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HÍRLEVÉL 

 
 
 

a 2016-tól hatályba lépő adótörvény 
változásokról 

 
 
 
Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott 
Adózás rendjéről szóló törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló törvény 
legfontosabb változásairól tájékoztatunk Önöket. De 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 
Országgyűlés június 23-án már elfogadott egy 
jelentős törvénymódosítást, aminek több eleme 
szintén 2016. január 1-jén lép életbe.  
 
Az év közepén elfogadott módosítás Számviteli 
törvényt érintő változásairól már egy korábbi 
hírlevelünkben szóltunk, ezért ezeket nem 
ismételjük meg. 
 
 
Adózás rendje 
 
 
2016. január 1-től hatályos az a szabályozás, ami 
alapján az adóhivatal minden céget minősíteni fog. 
 
 2016 első negyedévét követően az adóhatóság a 
megbízható adózó, az adózó és a kockázatos adózó 
kategóriákba sorolja be az adózókat és minden 
negyedévben újra értékeli a besorolásukat.  
 
Megbízható adózónak az számít, aki a törvényben 
meghatározott 10 feltételnek megfelel. A feltételek 
között szerepel, hogy 3 éve folyamatosan működik. 
Nem rendelkezik 500 ezer forintnál nagyobb 
adótartozással. Az adóhatóság által tárgyévben és 
előző 5 évben megállapított adókülönbözete nem 
haladja meg a tárgyévi adóteljesítményének 3 
százalékát. Nem állt az elmúlt 5 évben adószám 
törlés vagy felfüggesztés alatt.   
 
A megbízható adózói minősítésért cserébe az adózó 
kedvezményeket kap. Az adóhatósági eljárás 
maximum 180 napig tart nála, amennyiben nem 
merül fel az ellenőrzés akadályozása. Bejelentési, 
bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetén első alkalommal csak 
figyelmeztetik az adózót. Kivétel ez alól a 
foglalkoztatottak bejelentése és EKÁER bejelentés. 

 
 

NEWSLETTER 
 
 
 

about the changes of tax law put into force from 
2016 

 
 
 
In our newsletter we inform you about the most 
important changes of Act on the Rules of Taxation 
and Act on modification of several tax laws accepted 
on 17. November 2015 We should not leave out of 
consideration that the parliament has already 
accepted an important law modification on 23 June 
2015, some of its parts are going to put into force on 
1 January 2016. 
 
About the accepted modification in the middle of this 
year which affects the Act on Accounting we have 
already informed you that is why we do not repeat 
them.  
 
 
Rules of Taxation  
 
 
The Tax Office is going to qualify all companies 
based on the rule effective from 1.January 2016. 
 
After the first quarter of 2016 the Tax Office is going 
to categorize all of the taxpayers as either reliable 
taxpayer, taxpayer or risky taxpayer and revalue it 
quarterly. 
 
Reliable taxpayer is who fulfils the determined 10 
requirements. 
Those criteria include that it has been operating for 3 
years constantly. It does not have more than 500 Th 
HUF tax debt. 
The tax shortage ascertained by the tax office in the 
current year and the previous 5 years does not 
exceed 3% of the current year’s taxes. It was not 
under the cancellation of Tax identification number 
or under suspension in the last 5 years. 
The taxpayer gets some benefits in exchange for the 
reliable taxpayer qualification. The procedure of the 
Tax Office lasts up to 180 days if incapacitation of 
the control procedure does not arise. In case of 
default in the obligation of notification, declaration 
and supplying of data the taxpayer will only be 
warned for the first time. Exception of this rules are 
the notification of the employees and the notification 



  

 
Ha mégis mulasztási bírság kiszabására kerül sor, 
annak maximuma a kiszabható bírság 50 százaléka 
lehet csak. 500 ezer forintig 12 havi pótlékmentes 
részletfizetésre jogosult, amiről az adóhivatal is 
értesíti. 
2017. január 1-től az áfa kiutalási idejük 45 napra, 
2018. január 1-től 30 napra csökken. 
 
