
Adóriadó
Az újabb módosító csomag legfontosabb elemei 
a szociális hozzájárulási adó és a társasági 
adókulcs csökkentése 

2016. december 8.

A Kormány 2016. december 5-én beterjesztette a Parlamentnek az egyes 
pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, 
amely a tavaszi és őszi adócsomagok mellett további adótörvény-módosítási 
javaslatokat tartalmaz. Hírlevelünkben a legfontosabb tervezett változtatásokat 
foglaljuk össze. 

A szociális hozzájárulási adó és a 27 százalékos mértékű egészségügyi 
hozzájárulás tekintetében jelentős változás, hogy ezek mértéke 2017. január 
1-jétől 22 százalékra, 2018. január 1-jétől pedig 20 százalékra csökkenne a 
módosító javaslat alapján. 

A társasági adót érintő módosítások közül kiemelendő, hogy a társasági adó 
mértéke egységesen a pozitív adóalap 9%-ára csökkenne. 

Személyi jövedelemadó

A javaslat alapján ingatlan értékesítésekor 
egységesen határoznák meg a jövedelem alapját 
függetlenül az ingatlan rendeltetésétől. Korábban a 
jövedelem meghatározásakor csupán a lakóházak, 
lakások esetében alkalmazott kedvezményesebb 
szabály válna alkalmazandóvá minden ingatlan 
(és ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog) 
értékesítése esetében. Ennek megfelelően bármely 
ingatlan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 
értékesítéséből származó jövedelem a szerzés évét 
követő ötödik évtől kezdődően adómentessé válna. 
A módosítás 2017. január 1-jén lépne hatályba.

A társasági adó 9 százalékra történő mérséklésével, 
valamint a szociális hozzájárulási adó és a 
27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 
22 százalékra (a 2017. adóév vonatkozásában), illetve 
20 százalékra (a 2018. év vonatkozásában) történő 
csökkenésével összhangban a jogalkotó a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben is módosítaná a 
vonatkozó rendelkezéseket.  Az összevont adóalap 
megállapításakor 78 százalék helyett a jövedelem 
82 százalékát (a 2017. adóév vonatkozásában), illetve 
83 százalékát (a 2018. év vonatkozásában) szükséges 
jövedelemként figyelembe venni, amennyiben 

a magánszemély maga kötelezett a szociális 
hozzájárulási adó és a (jelenleg) 27 százalékos 
mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére. 

Szociális hozzájárulási adó

A módosító javaslat értelmében a szociális 
hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 
2017. január 1-jétől 22 százalékra, 2018. január 1-jétől 
pedig 20 százalékra csökkenne. 

Az adó mértékének csökkentésével egyidejűleg a 
szociális hozzájárulási adókedvezmények mértéke 
is változna. A kedvezmény maximális mértéke 
22 százalék, illetve (2018. január 1-jétől) 20 
százalék lenne. A jelenleg 13,5 százalékos, illetve 
14,5 százalékos mértékű kedvezmények mértéke 
a 2017. január 1-től a szociális hozzájárulási 
adófizetési kötelezettség 50 százaléka lenne 
(azaz a 2017. adóév vonatkozásában 11 százalék, 
a 2018, adóév vonatkozásában pedig 10 százalék). 
A kutatás-fejlesztési tevékenység után 
érvényesíthető adókedvezmény összege a társasági 
adó mértékének változásával összhangban szintén 
módosulna, a kedvezmény maximális mértéke a 
9 százalékos társasági adó 50 százaléka, azaz 
4,5 százalék lenne.
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Egészségügyi hozzájárulás 

A javaslat alapján szociális hozzájárulási adó 
csökkentésével egyidejűleg a jogalkotó a 
27 százalékos egészségügyi hozzájárulás mértékét is 
módosítaná. A 27 százalékos mértékű egészségügyi 
hozzájárulás 2017. január 1-jétől 22 százalékra, 
2018. január 1-jétől pedig 20 százalékra csökkenne. 
Ezen módosítás érinti az egyes meghatározott 
juttatások adóterheit, melyek kombinálva 2017-től 
43.66 százalékot tesznek ki. Érdemes tehát 
figyelemmel lenni a csökkentésre a jövő évi 
cafeteria rendszerek, keretek kialakításánál.

