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Elfogadták a 2016-os 

adócsomagot 

Az Országgyűlés 2015. június 16-án 

elfogadta a Kormány 2016. évre 

vonatkozó adótörvény javaslatát. Az 

elfogadott változásokat jelen 

hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve, 

ahol az eredeti törvényjavaslathoz képest 

módosított szabályt fogadtak el. 
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

Adókulcs 

A legszélesebb adózói kört érintő változás, 

hogy a személyi jövedelemadó kulcsa 2016. 

január 1-jétől egységesen – a jelenlegi 16%-ról 

– 15%-ra csökken.  

Kamatjövedelem esetén, ahol a juttatást 

megalapozó időszak 2016. január 1-je előtt 

kezdődött, de a jövedelem megszerzése 2016. 

január 1-je után történik, a 15%-os adókulcsot 

a 2016. január 1-jétől megszolgált arányos 

kamatjövedelemre lehet alkalmazni. 

Magánnyugdíjpénztárból történő 
visszalépéshez kapcsolódó kedvezmények 

Az eredetileg benyújtott módosító javaslatban 

még nem szerepelt, az Országgyűlés által 

elfogadott törvénymódosítás azonban már 

tartalmazza azt a szabályt, amely szerint 

személyi jövedelemadó szempontból nem 

minősül bevételnek, azaz nem keletkeztet 

személyi jövedelemadó-fizetési 

kötelezettséget (már a 2015. évben sem!) az 

állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok 

részére a magánnyugdíjpénztár által teljesített 

tagi kifizetés. 

Amennyiben a visszalépő tag a 

magánnyugdíjpénztári kifizetést nem veszi fel, 

hanem azt önkéntes nyugdíjpénztári számlára 

utaltatja, az adókedvezmények és az 

egészségpénztári, illetve nyugdíjhoz 

kapcsolódó megtakarításokra tekintettel járó 

adó-visszatérítés után fennmaradó fizetendő 

adója terhére az önkéntes nyugdíjpénztári 

számlára utalt tagi kifizetés 20%-áig terjedő, 

de maximum 300.000 Ft adó-visszatérítésben 

is részesülhet a kifizetés adómentessége 

mellett. Az adó-visszatérítést az adóhatóság a 

visszalépő tagi kifizetést fogadó önkéntes 

http://www.parlament.hu/irom40/04741/04741.pdf
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nyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára utalja 

át. Az adó-visszatérítés már a 2015. adóévre is 

igénybe vehető. 

A törvénymódosítást az indokolja, hogy 2015. 

január 1-jétől a magánnyugdíjpénztár 

magánszemély tagja bármikor, időbeli 

megkötés nélkül visszaléphet az állami 

nyugdíjrendszerbe (a visszalépésre 2012 óta 

nem volt lehetőség). A most már időbeli 

korlátozás nélküli visszalépési lehetőségre 

tekintettel a visszalépést korábban ösztönző 

adózási kedvezmények kerülnek általános 

hatállyal a személyi jövedelemadóról szóló 

törvény rendelkezései közé. 

Családi kedvezmény 

Az adókulcs csökkentésével párhuzamosan 

növekedik az összevont adóalapot csökkentő 

családi kedvezmény mértéke is. Ennek 

eredményeképpen, az egy gyermekes 

családok továbbra is havi 10.000 Ft-tal, míg a 

három vagy több gyermeket nevelő családok 

továbbra is eltartottanként havi 33.000 Ft-tal 

kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek. A 

két gyermekes családok esetében szintén a 

családi kedvezmény növelésével biztosítják 

annak a 2014-ben elfogadott módosításnak az 

érvényre jutását, mely alapján a jelenlegi 

eltartottankénti havi 10.000 Ft-ról négy év 

alatt fokozatosan havi 20.000 Ft-ra növekszik a 

családi kedvezmény igénybevételével elérhető 

adómegtakarítás. 

 

TÁRSASÁGI ADÓ 

Új fogalom a társasági adó rendszerében 
– növekedési adóhitel 

A vállalkozások növekedésével járó 

finanszírozási nehézségek enyhítését célzó, 

merőben új típusú adózási kedvezmény jelenik 

meg a magyar társasági adózási rendszerben. 

Ez a kedvezmény az ún. növekedési adóhitel, 

amelyet az olyan vállalkozások vehetnek majd 

igénybe, amelyek adózási előtti 

eredményében abszolút értékben egyik évről 

a másikra legalább ötszörös növekedés 

jelentkezik.  

