáliis
álló határidőig az adóhatóság részére támogatásnak minősül.
nyilatkozik arról, hogy a növekedési
adóhitelre
vonatkozó
rendelkezéseket A törvényjavaslat szerint az egészségügyi szolgáltatási
járulék havi összege az idei 6.930,- forintról 7.050,kívánja alkalmazni.
forintra emelkedik 2016. január 1-től.
Bizonyos feltételekkel a megelőző adóévben negatív
adózás előtti eredménnyel rendelkező adózók is Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
jogosulttá válhatnak a kedvezményre.
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
Az általános forgalmi adó tekintetében jelentős
változás, hogy a „házi sertéshús frissen, hűtve vagy
fagyasztva” árukategóriába tartozó termékek ÁFÁ-ja
5 százalékosra csökken.
A kormány a törvényjavaslatba foglalta az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött egyezségét,
így a banki különadó felső kulcsa 2016-ban 0,53
százalékról 0,31 százalékra, 2017-ben és 2018-ban 0,21
százalékra csökken.

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.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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