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Várható adótörvény-változások 2016-ban

2015. május 14-én nyújtották be a 2016-tól tervezett adótörvény-módosításokat az Országgyűlés elé. 
A javaslat a megszokotthoz képest sokkal rövidebb, és főként adócsökkentéseket és könnyítéseket 
tartalmaz az adózók javára.  Decemberig további változások is várhatóak még a jövő évi 
adótörvényben. 

Személyi jövedelemadó és járulékok

• 15 százalékra csökkenne a személyi jövedelemadó 
általános kulcsa, ami a bérjövedelmet szerzők 
mellett például a külön adózó jövedelmeket is, 
így a tőkejövedelmet (például kamatjövedelmet, 
árfolyamnyereségből és osztalékból származó jövedelmet) 
szerzőket is kedvezően érintené. A 15 százalékos mértékű 
általános személyi jövedelemadó-kulcs bevezetése miatt a 
törvény több helyen módosulna a szükséges korrekciókkal 
(például családi és első házasok adóalap-kedvezményének 
mértéke). Egyes jövedelmek esetében az adóalap 
meghatározásánál alkalmazott szorzók 1,19-ről 1,18-ra 
módosulnának.

• 2016-tól kezdődően négy év alatt duplájára emelkedne 
a családi kedvezmény mértéke a két gyermeket nevelő 
családoknál.

• Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2016-tól érvényes 
havi összege 7 050 forint lenne. 

• A módosítások 2016. január 1-jétől lépnének életbe, 
illetve a kamatjövedelmek esetén a 2016. január 1-je utáni 
időszakra fizetett  kamatokra lehetne alkalmazni a 15 
százalékos adókulcsot (arányosan).

Társasági adó

• Az adózó jelenleg csak a bírság, illetve az adózás rendjéről 
és a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt 
jogkövetkezmények elengedéséből származó bevétellel 
csökkenheti a társaságiadó-alapját, amennyiben a 
megelőző években erre tekintettel növelte adóalapját. A 
javaslat értelmében ezentúl a fentiek visszatérítéséből 
származó bevétellel is lehetne az adóalapot csökkenteni, 
ezt a rendelkezést az adózók már a 2015. évi 
adókötelezettségre is alkalmazhatnák.

• A javaslat értelmében a törvény kiegészülne azzal a 
rendelkezéssel, hogy a külföldön adóztatható jövedelmet az 
adózónak figyelembe kellene vennie a belföldi adóztatható 
jövedelmére eső adókulcsának kiszámításához, 
amennyiben a nemzetközi szerződés azt lehetővé teszi. 
Ez azt jelentené, hogy az adózót a magasabb, 19 százalék 
mértékű sávba tolhatná fel a külföldön adóztatható 
jövedelem figyelembe vétele, ám adó továbbra is csupán a 
belföldön adóztatható jövedelmen keletkezne.

• Bevezetnék a „növekedési adóhitel-kedvezményt”. 
Azok a vállalkozások, amelyek az adózás előtti 
eredményüket az előző évi ötszörösére növelték (abszolút 
értéken számítva), dönthetnek úgy, hogy a többletre jutó 
nyereségadórészt a rákövetkező két évben fizetik meg. 
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A módosítás likviditási könnyítést jelentene az adózóknak, 
és még inkább támogatná a vállalkozások tevékenységének 
bővítését. 

A növekedési adóhitel-kedvezmény igénybe vételéhez 
számos további előfeltételt kell teljesíteniük az adózóknak: 
az igénybevétel adóévének az adózónak legalább a 
negyedik adóévének kellene lennie, sem az igénybe vétel 
adóévében, sem pedig az azt megelőző három adóévben 
nem vehetett részt sem átalakulásban, sem egyesülésben, 
sem szétválásban, illetve az adózónak a feltöltési 
határidőig jeleznie kellene az adóhitel igénybevételét 
az adóhatóság felé. 

