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Adóváltozások 2016  
 
Hírlevelünkben áttekintést adunk a 2016. január elsejétől hatályos és a már 2015-ben életbe 
lépő legfontosabb adóváltozásokról.  
 
 
1. Személyi jövedelemadó 
 
Az adó mértéke 16%-ról 15%-ra csökken.  Kamatjövedelemnél, ha a juttatást megalapozó 
időszak 2016. január 1-je előtt kezdődött, de a jövedelem megszerzésére 2016. január 1-je 
után kerül sor, a 15%-os adókulcsot a 2016. január 1-jétől megszolgált kamatra lehet 
alkalmazni. Az adó mértékének csökkenésével összefüggésben azoknál a jövedelmeknél, 
amelyek után a kifizetőt terheli az adófizetés, az adó alapja a jövedelem 1,18 szorosa lesz az 
eddigi 1,19-szoros helyett.  
 
Családi kedvezmény 
 
A 2014. évi törvénymódosítás már tartalmazta, hogy a két gyermeket nevelők családi 
kedvezménye 2016-től kezdődően négy év alatt a kétszeresére (eltartottanként havi 10 ezer 
forintról 20 ezer forintra) nő. Az egy gyermekes családoknál a havi adómegtakarítás 
eltartottanként továbbra is 10 ezer forint, a három vagy több gyermeket nevelő családoknál 
33 ezer forint marad, a kétgyermekes családoknál 12.500 forintra emelkedik. Az adómérték 
változása matt az adóalapból családi kedvezmény jogcímén levonható összegek a 
következők szerint módosulnak. 
 

 2015 
eltartott/hó 

Ft 

2016 
eltartott/hó 

Ft 
egy eltartott  62.500 66.670 
két eltartott 62.500 83.330 
három vagy több eltartott 206.250 220.000 
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Az első házasok kedvezményének adóban kifejezett összege változatlanul havi 5 ezer 
forint, az adóalapot csökkentő havi összeg azonban 31.250 forintról 33.335 forintra 
emelkedik. 
 
 
2. Társasági adó 
 
2015. június 25-től a következő változások léptek hatályba.  
 
Növekedési adóhitel 
 
Az új, már 2015-ben is érvényesíthető kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a következő 
feltételek teljesülnek: 

� az adózás előtti eredménynek a megelőző adóévi adózás előtti eredményét 
meghaladó része (növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja a megelőző adóévi 
adózás előtti eredmény abszolút értékének ötszörösét, 

� az adózó társasági adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy 
korábban kezdődött, 

� az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, 
szétválásban, egyesülésben, és  

� az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az 
adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó 
rendelkezéseket kívánja alkalmazni. 

 
Fontos, hogy a növekedési adóhitel számításakor nem vehető figyelembe a kapott osztalék, 
a kapott kamat, valamint a kapcsolt vállalkozástól visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 
juttatás, ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség összege. 
 
Amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek a vállalkozás a növekedési adóhitelre jutó 
társasági adót két év alatt részletekben fizetheti meg. A várható növekedési adóhitelre jutó 
adó 25%-át adóelőlegként az adóévet követő első félévében két egyenlő részletben, a 
tényleges (bevallott) növekedési adóhitelre jutó adót (figyelembe véve a már megfizetett 
adóelőleget) az adóévet követő év második félévében, valamint az adóévet követő második 
adóévben negyedévenként hat egyenlő részletben kell megfizetni. 
 
További kedvezmény, hogy a növekedési adóhitelre jutó még nem esedékes adó 
csökkenthető, ha a vállalkozás a növekedési adóhitel alkalmazásáról tett nyilatkozatot követő 
kétéves időszakban tárgyi eszköz beruházást valósít meg. A csökkentés mértéke a 
kedvezményezett beruházási érték 19%-a, de legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó még 
nem esedékes adó 70%-a. A kedvezményezett beruházási érték a korábban még 
használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak 
átlagos állományi létszáma növekményének és 10 millió forintnak a szorzata. 
 
Progresszív mentesítés 
 
Fontos változás, hogy a külföldről származó jövedelmek esetében, a progresszív 
adómentesítést kell alkalmazni, ha kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény így 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a belföldön adóköteles jövedelem adójának 
megállapításakor figyelembe kell venni a külföldön adóztatható jövedelmet (korábban a teljes 
mentesítés volt érvényben). A külföldön adóztatható jövedelemre jutó társasági adót 
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továbbra sem kell megfizetni, de a jövedelmek összeszámítása következtében a tényleges 
adókulcs növekedhet, a jövedelem egy része a 19%-os adómérték alá kerülhet. 
 
Visszatérített bírságok, pótlékok 
A társasági adóalapot csökkenti a bírságnak, valamint az adózás rendjéről és a 
társadalombiztosítási törvényekben előírt jogkövetkezményeknek a visszatérítése miatt az 
adóévben bevételként elszámolt, korábban növelő tételként figyelembe vett összeg. Eddig 
csak az elengedett jogkövetkezményeket lehetett levonni az adóalapból. 
 
 
3. Általános forgalmi adó 
 
A sertés tőkehús értékesítése a kedvezményes, 5%-os adókulcs hatálya alá kerül, a jelenlegi 
27% helyett. 
 
2015. június 25-étől közcélú adománynak minősül (adómentes) az oktatási intézmények 
részére alapfeladataik ellátását szolgáló eszközök átadása. 
 