A kedvezmény érvényesítésének további 

feltételei a következők:  

 az adózó adóalanyisága az adóévet 

megelőző harmadik adóévben vagy 

korábban kezdődött, és 

 az adózó az adóévben és az adóévet 

megelőző három adóévben nem vett részt 

átalakulásban, egyesülésben, 

szétválásban, és 

 az adózó, ideértve az adóelőleg-

kiegészítésre nem kötelezett adózókat is, 

az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 

teljesítésére nyitva álló határidőig az 

adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy 

a növekedési adóhitelre vonatkozó 

rendelkezéseket kívánja alkalmazni. 

A feltételeknek megfelelő vállalkozások az 

eredmény-növekmény összegére (azaz a 

növekedési adóhitelre) jutó társasági adó 

megfizetésére két év haladékot 

(részletfizetést) kapnak, így a 

kedvezményezett időszakban a vállalkozás 

több forrást tudna az üzleti tevékenység 

további fejlesztésére fordítani. A várható 

eredmény-növekmény összegére eső társasági 
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adó 25%-át az adóévet követő első félévben 

két egyenlő részletben, a tényleges eredmény-

növekmény összegére eső társasági adót – 

figyelemmel a már megfizetett összegre – az 

adóévet követő év második féléve és az 

adóévet követő második adóév során hat 

egyenlő részletben kell megfizetni.  

Fontos megkötés azonban a növekedési 

adóhitel szabályainak alkalmazhatósága 

szempontjából, hogy az adózás előtti 

eredmény növekményének számításakor nem 

vehető figyelembe a kapott osztalék, kapott 

kamat, vagy kapcsolt vállalkozással folytatott 

ellenérték nélküli ügyletekre tekintettel 

elszámolt bevétel. 

A vállalkozások eszközbeszerzését és/vagy 

létszámnövekedését elősegítendő az 

elfogadott módosítások az eredeti javaslathoz 

képest további kedvezményt vezetnek be a 

növekedési adóhitel tekintetében. E szerint a 

növekedési adóhitel alkalmazására vonatkozó 

nyilatkozat adóévét követő két adóévben a 

még esedékessé nem vált növekedési 

adóhitelre eső adó összege csökkenthető a 

korábban még használatba nem vett, 

értékcsökkenthető tárgyi eszköz bekerülési 

értékével. 

Az adóhitelre eső adó összegének 

csökkentésével kapcsolatban az előírások két 

felső korlátot határoznak meg, melyek közül 

adott esetben az alacsonyabb összeget 

eredményező értékhatárt kell figyelembe 

venni. Ennek megfelelően az adóhitelre eső 

adó összegének csökkentése során figyelembe 

vett összeg legfeljebb a foglalkoztatottak 

átlagos állományi létszámnövekményének és 

10 millió Ft-nak a szorzata (kedvezményezett 

beruházási érték) 19%-a lehet, de ez az összeg 

sem haladhatja meg a növekedési adóhitelre 

jutó, még esedékessé nem vált adó 

összegének 70%-át. 

A kedvezmény érvényesítéséhez az újonnan 

létrehozott munkahelyet az első alkalommal 

történő betöltésétől számított 2 évig fenn kell 

tartani. Nem alkalmazható e kedvezmény, ha 

az adózó beruházására tekintettel 

adókedvezményt vesz igénybe, illetőleg ha él a 

társasági adótörvény által meghatározott 

kedvezményezett célra történő 

adófelajánlással és a kapcsolódó jóváírással (a 

filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet és 

látvány-csapatsport támogatásának 2015. 

január 1-jétől hatályos új szabályai). 

A növekedési adóhitel kedvezménye már a 

2015. évre vonatkozóan is alkalmazható. 

Visszatérített bírságok, pótlékok 

Az adózók abban az esetben is csökkenthetik – 

akár már a 2015. évi – adóalapjukat, ha az 

adózás rendjéről szóló törvény alapján 

megállapított jogkövetkezményeket (pl. 

adóbírság, késedelmi pótlék) az adóhatóság 

visszatéríti (jelenleg csak az elengedett 

jogkövetkezmények összegével lehetett 

csökkenteni az adóalapot). 
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Progresszív mentesítés 

Szintén fontos változás már a 2015. év 

vonatkozásában is, hogy a külföldről származó 

jövedelmek esetén bevezetésre kerül a 

progresszív mentesítés intézménye, 

amennyiben a vonatkozó nemzetközi 

szerződés arra lehetőséget ad. 

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a külföldön 

adóztatható jövedelmek jelenleg hatályos 

abszolút mentesítése helyett ezentúl a 

külföldön adóztatható jövedelmet figyelembe 

kell venni a belföldön adóztatható jövedelem 

adójának megállapításakor, ami a 

gyakorlatban a Magyarországon fizetendő 

effektív adókulcs növekedéséhez vezethet. 