 
Kockázatos adózónak az számít, akinél a következő 
feltételek közül egy is fennáll. Szerepel az 
adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező adózók 
listáján. Szerepel a be nem jelentett alkalmazottat 
foglalkoztató adózók listáján. Egy éven belül ismételt 
üzletzárást rendeltek el ellene.  
A minősítést nem kell alkalmazni felszámolási 
eljárás, végelszámolás és kényszertörlés alatt álló 
adózók esetében. 
Amennyiben valakit kockázatos adózónak 
minősítenek, ez a minősítés 1 évig áll fenn. Kivétel 
ez alól az az eset, amikor nagy összegű adóhiány 
vagy adótartozás miatt került az adózó a kockázatos 
adózók közé és a tartozását rendezi. Ebben az 
esetben a következő minősítésnél megszünteti a 
besorolást az adóhatóság. 
A kockázatos adózónál az áfa kiutalási határidő 
minden esetben 75 nap. Az adóellenőrzés határideje 
60 nappal meghosszabbodik. Amennyiben az 
adókülönbözet tárnak fel nála és a késedelmi pótlék 
meghatározásának az időpontjában minősül 
kockázatos adózónak, a késedelmi pótlék a 
jegybanki alapkamat ötszöröse. A mulasztási bírság 
nem lehet kevesebb, mint az általános bírság határ 
50 százaléka és a maximális határa az általános 
határ 150%-a. 
 
Szigorítják az adóregisztrációs eljárást. Bővül az 
ellenőrzött tisztségviselők köre. Csökken az 
adótartozásnak az a mértéke, ami esetén bekerül 
valaki a vizsgálatba. 
 
Egységes folyószámlára kerülnek a korábban külön 
vezetett adóhatósági és vámhatósági 
kötelezettségek.  
 
Az adóhivatalnak végelszámolás esetén csak a 
kockázatos adózónak minősített társaságokat kell 
kötelezően ellenőrizni. 
 
Magánszemély 200 ezer forintig terjedő személyi 
jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás esetén 
kérhet pótlékmentes részletfizetést. 
 
 
Általános forgalmi adó 
 
 
Változik az adólevonási jog érvényesítésének 
lehetősége. 2015. december 31-ig a levonást az 

of EKÁER. 
Even so a default fine has been levied it can only be 
up to 50% of the maximum fine. He is entitled to pay 
in instalments for 12 months up to 500 Th HUF free 
of charge whereabout he will be informed by the Tax 
Office. 
The VAT recovery time will be decreased to 45 days 
from 1 January 2017 and to 30 days from 1 January 
2018. 
 
Risky taxpayer is who fulfils at least one of the 
following conditions. He is on the list of the 
taxpayers who has a tax-shortage or tax debt. 
He is on the list of the employers who has 
undeclared employees. Repeated shop-closing 
procedure has been ordered within a year. 
The qualification has not to be applied if the 
taxpayers are involved in liquidation, voluntary 
liquidation and cancellation procedures. 
If someone is qualified as a risky taxpayer this will  
last for a year. There is an exception in that case 
when the taxpayer is listed as a risky taxpayer 
because of a great amount of tax shortage or tax 
debt and it will be settled. In this case the Tax 
Authority is going to terminate the classification at 
the following qualification. 
The VAT recovery time is always 75 days at risky 
taxpayers. The deadline of the tax revision will be 
extended by 60 days. If any tax shortage is 
assessed and he is a risky taxpayer at the 
determination of the default interest, it will be 5 times 
of interest rate of the Central Bank. 
The default fine can not be less than the 50% of the 
limit of the general fine and its maximal value is the 
150% of the general fine limit. 
 
 
The tax registration’s procedure will be sharpened. 
The group of controlled representatives will be 
enlarged. The limit of the tax debt will be decreased 
at which someone will be controlled. 
 
The liabilities of the Tax and Custom Authority which 
previously have been kept separately will be carried 
over to an integrated account. 
 
In case of a voluntary liquidation procedure the Tax 
authority has to control only the companies which 
are qualified as a risky taxpayer. 
 
Private individual is entitled for an instalment free of 
charge in case of a personal income tax and health 
contribution up to 200 Th HUF 
 
 
Value Added Tax VAT 
 
 
The right of the deduction’ possibilities is going to 
change. A taxable person could have set the 



  

adóalanya a keletkezés időszakában és az azt 
követő bármelyik időszakban az elévülési időn belül 
beállíthatta a bevallásába. 2016-tól csak a 
keletkezés évében és az azt követő évben lesz rá 
lehetőség. A második éven túl az elévülésig 
önellenőrzés keretében a tényleges levonási 
időpontra vonatkozóan lehet figyelembe venni. 
Fordított adózással és import áfa önadózással 
megfizetett adó vonatkozásában a levonási jog csak 
abban az időszakban vehető figyelembe, amikor a 
levonási jog keletkezett. 
 