Társasági adó

A javaslat szerint a társasági adó mértéke 
egységesen a pozitív adóalap 9%-ára csökken.

A startup vállalkozásokban szerzett részesedés 
eseten alkalmazható, amúgy újonnan bevezetésre 
váró adóalap-csökkentő kedvezmény szabályai is 
megváltoznak a javaslat szerint, ennek mértéke 
a vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési 
értékének másfél-kétszereséről már háromszorosára 
nő a részesedés szerzésének adóévében és az azt 
követő három adóévben, egyenlő részletekben, de az 
eredetileg tervezett, adóévenkénti 20 millió forintos 
korlát megmarad. 

A javaslat szerint kultúra- és sporttámogatás 
esetén az adókedvezményt hosszabb időtáv 
alatt, a támogatás adóéve és az azt követő nyolc 
adóév adójából veheti igénybe az adózó, továbbá 
a pótlólagos kiegészítő támogatás megszűnik az 
egységes adókulcs miatt. Sporttámogatás esetén ez 
a kedvezmény visszafelé is érvényes, de a szabályt 
legfeljebb a 2011-2012-es támogatási időszakra 
nyújtott támogatások kapcsán lehet alkalmazni.

A csökkenő adókulcs hatására megnyúlik a fejlesztési 
adókedvezmény igénybe vételének lehetősége is: az a 
beruházás üzembe helyezését követőx adóévben, és az 
azt követő tizenkét adóévben, legfeljebb a bejelentés, 
illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 
tizenhatodik adóévben vehető igénybe a javaslat szerint. 
Ezt a szabályt első alkalommal a 2016. december 31-ét 
követően benyújtott fejlesztési adókedvezmény iránti 
bejelentések esetében lehet alkalmazni.

A javaslat kivezeti a kettős adózás elkerülése esetén 
alkalmazandó a progresszív mentesítésre vonatkozó 
szabályt.

A javaslat rendelkezik arról, hogy a 2015-ben felső 
kulcsot alkalmazó adózók számára a 2017. január-június 
időszakra vonatkozóan az adóelőleg-kötelezettség 
mérséklődik, erről az adóhatóság fog határozatot hozni 
2017. január 15-ig. A 2017. adóév második félévében 
és a 2018. adóév első félévében fizetendő adóelőleget 
már 9%-os adókulccsal (az adókedvezmények 
figyelembe vételével) kell megállapítani.

Az ellenőrzött külföldi társaság szabályozásában 
a külföldön fizetendő társasági adónak már – 
természetszerűleg – elég elérnie a 9%-ot.

IFRS

A javaslat rendezi a minimum adó számítását a 
társasági adó kulcs 9%-ra történő módosítása miatt. 
Ennek következtében az IFRS-ekre történő áttérést 
megelőző adóév fizetendő adóját az adózónak az 
áttérés adóévének első napján hatályos rendelkezései 
szerint előírt mértékkel számítottan kell figyelembe 
vennie.

Helyi iparűzési adó

A javaslat kiterjesztené az építményadó tárgyi 
hatályát a reklámhordozókra. Az adó alanya a 
reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa. Az 
építményadó-kötelezettség a reklámhordozóra 
vonatkozó hatósági engedély kiadását, ennek 
hiányában az ingatlanon történő elhelyezését követő 
év első napján keletkezik, és annak lebontásával, 
eltávolításával vagy megsemmisülésével szűnik meg. 
Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre 
használható, m2-ben számított felülete, az adó 
mértékének éves felső határa 12 000 Ft/m2.

Illeték

A társasági adó mértékének módosulására 
való tekintettel a javaslat az egyes kedvező 
illetékszabályok alkalmazásának feltételrendszerében 
meghatározott elvárt minimális mértékű társasági 
adónak megfelelő adómértéket 10 százalékról 
9 százalékra módosítaná. 

Pénzügyi szervezetek

A javaslat rögzítené a pénzügyi intézmények 
informatikai rendszereinek biztonsági tanúsításával 
kapcsolatos eljárások lefolytatásáért fizetendő díjazás 
felső értékét. A javaslat felhatalmazná a Kormányt 
az eljárás maximális díjával szemben támasztott 
követelmények rendeletben történő megállapítására.
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