Egy példán szemléltetve: ha a belföldön 

adóztatható jövedelem 400 millió forint, a 

külföldön adóztatható jövedelem pedig 200 

millió forint, akkor a jelenleg hatályos 

szabályok alapján a 200 millió forint 

Magyarországon adómentes és a magyar adó 

számításánál ezt az összeget figyelembe sem 

kell venni, ennek megfelelően pedig a 400 

millió forint 10%-kal adózik. Az új szabályok a 

külföldön adóztatható 200 millió forint 

jövedelmet továbbra is mentesítik a magyar 

adófizetési kötelezettség alól, azonban mivel 

ezt az összeget figyelembe kell venni a magyar 

adó meghatározásakor, a belföldön 

adóztatható jövedelemből 300 millió forint 

10%-kal, míg 100 millió forint (az 500 millió 

forintos értékhatár felé eső rész) 19%-kal fog 

adózni. 

 

 

ÁFA 

A Javaslat értelmében 2016. január 1-jétől a 

sertés tőkehús esetében alkalmazandó áfa 

kulcs a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken. 

Az eredeti módosító javaslat ugyan nem 

tartalmazta, de a módosításokat tartalmazó 

törvény kihirdetését követő naptól közcélú 

adománynak minősül az oktatási intézmények 

részére alapfeladataik ellátását szolgáló 

eszközök átadása, azaz ezen eszközátadások 

kikerülnek az általános forgalmi adó hatálya 

alól. 
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KÜLÖNADÓK 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA 

(BANKADÓ) 

 

Adókulcs 

Összhangban az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bankkal kötött egyezséggel, a 

Javaslat szerint csökken a bankok által 

fizetendő különadó mértéke. Ez alapján a 

bankadó felső kulcsa 2016-ban 0,31%-ra, 

2017. és 2018. években pedig 0,21%-ra 

csökken azzal, hogy az eszerint megállapított 

fizetendő bankadó összege nem haladhatja 

meg a 2015-ben fizetendő bankadó összegét. 

A 2019. évtől alkalmazandó kulcsok 

vonatkozásában 2018. október 31-ig kell a 

Kormánynak javaslatot tennie. 

Adóalap 

A 2016. évtől a bankadó alapja is módosul, így 

az adó alapját nem a 2009-es, hanem a 2014-

es mérlegfőösszeg után kell megállapítania a 

bankoknak. 

Adókedvezmény 

A vállalati hitelkihelyezés ösztönzése 

érdekében új kedvezményt vezetnek be a 

bankadó rendszerében, amely nem szerepelt 

az eredeti törvénymódosítási javaslatban. E 

szerint azok a hitelintézetek és pénzügyi 

vállalkozások, akiknél a vállalati kölcsönök 

állománya a 2009. évi beszámoló 

mérlegfordulónapja és az adóévet megelőző 

adóévre vonatkozó beszámoló 

mérlegfordulónapja közötti időszakban 

növekedett, csökkenthetik a bankadó 

kötelezettségüket, legfeljebb a bankadó 

kötelezettség 30%-ával. Az igénybe vehető 

kedvezmény összege 3 milliárd Ft szorozva a 

vállalati kölcsönök az adott adóalanynál 

bekövetkezett növekményével és osztva az 

adókedvezmény igénybe vételére jogosult 

összes adózónál bekövetkezett vállalkozó 

hitelállomány-növekedésének az állami 

adóhatóság által – a hitelintézetek 

meghatározott köre által bevallott adatok 

alapján – közzétett együttes összegével.  

A vállalkozói kölcsön állományának 

növekedésével kapcsolatos bevallási 

kötelezettségnek időben eleget tevő 

hitelintézeteknek a bankadó alapját, azaz a 

módosított mérlegfőösszeget a törvény által 

meghatározott ún. kiegyenlítő tétel 

alkalmazásával kell meghatározniuk. 

 

Befektetési tevékenységet is végző 

hitelintézetek 

A befektetési szolgáltatási tevékenységet is 

végző vagy kiegészítő szolgáltatásokat is 

nyújtó hitelintézeteknek e tevékenységeik 

után külön adókötelezettséget kell 

megállapítaniuk. 

A FORGALMAZÓ ÉS A BEFEKTETÉSI 

ALAP KÜLÖNADÓJA 

Fontos változás, hogy a befektetési alapok 

különadójának hatálya alól kikerülnek a 

kockázati tőkealap-kezelők.  
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KÖZMŰVEZETÉK ADÓ 

Adókötelezettség keletkezése 

Valamennyi, új nyomvonalon létesített 

közművezeték esetében az üzembe 

helyezésüket követő 5 évig nem kell 

közművezeték adót fizetni. Az adóalanyokat 

adókötelezettség csak ezt követően terheli. E 

rendelkezést a 2016. január 1-jét követően 

üzembe helyezett közművezetékekre lehetne 

alkalmazni. 