A sertés tőkehúsok értékesítése az 5 százalékos 
adókulcs hatálya alá kerül. 
 
 
Társasági adó 
 
 
Növekedési adóhitel néven vezetnek be egy 
halasztott adófizetési lehetőséget. Amennyiben az 
adózó tárgyévi adózás előtti eredmény növekménye 
meghaladja az előző évi adózás előtti eredmény 
ötszörösét és további feltételeknek is megfelel, az 
adót a tárgyévet követő két évben nyolc részletre 
osztva fizetheti meg. Ez a szabály már 2015-ben is 
alkalmazható. 
 
A törvény egy új fejezettel bővült, a II/A. fejezet 
tartalmazza a beszámolójukat az IFRS szerint 
összeállító adózókra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
 
Személyi jövedelemadó 
 
 
A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra 
csökken 2016. január 1-től. 
 
Megváltozik 2016-tól az szja bevallások rendszere. 
Az adózó már a 2015-ös évre vonatkozóan 2016. 
január 31-ig bevallási nyilatkozatot tehet a 
munkáltatójánál, ha kizárólag munkáltatótól 
származó bevétele van, és nem vesz igénybe 
semmilyen kedvezményt. Ilyen esetben az 
adóhivatal a rendelkezésre álló információi alapján 
kiszámítja a magánszemély adóját. A bevallási 
nyilatkozat adóbevallásnak minősül. 
2017-ben, a 2016-os jövedelmekről az adóhivatal, 
bizonyos feltételek esetén, már kérelem nélkül 
készít egy adóbevallás tervezetet. Amit az 
ügyfélkapus tárhelyre kézbesít, és az adózó 
módosíthatja, kiegészítheti, vagy elektronikus úton 
elfogadhatja. 
 
Azért, hogy az adóhivatal a bevallásokat 
megfelelően el tudja készíteni, a munkáltatónak 
többlet adatokat kell majd szolgáltatnia. 
 
 

deduction in the period of origin and any of the 
following periods within the limitation period until 
31.December 2015. There will be a chance from 
2016 only in the year of origin and in the following 
year. After the second year until the term of 
limitation the deduction can be realised for the actual 
deduction period by a self-revision. 
Regarding VAT paid by reverse charge and import 
VAT paid by self-taxation the right of a deduction 
can only be realised in that period of time when it 
has been incurred. 
  
For the sales of the pig-meat will be the tax rate of 
5% valid. 
 
 
Corporate Tax 
 
 
It has been conducted a delayed tax payment 
possibility called growth tax credit. If the increase of 
the profit before tax in the current year exceeds 5 
times of the previous year’s profit before tax and the 
taxpayer meets some additional conditions then the 
tax can be paid in 8 instalments for the following 2 
years. This rule can already be applied for 2015. 
 
The Act has been widened with a new chapter, 
chapter II/A contains regulations regarding 
taxpayers who compile their financial statements 
according to the IFRS. 
 
 
Personal Income Tax 
 
 
The rate of personal income tax is going to decrease 
to 15% from 1 January 2016. 
 
The system of the personal income tax returns is 
going to change from 2016.The taxpayer can make 
a declaration statement for his employer until 31. 
January 2016 even on the year 2015 if he has got 
income only from the employer and he does not 
receive any allowances. In this case the tax office is 
going to calculate the tax of the private individual 
according to the available information. The 
declaration statement is considered as a tax return. 
In 2017 the tax office is going to comply a tax return 
draft about incomes from 2016 under certain 
circumstances without any request. The tax office is 
going to send it to the electronic portal (ügyfélkapu) 
where it can be modified, completed or accepted 
electronically.  
The employer has to provide extra data in order that 
tax returns can be compiled appropriately by the tax 
office.  
 
 
 



  

 
Helyi adó 
 
 
Fuvarozók a külföldi útdíj 7,5 százalékát is 
levonhatják az iparűzési adóból. Korábban ezt csak 
a magyarországi útdíjnál tehették meg. 
 
Az IFRS szerinti beszámolót készítőkre vonatkozóan 
külön szabályokat állapítottak meg, hogy azonos 
adófizetési kötelezettségeik keletkezzenek a magyar 
szabály szerint beszámolót készítő vállalkozásokkal. 
 