 
4. Helyi ipar űzési adó 
 
A helyi önkormányzat jogosult lesz 2016-tól rendeletben adómentességet vagy 
adókedvezményt nyújtani a háziorvosi, védőnői tevékenységet végző vállalkozásoknak 
(egyéni vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak), amennyiben az iparűzési adóalap az 
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a bevétel 80%-a az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól származik. 
 
 
5. Reklámadó 
 
Reklámközzétevők esetében 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprészig az 
adómértéke 0%, az e feletti rész után egységesen 5,3%-os adókulcs alkalmazandó. A 
reklámközzététel megrendelője az eddigi 20% helyett 5%-os kulccsal fizet adót. 
 
Az adómértékek változása 2015. július 5-én lépett hatályba. a reklámközzétevők azonban 
visszamenőleg is alkalmazhatják a 2014-ben és 2015-ben kezdődő adóévek teljes 
időszakában. A törvénymódosítás hatályba lépésekor már megállapított, bevallott adó, 
adóalap, adóelőleg önellenőrzéssel helyesbíthető. Ha a reklámközzétevő nem választja ezt a 
lehetőséget, akkor 2015-ben az új adómértéket az adóalap időarányos részére lehet 
alkalmazni. 
 
A reklámközzététellel kapcsolatos költségek, ha éves összegük nem haladja meg a 30 millió 
forintot, minden egyéb feltételtől függetlenül csökkentik a társasági adóalapot. Ez a szabály 
már a 2014. évben kezdődő adóévre is alkalmazható. 
 
6. Pénzügyi szervezetek különadója 
 
A különadó mértéke hitelintézeteknél az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része 
után 0,15%, az 50 milliárd feletti rész után 2016-ban 0,31%, 2017-ben és 2018-ban 0,21% a 
korábbi 0,53% helyett. A fizetendő különadó nem haladhatja meg a 2015. adóévben fizetett 
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(fizetendő) adó összegét. Az adó alapja nem a 2009. évi, hanem a 2014. évi éves 
beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg lesz. 
 
Fontos változás, hogy a hitelintézeteknél 2016. január 1-től már nem a 2009. évi éves 
beszámoló, hanem a 2014. évi éves beszámoló adataiból számított módosított 
mérlegfőösszeg lesz a különadó alapja. 
A vállalkozási hitelkihelyezések ösztönzése céljából 2016-tól új kedvezmény lép hatályba. Az 
a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya 
növekedett a 2009-re és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó beszámoló mérleg-
fordulónapja közötti időszakban, csökkentheti a fizetendő különadó összegét. Az 
adócsökkentő kedvezmény összege: 3 milliárd forint szorozva a vállalat kölcsönöknek az 
adott adóalanynál bekövetkezett növekményével és osztva az összes érintett adózónál 
bekövetkezett vállalkozói hitelállomány növekedésének együttes összegével. Az utóbbit az 
adóhatóságnak bevallott adatok alapján állapítják meg. A csökkentés összege nem lehet 
több a fizetendő adó 30%-ánál. 
 
Az a hitelintézet, amelynek a vállalkozói hitelállománya 2009 és 2014 között növekedett, 
kiegyenlítő tétellel csökkentheti a különadó alapját. A kiegyenlítő tétel összege évente 
összesen 7 milliárd forint lehet. Ezt az összeget az érintett bankok között a vállalkozási 
kölcsönök együttes állományából való részesedés arányában osztják el. 
 
7. Egyéb változások 
 
Közműadó 
 
2015. június 25-étől az új nyomvonalon létesített közművezetékek esetében öt éven át nem 
kell adót fizetni. Az adófizetési kötelezettség a tényleges használatbavételt követő hatodik év 
első napjától kezdődik. 
 
2016. június 25-étől adóalap menteségben részesülhetnek a vállalkozások, ha a meglévő 
hírközlési vezetékhálózaton olyan hálózatfejlesztést hajtanak végre, amelynek 
eredményeként legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolat áll az előfizetők 
rendelkezésére. A fejlesztett, kicserélt vezetékszakasz használatbavételét követő 5 évben a 
közműadó alapja csökkenthető a hálózatfejlesztéssel érintett szakasz méterben kifejezett 
hosszával. A kedvezményt először 2016-ban lehet igénybe venni a 2015. június 25-ét 
követően használatba vett vezetékek után. 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék  havi összege 6930 forintról 7050 forintra emelkedik.  
 
8. Munkaügyi totó 

Játsszon velünk!  Töltse ki az alábbi címen elérhető Munkaügyi totót, és az első három 
hibátlan megfejtést beküldő a Munka Törvénykönyve kiadványt - praktikus zseb méretű 
formátumban- kapja nyereményként. http://tinyurl.com/qhwlmwb  
 

Hírlevélr ől leiratkozás illetve a Kiadó felelősségének kizárása 
Amennyiben a jövőben nem szeretné, ha e-mailen (ingyenesen) megkapná az EDUTAX Kft. Hírlevelét 
kérjük, az adotanacsado@edutax.hu címünkre írja ezt meg nekünk. 
Írásaink elsősorban a figyelemfelhívást, gyors tájékoztatást szolgálják. A megjelent írások emiatt nem 
tekinthetők egy-egy kérdésre irányuló tanácsadásnak, így kizárjuk minden jogi felelősségünket. Bár a lehető 
legnagyobb körültekintéssel írjuk és szerkesztjük Hírlevelünket, de az Önt érintő konkrét ügyben kérjük, 
mindig konzultáljon velünk, az ügy minden fontos részletét tisztázva tudunk személyre szabott és 
felelősségteljes tanácsot adni Önnek és vállalkozásának.      E-mail: adotanacsadas@edutax.hu 