Fontos, hogy a növekedési adóhitel számításakor az 
osztalékjövedelmet, a kamatjövedelmet és a kapcsolt 
vállalkozás által az adózónak nyújtott ingyenes juttatásokat 
nem lehetne figyelembe venni. 

Ha az adózó kikerülne a társaságiadó-törvény hatálya alól, 
akkor a növekedési adóhitel korábban meg nem fizetett 
összege egy összegben esedékessé válna.

Pénzügyi szervezetek és hitelintézetek 
különadója

• A javaslat a Kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (EBRD) által megkötött Egyetértési Megállapodás 
szerint módosítaná a bankadó rendelkezéseit.

• 2016-tól bevezetnék azt a módosítást, miszerint 
hitelintézetek esetében az adó alapja a 2014. évi módosított 
mérlegfőösszeg lenne, mértéke pedig az adóalap 50 
milliárd forintot meg nem haladó része után változatlanul 
0,15 százalék, az e feletti összegre 2016-ban 0,31százalék, 
2017-ben és 2018-ban pedig 0,21 százalék lenne. Azzal 
együtt, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) 
fizetendő különadó összege nem haladhatja meg a 2015. 
adóévben fizetett különadó összegét.

• A Kormánynak legkésőbb 2018. október 31-ig kellene 
javaslatot tennie a 2019-től alkalmazandó különadó 
mértékére.

• A javaslat 2016-tól módosítaná a befektetési alapkezelő 
fogalmát, ezért a kockázati tőkelap-kezelő mentesülne 
a forgalmazó és a befektetési alap különadójának 
megfizetése alól.

• Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a hitelintézeteken 
és a kockázati tőkelap-kezelőkön kívül a többi szervezet 
tekintetében nem változnak az eddigi szabályok (adóalap, 
adókulcs).

Általános forgalmi adó

• 2016. január 1-jétől egységesen 27 százalékról 5 százalékra 
csökkenne a sertés tőkehúsokra alkalmazandó áfa 
mértéke. 

Egyéb ágazati adók

• 2016. január 1-jétől a játékkaszinók játékadójának 
3 százalékát játékosvédelmi vagy karitatív célra kellene 
fordítani (például 0-24 órás zöld szám fenntartása). 

• A Robin Hood adó (energiaellátók különadója) úgy 
egészülne ki, hogy nem csak a helyi önkormányzatok, 
hanem az állam részére adott ingyenes juttatások is 
elismert költségnek minősülnének, amellyel nem kellene 
megnövelni az adóalapot. Ezt a könnyítést az adózók már a 
2015. évi adókötelezettségükre is alkalmazhatnák.

• A közművezetékek adójában is jelentős könnyítéseket 
tartalmaz a törvényjavaslat annak érdekében, hogy 
elősegítse az új nyomvonalú közművezetékek létesítését, 
illetve a meglévő hírközlési vezetékek fejlesztését. 

Ezek érdekében a 2016. január 1-jét követően új 
nyomvonalon létesített közművezeték esetén 
az első öt évben nem kell közművezetékadót fizetni. 
Ugyanez a könnyítés vonatkozik a szélessávú internetes 
összeköttetést (legalább 100 Mbps sebességű 
adatkapcsolati hozzáférést) biztosító vezetékekre 
is – legyenek azok akár újonnan kiépítettek vagy 
hálózatfejlesztéssel létrehozottak. 

• A dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása 
a 2015. évi egyszeri rendkívüli adó helyett állandósulna. 
A javaslat a hozzájárulás állandósulásával kapcsolatban 
tartalmaz főként módosításokat, míg a hozzájárulás 
mértékében, kiszámításában és bevallásában lényeges 
változás nem történne. A javaslat kiegészítené a törvényt 
azzal, hogy a 12 hónapnál rövidebb adóévű adózókra 
hogyan kell kiszámítani az adóalapot. A fenti módosítások 
2015. szeptember 1-jétől válnának hatályossá. A 2016. 
évi adókötelezettség kiszámításához a módosítás 
hatálybalépésének napját magába foglaló üzleti év nettó 
árbevételét kellene figyelembe venni. 
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