FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
További kedvező adóváltozások 2016-tól
Az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága módosító indítványt nyújtott
be az 2016-os adócsomaghoz. Eszerint
a jövő évtől SZJA kedvezményt kaphatnak az állami nyugdíjrendszerbe
visszatérő magánpénztári tagok, bizonyos esetekben adókedvezménnyé
alakulhat a növekedési adóhitel egy
része.
Kis Gábor

„Az Országgyűlés
Költségvetési
Bizottsága módosító
indítványt nyújtott be
az 2016-os
adócsomaghoz.
Eszerint a jövő évtől
SZJA kedvezményt
kaphatnak az állami
nyugdíjrendszerbe
visszatérő
magánpénztári tagok,
bizonyos esetekben
adókedvezménnyé
alakulhat a növekedési
adóhitel egy része.”

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszatérők SZJA kedvezménye

adó visszatérítéséről rendelkezhet.
Növekedési hitel
A költségvetési bizottság törvénymódosító javaslata a növekedési
adóhitelt bizonyos esetekben adókedvezménnyé alakítaná. Nevezetesen, ha a növekedési adóhitelre
jogosult cég nyilatkozatát követő két
adóévben tárgyi eszköz beruházást és
létszámnövelést valósít meg, akkor a
növekedési adóhitelre jutó társasági
adó még meg nem fizetett összegét
választása
szerint
csökkentheti
kedvezményezett beruházási érték
19%-ával, legfeljebb a növekedési
adóhitelre jutó társasági adó még
meg nem fizetett összegének 70%áig a következő feltételek teljesülése
esetén.

A hatályos jogszabályok szerint idén
januártól a magán-nyugdíjpénztári
tagok bármikor, időbeli megkötés
nélkül
visszaléphetnek
a
társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe. A költségvetési bizottság
törvénymódosító javaslata szerint
2016-tól határozatlan ideig a
visszalépők megkaphatják azokat a
személyi jövedelemadó kedvez- A kedvezményezett beruházási érték
ményeket, amelyekkel korábban az adóévben korábban még haszvisszatérő társaik is rendelkeztek.
nálatba nem vett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, de legfeljebb a
Így az SZJA törvény olyan bevételként foglalkoztatottak átlagos állományi
nevesítené a visszalépő tag részére létszáma növekményének és 10 millió
adott tagi kifizetés címén kapott forintnak a szorzata azzal, hogy a
összeget,
amelyet
nem
kell kedvezmény nem érvényesíthető
figyelembe venni a jövedelem olyan eszköz tekintetében, amelyre
megállapításánál. Ha a visszalépő tag nem lehet terv szerinti értékezt az összeget önkéntes kölcsönös csökkenést elszámolni.
nyugdíjpénztárba
utaltatja,
az
összevont adóalapba tartozó jö- A kedvezményezett beruházási értékvedelmét terhelő adó terhére az ként érvényesített összeget elszámolt
átutalt összeg 20 százalékának meg értékcsökkenési leírásnak kell tefelelő, de legfeljebb 300.000 forint
kinteni a társasági adóban.
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Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
része visszafizetendő. A kedvezmény nem jár az kapcsolatban keressék munkatársainkat.
adózónak, ha a nyilatkozat adóévében a társasági
adótörvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe
beruházása nyomán.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

