
A Kormány 2016. október 28-án 
beterjesztette a Parlamentnek 
a 2017-es évre vonatkozó 
adótörvény-módosítási javaslatait. 
Jelen hírlevelünkben a 240 oldalas 
adócsomagban megfogalmazott 
fontosabb tervezett változásokat 
foglaljuk össze. A végleges 
adómódosításokról külön 
Adólevélben tájékoztatjuk majd 
Önöket, illetve a legfontosabb 
részletekről november 23-i adó-
konferenciánkon számolunk be. 

A személyi jövedelemadót érintő 
javaslatok közül kiemelendő, hogy 
az első házasok kedvezménye a 
családi kedvezménnyel együttesen 
is igénybe vehetővé válik, korábbi 
időszakra vonatkozóan is. A bevallási 
kötelezettség teljesítése tekintetében 
pedig jelentős változás az adóbevallási 
tervezxettel összefüggő eljárás. 
Az egészségügyi hozzájárulás 
tekintetében jelentős változás, hogy 
megszűnik a kamatjövedelmeket és a 
feltört tartós befektetéseket terhelő 6 
százalékos ehofizetési kötelezettség. 

A társasági adó esetében a 
jelentősebb változások a különböző 
kedvezményeket érintik.  Az 
energiahatékonysági projektek és a 
startup-vállalkozások finanszírozása 
támogatott tevékenységek lesznek, 
továbbá az élőzene-szolgáltatás 
igénybe vételéhez is kapcsolódik 
majd adókedvezmény. Ezek mellett 
a fejlesztési adókedvezményt több 
esetben lehet majd igénybe venni a 
kevésbé szigorú feltételek miatt.

Adóhírlevél
Az adótörvényekben 
várható módosítások 
a jelenleg elfogadás 
alatt álló törvényjavaslat 
alapján 
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Adóváltozások 2017 – KPMG adókonferencia

Időpont: 2016. november 23., szerda
Helyszín:  Marriott Budapest Hotel, 

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Idén immár tizenkettedik éve rendezzük meg hagyományos 
év végi adókonferenciánkat, ahol a jövő évi adótörvényeket a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a KPMG szakembereitől 
ismerheti meg.

Ezúttal is kérjük konferenciánk akkreditálását, hogy az 
adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő és 
bejegyzett könyvvizsgálói tevékenységet végzők számára 
kötelező továbbképzésként elszámolható legyen.

Regisztráció: 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését 
várjuk akár a délelőtti programra, akár a délutáni workshopra. 
A korlátozott férőhelyekre való tekintettel egy vállalattól 
legfeljebb 3 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

Kérjük, jelezze részvételi szándékát itt november 14-ig.

Program:

8.20-9.00 Érkezés, regisztráció

9.00-12.50 Adópolitika 2017 
Vendégelőadónk Izer Norbert adószabályozásért 
és számvitelért felelős helyettes államtitkár, 
Nemzetgazdasági Minisztérium 

A jövő évi adótörvényeket ismertetik a 
KPMG szakértői:
 – Társasági adózás - szigorítások és adóelőnyök 

ismertetése
 – Változások az áfa-szabályozásban és egyéb 

közvetett adónemekben
 – Adóigazgatás, adóeljárások - 2016. évközi és 

2017. évi változások
 – Változások a személyijövedelem-adózásban
 – Egyéb adók

https://rea.msvcs.kpmg.com/gqt-anonym/Entry/QuestionnaireEntry.aspx?QuestionnaireId=53748


Adózás rendje

 – A javaslat értelmében, annak érdekében, hogy 
pozitív minősítést csak tényleges gazdasági 
tevékenységet folytató adózók kaphassanak, a 
megbízható adózó minősítés kiérdemlésének 
feltételrendszere kiegészülne azzal a 
kitétellel, hogy az adózó tárgyévre vonatkozó 
adóteljesítményének pozitívnak kell lennie. 

 – A NAV a jövőben kockázatos adózóvá 
minősíthetné azt az adózót is, aki 
székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az 
adóigazgatósági eljárás akadályozása miatt 
jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére. 