 
Az önkormányzat hozhat olyan rendeletet, ami 
alapján az adóalany alapkutatásának, alkalmazott 
kutatásának vagy kísérleti fejlesztésének adóévben 
elszámolt közvetlen költségeinek 10 százalékával 
csökkentheti a számított adóját. 
 
2017-től az iparűzési adóbevallás az általános 
nyomtatványkitöltő program alkalmazásával az 
adóhatósághoz is benyújtható lesz és a bevallást az 
adóhatóság juttatja el az érintett 
önkormányzatoknak.  
 
 
Illeték törvény 
 
 
Az elektromos járművek vásárlása illetékmentessé 
válik. 
 
Gazdálkodó szervezetek busz, nyerges vontató és 
tehergépjármű vásárlása esetén illetékmentességet 
kapnak. 
 
Illetékmentessé válik több okmány megszerzése is, 
többek között nem kell fizetni születési anyakönyvi 
kivonat, erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító 
igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány 
kiállításáért és a gépjárművezetői engedély első 
kiadásáért. 
 
Évente négy alkalommal ingyenes lesz a cégkivonat 
kiállítása, ha ezt a cég egyik tagja vagy képviselője 
kéri és megszűnik az éves beszámoló közzétételi 
díja is. 
 
 
 
Gépjárműadó és cégautó adó 
 
 
A 6/1990 (IV.6.) KöHÉM rendelet alapján 
környezetkímélő gépkocsiknak számító járművek 
után nem kell gépjárműadót és cégautóadót fizetni. 
 
 
 

 
Local Tax 
 
 
Freighters can also deduct 7,5% of the foreign toll 
from the local business tax. Previously they could 
claim it only for the Hungarian toll. 
 
It has been settled special rules concerning the 
taxpayers who compile their financial statements 
according to the IFRS, in order to get equivalent tax 
liabilities as the companies which compile their 
financial statements according to the Hungarian 
rules.  
 
Local government can establish such regulation 
which allows to decrease the calculated tax by 10% 
of the direct cost of the taxable person’s 
fundamental research, applied research, or 
experimental development of the given year.  
 
From 2017 the business tax declaration will be 
allowed to submit to the Tax Authority with the 
application of the general form completing program 
and the declaration is going to be transferred to the 
relevant local government by the Tax Authority. 
 
Act on duty 
 
 
Purchase of electrical vehicle is going to be free 
from duty. 
 
Business organisations are going to get exemption 
from duty in case of bus, road tractor and lorry 
purchase. 
 
Several documents can be obtained charge-free 
among other things we will not have to pay for birth 
certificate, extract from judicial record, ID, Certificate 
of domicile, entrepreneur certificate, and for the first 
driving licence. 
 
 
Copy of company register will be issued free of 
charge four times a year if this will be required by 
one of the member of the company or representative 
of the company and the publication fee of the 
financial statements is going to be terminated. 
 
 
Vehicle tax and company car tax 
 
 
According to the Act A 6/1990 (IV.6.) KöHÉM it will 
not have to pay vehicle tax and company car tax for 
the eco-friendly vehicle. 
 
 
 



  

 
Jövedéki adó törvény 
 
 
A közúti árufuvarozás és autóbusz közlekedés során 
felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylés 
mértéke 11 Ft/literről 7 Ft/literre csökken. 
 
A magán pálinkafőzés jövedékiadó-mértéke 
700Ft/literre változik. Egy háztartás maximum 86 
liter, meghatározott alkoholtartalmú pálinkát főzhet. 
 
 
Fentiekkel kapcsolatos bővebb információkért 
forduljon bizalommal cégünk munkatársaihoz. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Weblapunk: www.itag-audit.hu  
 
Hírlevelünk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza 
teljes körűen a jogszabályváltozásokat, nem pótolja 
a jogszabályok és módosításainak alapos ismeretét. 
 

 
Act on excise duties 
 
 
In case of road freight transport, and bus transport 
the rate of the excise duty refund from diesel oil is 
going to decrease from 11HUF/litre to 7 HUF/litre. 
 
The excise duty of private pálinka (schnapps) 
distillation is going to change to 700HUF/litre. It is 
allowed to distillate up to 86 litre of determined 
alcoholic strength pálinka per household. 
 
For further information please contact our 
colleagues with confidence. 
 
 
E-mail: info@itag-audit.hu  
Web: www.itag-audit.hu 
 
Our newsletter has information purpose; it does not 
contain the regulation changes entirely and 
complement the substantial knowledge of the 
regulations and their changes. 
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