Hírközlési hálózatfejlesztés kedvezménye 

A Javaslat értelmében azon adóalanyok, 

amelyek 2016. január 1-jét követően legalább 

100 Mbps sebességű adatkapcsolati 

hozzáférést lehetővé tevő hálózatfejlesztést 

valósítanak meg a meglévő hírközlési 

vezetékhálózaton, e vezetékszakasz 

használatbavételét követő 5 évben 

csökkenthetik az adóalapjukat a fejlesztéssel 

érintett szakasz méterben kifejezett hosszával.  

HELYI ADÓ 

Az önkormányzatok a 2016. évtől kezdve 

jogosultak olyan helyi adó rendeletet 

elfogadni, amelyben mentesítik 

(kedvezményben részesítik) a háziorvosokat és 

a védőnőket a helyi iparűzési adó alól. A 

mentességre, illetve kedvezményre azok a 

háziorvosok, illetve védőnők jogosultak, 

akiknek a vállalkozási szintű iparűzési 

adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 

nem haladja meg. Az elfogadott változtatások 

értelmében tehát az eredeti 

törvényjavaslatban meghatározott 

adómentességet kiterjesztették a védőnőkre 

is, valamint az adómentességre jogosító 

adóalapot 10 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra 

emelték. 

Elfogadták a reklámadó 

törvény módosítási 

javaslatát 

2015. május 27-én az Országgyűlés sürgősségi 

eljárás keretében elfogadta a reklámadó 

törvény módosítására vonatkozó javaslatot. 

A változásokkal kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze. 

REKLÁMADÓ 

Adókulcs 

A reklám-közzétevő esetében az adó mértéke 

100 millió forint adóalapig 0%, 100 millió 

forintot meghaladó adóalap részre pedig 5,3% 

(jelenleg az adó mértéke sávosan progresszív, 

melynek legmagasabb adókulcsa 20 milliárd 

forint adóalap fölött 50%). 

A reklám közvetlen megrendelőjének pedig az 

adóalap után – a jelenlegi 20% helyett – 5% 

reklámadót kell fizetnie. 
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Az adómértékek változása a törvény 

kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Az 

átmeneti szabályozás lehetővé teszi azonban, 

hogy a reklám-közzétételi adókötelezettségre 

vonatkozó adómértéket mind a 2014. évi, 

mind a 2015-ben kezdődő adóév 

adókötelezettségének megállapításakor is 

alkalmazni lehet. Egyéb esetben, az új 

adómértékeket csak az adóalap időarányos 

részére lehet alkalmazni. 

Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége 

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó 

összeszámítási szabályt kizárólag a 2014. 

augusztus 15-ét követően, szétválással 

létrejött kapcsolt vállalkozási viszony esetében 

kell alkalmazni. 

TÁRSASÁGI ADÓ 

A 2014. évben kezdődő adóév társasági adó 

kötelezettségének megállapításakor is 

alkalmazni lehet azt a 2015. január 1-jétől 

hatályos szabályt, miszerint ha a reklámadó 

költségek adóévi összege a 30 millió forintot 

nem haladja meg, akkor ezek a költségek 

minden egyéb feltételtől függetlenül elismert 

költségnek minősülnek társasági adóban.  

Fontos kiemelni, hogy ha ezen költségek 2014. 

adóévi összege meghaladja a 30 millió 

forintot, akkor az adóalap-növelési 

kötelezettség alól továbbra is csak a közzétevő 

nyilatkozatának birtokában lehet mentesülni, 

azaz a nyilatkozat bekérésének bizonyítása, 

valamint a reklám-közzétevői NAV 

nyilvántartás nem mentesíti az adóalanyokat 

az adóalap-növelés alól. 

 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a 

hírlevelünkben közölt információk tájékoztató 

jellegűek, és általános iránymutatásul szolgálnak. 

Konkrét kérdéseikkel kérjük, hogy forduljanak 

tanácsadóinkhoz.   

 

Hírlevelünket megtalálják honlapunkon is, a 

www.orientax.hu címen. Amennyiben cégükön 

belül mások is igényt tartanának hírlevelünkre, 

vagy úgy döntenek, hogy nem igénylik 

kiadványunkat, kérjük jelezzék az 

info@orientax.hu e-mail címen. 

 

 

Kapcsolat: 

Radnai Károly, partner 

Tel: 06 1 688 4220 

e-mail: karoly.radnai@orientax.hu  

Székely György, partner 

Tel: 06 1 688 4222 

e-mail: gyorgy.szekely@orientax.hu  

Lőrincz Zsuzsanna, director 

Tel: 06 1 688 4223 

e-mail: zsuzsanna.lorincz@orientax.hu  
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