FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Várható változások több adónemet illetően
A nemzetgazdasági miniszter által
május elején beterjesztett T/10537
számú törvényjavaslatban foglaltak
alapján egyes adótörvények több
ponton változnak, részben már a
közeljövőben, részben pedig 2017-től.
Személyi jövedelemadó
jelentősebb változásai
Kis Gábor

„A nemzetgazdasági
miniszter által május
elején beterjesztett
T/10537 számú
törvényjavaslatban
foglaltak alapján egyes
adótörvények több
ponton változnak,
részben már a
közeljövőben, részben
pedig 2017-től.”

törvény

2016. augusztus 1-től módosul a
kiküldetés fogalma és a jogszabály
kiegészül
a
sportrendezvény
fogalmával.
2017. január elsejétől változnak a
távmunka és a munkába járás és
szabályai,
utóbbi
esetén
az
adómentesen kifizethető
összeg
kilométerenként 9 forintról 15
forintra emelkedik.
Az eltartottak körét is bővíteni
tervezi a jogszabály a felsőoktatásban
jogviszonnyal
rendelkező
személyekkel.
A nyugdíjbiztosításokat érintően
2017. január 1-től a változások
elsősorban a jelenlegi szabályok
pontosítását, illetve alapvetően a
jogosultak
számára
elérhető
könnyítéseket jelentenek.

Adózás rendjét érintő jelentősebb
változások

2016. május 23.

A 2016. július 1-jétől a megbízható
adózói minősítés megszerzésével
összefüggésben
a
nyilvánosan
működő részvénytársaságok esetében
nem lesz feltétel a 3 éves működés, az
általuk
visszaigényelt
általános
forgalmi adót már 2017. január 1-jétől
kell 30 napon belül kiutalni.
2016. július 1-jétől a megbízható és a
kockázatos
adózói
minősítés
adókülönbözet
nagyságához
kapcsolódó feltétele esetében az
adózó terhére megállapított összes
adókülönbözet összegét csökkenti
az adózó javára megállapított összes
adókülönbözet összege. 2016. július
1-jétől a kockázatos adózók köre
újabb feltételek szerint bővül majd, az
ily módon érintett vállalkozások
először a III. negyedévi minősítéskor
kerülhetnek be a kockázatos adózói
körbe.
Új ellenőrzési típusként megjelenik a
feltételes adómegállapítás alapjául
szolgáló tényállás megvalósulására
vonatkozó ellenőrzés. A NAV-nak így
külön ellenőrzésben lehetősége lesz
annak vizsgálatára, hogy a feltételes
adómegállapítás alapjául szolgáló
tényállás megvalósult-e, és így a
feltételes adómegállapítás kötelező-e
az adóhatóságra nézve.
2016. augusztus 1-jétől EKAER
bejelentési kötelezettséggel jár,
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ha a nem kockázatos terméket nem útdíjköteles
gépjárművel fuvarozzák, azonban a gépjármű
össztömege a felrakodást követően meghaladja a
3,5 tonnát.
2016. augusztus 1-jétől abban az esetben, ha az
EKAER
rendszerbe
bejelentett
termék
mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott
termék mennyiséget (esetleg üres a kamion),
akkor a ténylegesen nem fuvarozott áru értékének
40 százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható
ki. Jelenleg a NAV a termék azonosságának
biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat,
ha a fuvarozásban érintett áfa alany az EKAER
számmal, valamint a fuvarozással összefüggő
adatokról
a
nyilatkozattételt
megtagadja,
végrehajtási eljárás, vagy egyéb kockázati tényezők
ezt indokolják. A módosítás alapján 2016.
augusztus 1-jétől a fuvarozó felelőssége lesz a
hatósági zár sértetlen állapotban történő
megőrizése.
Az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési
ideje 5 évről 4 évre csökken, illetve a
behajthatatlan
adótartozások
törlésének
összeghatárai is változnak. Az adóhatóság az
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

adózó tulajdonát képező ingatlan végrehajtását
mellőzheti, ha az ingatlant terhelő jelzálogjog
miatt annak értékesítéséből az adóhatóság
követelésének kielégítése nem várható. Ha a
végrehajtási jog bejegyzését az előbbiek alapján
mellőzik, az adóhatóság az adótartozás erejéig az
adózó ingatlanára jelzálogjogot jegyeztethet be.
2017. január 1-jétől tovább csökken az ÁFA
összesítő nyilatkozattal érintett számlák
értékhatára. A korábbi 1 millió forint helyett már
a 100 ezer forint ÁFA összeget elérő vagy
meghaladó számlákról is adatot kell szolgáltatni.
2017. január 1-jétől lehetőség van a számlázó
programmal kibocsátott számlák adattartalmát
illetően a NAV felé történő közvetlen adatlekérést
biztosító online hozzáférés alkalmazására, és ezzel
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.
Azonban 2017. július 1-jétől már minden
adózónak kötelező biztosítani az adóhatóság
általi valós idejű hozzáférést, illetve a közvetlen
adatlekérés útján teljesíteni az adatszolgáltatási
kötelezettségét.
2017.
július
1-jétől
az
adóbevalláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás már
csak a számlatömb használatával kibocsátott
számlákra fog vonatkozni.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Kis Gábor
Igazgató

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil: +36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

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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