Adóalapok védelmére hozott intézkedések
Magyarországon

2016. szeptember 30.
Sopron

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó

Társasági adó

Változások, hozott intézkedések

Személyi jövedelemadó

¬ Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra,
¬ Belföldi összesítő jelentés, csökkenő értékhatárokkal,
¬ Számlázási szabályok módosítása (belföldi összesítő jelentéssel és

Adózás rendje

Reklámadó
Egyéb adónemek

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
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pénzforgalmi elszámolással kapcsolatban), elektronikus számlázással
kapcsolatos elvárások,
Online pénztárgépek, egyre szélesebb körben,
EKÁER,
Fordított adózás kiterjesztése,
Áfakulcs mérséklése (kedvezményes adómértékek),
Adólevonási jog korlátozása (elévülési idő),
Visszaigénylési határidők (megbízható vs. kockázatos adózók),
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció a számlázó
programoknál,
Számlázó programokkal kapcsolatos elvárások szigorodása,
Online számlázó programok!

Általános forgalmi adó

Társasági adó

Társasági adó

Változások, intézkedések, szigorítások

Személyi jövedelemadó
Adózás rendje

Reklámadó
Egyéb adónemek

¬ A társasági adó mértékének módosulása (2010. augusztus 16-tól)
¬ Adóalap csökkentő/növelő tételek módosítása, korlátozások (Adóalap
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

módosító tételek)
Adókedvezmények köre,
Veszteségelhatárolás korlátozása,
Alultőkésítés elleni szabály,
Jövedelem-nyereség minimum,
Progresszív mentesség – szigorítások,
Adóelőnyök érvényesíthetősége, annak korlátai,
Kedvezményezett átalakulás,
Jogdíj fogalom és kapcsolódó kedvezmények megváltozása.

¬ Transzferárazáshoz kötődő változások:

¬ Interkvartilis használata,
¬ „Ügyvezetés egyezősége",
¬ 2017. január 1-től:abban az esetben csökkenthető a TAO alapja

az alkalmazott ár és a szokásos piaci ár közötti különbözet
összegével, ha az érintett kapcsolt fél is ezen összeg figyelembe
vételével állapítja meg a TAO-kötelezettségét
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Általános forgalmi adó

Személyi jövedelemadó és társadalombiztosítás

Társasági adó

Változások, intézkedések, szigorítások

Személyi jövedelemadó

Adózás rendje
Reklámadó
Egyéb adónemek
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¬ 16%-os, majd 15%-os adókulcs bevezetése az összevont adóalapba
¬
¬
¬
¬
¬

tartozó jövedelmek után,
Járulékalapot képező jövedelem fogalmának változása,
Szociális hozzájárulási adó bevezetése és módosításai,
Költségnyilatkozat szabályainak módosulása (max 50%),
Vezető tisztségviselők- TB-járulékok és szocho,
Adóbevallás egyszerűsítése

Általános forgalmi adó

Adózás rendjéről szóló törvény

Társasági adó

Változások, intézkedések, szigorítások

Személyi jövedelemadó
Adózás rendje

Reklámadó
Egyéb adónemek
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¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Önellenőrzés benyújtása,
Adóbírság, mulasztási bírság,
Fokozott adóhatósági felügyelet,
Készpénzfizetés korlátozása,
Ellenőrzési eljárások változásai,
Adózói minősítés,
Art.2 § (2): „Kettős nem adóztatás” esetén Magyarország nem
mentesíti ezt a jövedelmet az adóztatás alól.

Általános forgalmi adó
Társasági adó
Személyi jövedelemadó
Art.

Reklámadó
Változások, intézkedések, szigorítások
¬ Reklámadó bevezetése 2014. augusztus 15-én,
¬ Közzétevői és megrendelői adókötelezettség,
¬ Közzétevői adókötelezettség:

¬ Saját célú reklám esetén is
¬ Sávosan progresszív adómérték, szélesedő adóalap->

Reklámadó
Egyéb adónemek

adómentesség 500 millió Ft helyett 100 millió Ft-ig
¬ Adókulcs emelkedése 40%-ról 50%-ra, majd csökkenés 5,3%-ra
¬ A reklámadó alapját a (2013. évi) veszteség 50%-ával csak
egyszer lehet csökkenteni (2014-ben)

¬ Megrendelői adókötelezettség:

¬ Sávosan progresszív, 2,5 millió Ft felett
¬ Adókulcs csökkent 20%-ról 5%-ra

¬ Kapcsolt felek összevont adóalapjával kapcsolatos változások
¬ 2017-től szigorúbb fellépés a következőkkel szemben:

jellemzően magyar letelepedés nélkül működő külföldiek, akik
közzétevői tevékenységüknél fogva Magyarországon reklámadó
kötelesek lennének 1 milliárd / 3 milliárd Ft!!!
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Általános forgalmi adó

Egyéb adónemek

Társasági adó

Változások, intézkedések, szigorítások

Személyi jövedelemadó

¬ Hipa:

Art.

¬ Szigorítás a kapcsolt vállalkozások vonatkozásában (csoportszintű

Reklámadó

¬

Egyéb adónemek

¬
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megállapítás),
2017. januártól: az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés közvetlen költségeként csak a társasági adóalapban
érvényesített összeget lehet a helyi iparűzési adóalap
megállapítása során tekintetbe venni,
Jogdíjas kedvezmények korlátozása.

Köszönöm a figyelmet!
Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre!

Jancsa-Pék Judit LL.M.
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