 – A javaslat automata felügyeleti egység (AFE) 
elhelyezését írja elő az élelmiszer-értékesítést 
végző automata berendezéseken. Az adózó az 
AFE-ben tárolt adatokról rendszeresen adatot 
lenne köteles szolgáltatni a NAV részére, 
mely adatokat a NAV az adózók ellenőrzésére 
használhatná fel.

 – Az adókötelezettségek teljesítésével 
összefüggésben feltárt kockázatok megszüntetése 
érdekében a NAV kezébe új eszköz kerülne. 
A módosítás értelmében az adóhatóságnak 
lehetősége lenne támogató eljárás keretében, 
szakmai támogatás adására az adózók felé, az 
adózó önellenőrzésre történő felhívására, valamint 
kapcsolatfelvételt kezdeményezni az adózóval a 
feltárt hibák, hiányosságok orvoslása érdekében. 
Ezen esetekben a NAV részéről szankcionálás nem 
történhetne.

 – Új jogintézményként bevezetnék az úgynevezett 
teljességi nyilatkozatot. A NAV abban az 
esetben hívhatja fel a magánszemély adózót 
az adóalapjának megállapítása szempontjából 
lényeges vagyoni, jövedelmi és egyéb 
körülményeire vonatkozó teljességi nyilatkozat 
megküldésére, ha az adóhatósági ellenőrzés a 
magánszemély adózó bevallásainak utólagos 
vizsgálatára irányul. Az eljárás alkalmazására 
elsősorban a vagyonosodási vizsgálatok során 
kerülhetne sor.

A javaslat úgy rendelkezik, hogy a jövőben a 
szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó adózói 
kérelem esetén, az állami adóhatóság által hozott 
határozat megállapításának módosítása, valamint 
érvényességének meghosszabbítása tárgyában 
hozott döntés ellen fellebbezésnek nem, kizárólag 
bírósági felülvizsgálatnak lenne helye. 

 – Az általános forgalmi adózáshoz köthető 
változás, hogy a 2017. július 1-jétől hatályba 
lépő online adatszolgáltatáshoz kapcsolódva 
bevezetik a „különös mulasztási bírság” tételt. 

Az új rendelkezés szerint abban az esetben, 
ha az adóalany az online adatszolgáltatási 
kötelezettségét elmulasztja, vagy azt 
késedelmesen, hiányos, hibás vagy valótlan 
adattartalommal teljesíti, akkor az ezért kiszabható 
mulasztási bírság felső határa az említett 
mulasztással kapcsolatos számlák, számlával egy 
tekintet alá eső okiratok és a mulasztási bírság 
egyébként az adózóra vonatkozó, törvényben 
rögzített mértékének szorzata. A módosítás tehát 
az adatszolgáltatással kapcsolatos mulasztás 
esetén rendkívül súlyos mulasztási bírság 
alkalmazását is lehetővé teszi, melyet az érintett 
bizonylatok száma, és nem azok áfatartalma 
szerint kell meghatározni. Természetesen az 
adóhatóságnak az adózás rendjének alapelvi 
jelentőségű szabályait, így az arányosságot és a 
méltányosságot is figyelembe kell vennie a bírság 
kiszabása során, az említett bírságtétel csupán 
egy maximális mérték, ennél alacsonyabb összeg 
is kiszabható a hiányosság súlyától függően. 

Személyi jövedelemadó

 – Első házasok kedvezménye: A törvényjavaslat 
alapján 2017. január 1-jétől az első házasok 
kedvezményét a házasságkötést követő 24 
hónapban akkor is igénybe lehetne venni a 2014. 
december 31-ét követően megkötött házasságok 
esetében, ha a házaspár ebben az időszakban 
jogosulttá válik a családi kedvezményre is (azaz 
az első házasok kedvezménye és a családi 
kedvezmény egyidejűleg is érvényesíthető lenne 
a javaslat értelmében). A kedvezmény utólag is 
érvényesíthető lenne, a 2015. évre benyújtott 
bevallásokat önellenőrzéssel lehetne módosítani.

 – Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott 
juttatások: A javaslat értelmében 2017. január 
1-jétől a béren kívüli juttatások és egyes 
meghatározott juttatások esetében a kifizetőt 
terhelő adó alapja a jövedelem 1,18-szorosára 
csökkenne a korábbi 1,19-es helyett. A 
javaslathoz fűzött indoklás alapján a módosítás 
a szja-kulcs 16 százalékról 15 százalékra 
történő korábbi csökkentésével függ össze. 
Továbbá, a módosító javaslat a kirendelés 
fogalmának módosításával összefüggésben 
pontosítaná azt a személyi kört, akik számára 
a törvényi feltételek fennállása esetén egyes 
meghatározott juttatások adhatóak. A javaslat 
megszüntetné továbbá azt a korlátozást, 
amelynek értelmében nem adható fogyasztásra 
kész élelmiszer vásárlására jogosító utalvány 
egyes meghatározott juttatás keretében. 
E módosítások a kihirdetést követő napon 
lépnének hatályba.
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 – Méltányolható lakásigény: A tavaszi 
adócsomaghoz képest további pontosítás várható 
a méltányolható lakásigény kapcsán a lakószoba 
fogalmában, valamint az együtt költöző, együtt 
lakó családtagok vonatkozásában, kikerülne 
ugyanakkor a törvényből a testvérek kizárása 
az együtt költöző, együtt lakó családtagok 
felsorolásában. A módosítások a törvény 
kihirdetését követő napon lépnének hatályba.

 – Bevallási nyilatkozat, bevallási tervezet: A jövő 
évben bevallási nyilatkozat már nem nyújtható 
be, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a 
módosító javaslat 2017. január 1-jétől hatályon 
kívül helyezné. Továbbá, az adózás rendjéről szóló 
törvény módosításával összhangban a módosító 
javaslat rögzíti a 2016. adóévben szerzett 
jövedelmek bevallására már alkalmazandó 
bevallási tervezettel kapcsolatos szabályozást a 
személyi jövedelemadóról szóló törvényben is.

 – Tartós befektetésből származó jövedelem: 
A törvényjavaslat 2017. január 1-jétől lehetővé 
tenné, hogy a tartós befektetéseket az öt év 
lejárta után részlegesen is újra lehessen kötni. 
Az újrakötés esetén a tartós befektetésben 
tartott összegnek adóévenként legalább 25 ezer 
forintnak kell lennie. 

 – Kiküldetés, hivatali, üzleti utazás: Tekintettel 
arra, hogy a Munka Törvénykönyve már nem 
határozza meg a kirendelés fogalmát, a módosító 
javaslat pontosítja a kiküldetés és a hivatali, üzleti 
utazás fogalmát, valamint kiküldetés esetén a 
munkahelynek történő minősítést. A módosítás a 
kihirdetést követő napon lépne hatályba.

 – Külföldi illetőségű előadóművészek adózása: 
A módosító javaslat 2017. január 1-jétől 
filmgyártás esetén egyrészt kiterjesztené 
a speciális adózási mód választhatóságát a 
külföldi stábtagok számára is, másrészt abban 
az esetben is választhatóvá tenné a rendelkezés 
alkalmazását, amennyiben a filmgyártás 
időtartama meghaladja a 183 napot. A módosító 
javaslat értelmében a jövőben adómentesnek 
minősülne a külföldi magánszemélyek részére az 
utazásra és szállásra fizetett költségtérítés, ezzel 
egyidejűleg ugyanakkor megszűnne a 30%-os 
költségátalány alkalmazhatósága.

További módosítások:

 – A tavasszal elfogadott módosításokkal 
összhangban 2017. január 1-jétől a 
jelenlegi módosító javaslat egységesen 
kilométerenként 9 forintról 15 forintra emelné 
a magánszemélyeknek adómentesen nyújtható 
gépjármű futás költségtérítésének összegét.

 – A javaslat alapján 2017. január 1-jétől a 
befektetési szolgáltató, kifizető, számlavezető 
a korábbi határidő (adóévet követő év február 
15.) helyett az adóévet követő év január 31-ig 
lenne köteles adatot szolgáltatni az adóhatóság 
részére. A változtatás érintené a nyugdíj-
előtakarékossági számlából, az ellenőrzött 
tőkepiaci ügyletből, illetve a tartós befektetésből 
származó jövedelmeket. A változtatás célja, 
hogy biztosítható legyen az adóbevallási tervezet 
határidőben történő elkészítése. 

 – A módosító javaslat – a törvényi feltételek 
fennállása esetén – néhány meghatározott 
esetben kiterjesztené az elengedett pénzügyi 
kölcsön és pénzügyi lízingszerződésből eredő 
követelések adómentességét. Ezen módosítás a 
törvény kihirdetését követő napon lépne hatályba.

Egészségügyi hozzájárulás

 – A törvényjavaslat alapján 2017. január 1-jétől 
eltörlik a kamatjövedelmeket és az adóköteles 
tartós befektetésből származó jövedelmeket 
terhelő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás 
fizetési kötelezettséget, valamint a fizető-
vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély 
által fizetendő 20 százalékos egészségügyi 
hozzájárulás fizetési kötelezettséget. Továbbá, 
a javaslat alapján az egészségügyi hozzájárulás 
tekintetében csak két (14 és 27 százalékos) 
adókulcs maradna. Ennek érdekében 15 
százalékról 14 százalékra módosulna az 
átalányadózó mezőgazdasági őstermelő 
egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége. 

Szociális hozzájárulási adó

 – A módosító javaslat értelmében amennyiben a 
jövedelem kifizetése olyan időszakra tekintettel 
történik, amely időszakban a Tbj. szerinti 
biztosítás a magánszemélyre nem terjedt ki, úgy 
2017. január 1-jétől ezen későbbi időpontban 
kifizetett jövedelem ugyanazon elbírálás alá 
tartozna, mint a vonatkozó időszakban kifizetett 
jövedelem, ezért nem képezi a szociális 
hozzájárulási adó alapját. 

Kisadózók tételes adója (KATA)

 – A javaslat 2017. január 1-jétől 6 millió forintról 
12 millió forintra emelné azt az értékhatárt, 
amely eléréséig választható lenne a KATA. A 
javaslat továbbá 12 hónapra csökkentené azt 
a – jelenleg 24 hónapos – időszakot, amely alatt 
a KATA alanyiság megszűnését követően nem 
lehetséges annak újraválasztása. 
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Új személyi jövedelemadó bevallási 
lehetőség (adózás rendje)

 – Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás: 
A törvényjavaslat módosítaná a korábbi, 
még nem hatályos adóbevallási tervezettel 
összefüggő, az adózás rendjében szabályozott 
eljárást. A korábbi szabályozás alapján csupán 
az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek 
esetében készítette volna el az adóhatóság 
az adóbevallási tervezet. A jelenlegi 
javaslat alapján kibővülne az adózók köre, 
az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók 
esetében is készülhetne adóbevallási tervezet, 
amennyiben a magánszemély írásban vagy 
elektronikusan az adóévet követő év március 
15-ig kérelmezi annak elkészítését. Pontosítják 
azt is, hogy az adóhatóság által elkészített 
adóbevallási tervezet milyen jövedelmeket és 
azok milyen adóját tartalmazza. Változás lenne 
az előző módosításhoz képest, hogy a bevallás 
elfogadásának minősül, ha a magánszemély az 
adóbevallási tervezet adatait nem javítja vagy 
egészíti ki az adóévet követő év május 20-áig – 
kivéve, ha az adózó igazolási kérelmet nyújt be. 

 – További adóeljárással kapcsolatos változtatási 
javaslat, hogy az osztalék jövedelemre 
vonatkozóan egyszerűsödne az adatszolgáltatás 
a kifizetők számára.

Társasági adó

 – Számos pontosítás született, ezek érintik például 
a tavaszi adócsomagban bemutatott műemlék-
felújításhoz és -karbantartáshoz kapcsolódó 
kedvezményeket, a kiegészítő sporttámogatást, 
a térítésmentes juttatások elszámolhatóságát.

 – A javaslat egyik kiemelkedő eleme, hogy a 
fejlesztési adókedvezmény feltételei enyhülnek, 
és szélesebb körben elérhetővé válnak.

 – Bevezetésre kerül egy új típusú, 
energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó 
adókedvezmény.

 – A javaslat a korai fázisú vállalkozásokba (startup-
cégekbe) fektető társaságoknak összetett 
feltételrendszer mellett kedvezményeket 
biztosít, továbbá a megvalósított élőzenei 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan adókedvezmény 
járhat.

 – Ahogy az várható volt, a javaslat tartalmazza 
az IFRS-átálláshoz kapcsolódó módosító 
javaslatokat.

 – A lényegesebb változások tehát a különböző 
kedvezményeket érintik.

Az adóalap módosításánál igénybe vezető 
kedvezmények, ösztönzők változásai

 – A műemlékek és helyi egyedi védelem alatt 
álló épületek, építmények karbantartása 
esetén változás, hogy az adott évben elszámolt 
karbantartásra jár a kedvezmény, továbbá 
pontosítják az ingatlanok körét is. Lényegesebb 
módosítás, hogy nemcsak a felújításokra, 
hanem a kulturális örökségvédelmi céllal 
történő beruházásokra is igénybe vehető az 
elköltött összeg kétszeresét kitevő adóalap-
csökkentő tétel, továbbá az adózó saját döntése 
alapján a kedvezményt a felújítás, beruházás 
befejezésének évében és az azt követő 5 évben 
használhatja fel, saját döntése szerint.

 – A startup-vállalkozásokban szerzett 
részesedés esetén a részesedés értékének 
a két és félszerese, illetve másfélszerese (a 
szerző vállalkozás által alkalmazott adókulcs 
függvényében) adóalap-csökkentő tétel lehet 
a tervezet szerint.  A csökkentő tételt négy 
adóév alatt egyenlő részletben lehet alkalmazni, 
maximum 20 millió forint összegben évenként, 
és a kedvezmény de minimis támogatásnak 
minősül. A részesedésszerzést követő 
tőkeemelésre is alkalmazhatóak kedvezmények. 
A jogszabály összetett feltételeket állít fel a 
kedvezmény visszafizetésével kapcsolatban.

A számított adóból igénybe vehető 
kedvezményekhez kapcsolódó módosítási 
javaslatok

 – Lényeges módosítás, hogy a fejlesztési 
adókedvezmény esetében a 3 milliárd forintos 
beruházáshoz kapcsolódó foglalkoztatásbővítési 
feltétel harmadára, azaz 50 főre csökken, az 1 
milliárd forintos beruházásoknál pedig csak 25 fős 
bővítés lesz lehetséges. A feltétel alternatívájaként 
alkalmazható bértömegnövekmények a felére 
csökkennek. A  kkv-k által üzembe helyezett 
beruházásokhoz kapcsolódó feltételrendszerek 
is enyhülnek, így például egy közévállalkozás 
által legalább 500 millió forint értékben üzembe 
helyezett beruházás esetén már csak 10 fős 
létszámbővítés szükséges.

 – A javaslat értelmében új típusú adókedvezmény 
kerül bevezetésre az energiahatékonysági  
célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása 
és üzemeltetése esetén. A kedvezmény a 
fejlesztési adókedvezménnyel együtt nem 
vehető igénybe, továbbá nem regionális típusú 
támogatásnak minősül, ennek megfelelően a 
támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén 
egységesen 30 százalék, amely középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás 
esetén 20 százalékponttal növelhető.  
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Az energiahatékonyságot igazolással kell 
bizonyítania az adózónak, ennek kiállításáról, 
továbbá a kedvezmény részletszabályairól a 
jogszabály 2017. január 1-i hatályba lépéséig 
Kormányrendelet várható. A beruházás kötelező 
üzemeltetési időszaka 5 év, és a kedvezményt a 
beruházás üzembe helyezését követő adóévben 
és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni.

 – Az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen 
megvalósított élőzenei szolgáltatással kapcsolatos 
ráfordítások 50 százalékát adókedvezményként 
veheti igénybe. A kedvezmény igénybe vétele 
esetén az elszámolt ráfordítások adóalap-növelő 
tételnek minősülnek, továbbá a kedvezmény de 
minimis támogatásnak minősül. 

29/ZS. §

 – Az elszámolási törvény alkalmazásával 
kapcsolatban felmerült adózási szempontú 
jogbizonytalanságok megszüntetése érdekében 
módosítják a Tao. törvény 29/ZS. §-át: eszerint 
egyértelműsödne az elszámolási törvény révén 
keletkező ráfordítások pénzügyi intézményeknél 
történő adóügyi elszámolása. A módosított 
rendelkezések mind a 2015-ös, mind a 2016-
os évek adókötelezettségének tekintetében 
alkalmazhatóak lennének.

IFRS

 – Az egyik legfontosabb változás, hogy a javaslat 
választási lehetőséget biztosít az adózók számára 
az áttérést illetően:
 – a meglévő tárgyi eszközök és immateriális javak 
tekintetében az adóalap úgy is meghatározható, 
mintha az áttérés nem történt volna meg;   

 – a meglévő összes eszköz és kötelezettség 
tekintetében az adóalap úgy is meghatározható, 
mintha az áttérés nem történt volna meg;   

 – az adózó minden eszköze és kötelezettsége 
tekintetében áttér az IFRS alkalmazására.

 – A fenti választással párhuzamosan az áttérési 
különbözet összege csak azon eszközök 
kötelezettségek körében vizsgálandó, ahol 
az adózó áttér az IFRS alkalmazására.  A 
javaslat fontos része továbbá, hogy az áttérési 
különbözet megállapítása során a jövőbeni 
adóalapokat kell figyelembe venni az adózás 
előtti eredmény helyett.

 – A jelen javaslat, ahol szükséges, definiálja 
a társasági adó szerinti bekerülési érték 
(számított nyilvántartási érték) fogalmát, és 
ehhez kapcsolódóan kezeli az értékcsökkenés 
problémakörét.

 – Az IFRS 11 közös megállapodások standard miatti 
kettős adóztatás elkerülését akképpen szabályozza, 
hogy ez esetben az adó alapját a számviteli törvény 
alapul vételével kell meghatározni.

 – Az MRP szervezetként történő részvényjuttatást 
is úgy tekinti, mintha azt közvetlenül a 
munkáltatótól kapta volna a munkavállaló. A 
módosítás továbbá a két számviteli rendszer 
közötti egyensúlyt teremti meg.

 – A javaslat a nem kapcsolt vállalkozási körben 
végrehajtott apportok esetén fogalmaz meg 
pontosítást.

Helyi iparűzési adó

 – A javaslat a nettó árbevétel fogalmi 
meghatározásánál rögzíti, hogy az adóköteles 
árbevételbe tartozik a megszűnő tevékenységből 
származó árbevétel is, valamint figyelembe kell 
venni a kapcsolódó egyéb tételeket (ELÁBÉ; 
közvetített szolgáltatások; stb.).

 – Az IFRS 11 közös megállapodások standard 
miatti kettős adóztatás elkerülését akképpen 
szabályozza, hogy ez esetben a helyi iparűzési 
adó alapját a számviteli törvény alapul vételével 
kell meghatározni.

 – A javaslat pontosítja az utólagos, nem számlázott 
kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket 
a nettó árbevételnél, az ELÁBÉ-nél és az 
anyagköltségnél.

 – A javaslat tovább részletezi a nem szokásos 
tevékenységből származó árbevétel figyelembe 
vételét, és kivonja alóla a tárgyi eszközök 
értékesítéséből származó árbevételt a helyi 
iparűzési adó alapjának meghatározásakor.

 – Az árbevételt nem eredményező csere esetén 
pontosítják az ELÁBÉ meghatározását.

 – A jelen szabályozás a minimum adó és annak 
fizetési ütemezése tekintetében félreértésekre 
adhat okot, ezért pontosítják az alkalmazhatósági 
és kimentési szabályokat.

Illetékek

 – A jogszabályalkotó pontosítást tervez 
az ingatlanforgalmazók és lízingcégek 
ingatlanszerzéséhez kapcsolódó 
illetékkedvezménnyel kapcsolatosan. A javaslat 
értelmében ezen vállalkozók az ingatlan 
forgalmi értéke után 2%-os vagy 3%-os 
illetékmérték érvényesítésével teljesíthetik 
az ingatlanszerzéshez kapcsoló visszterhes 
vagyonátruházási illeték megfizetését. 
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A 3%-os illetékmérték abban az esetben 
lenne alkalmazandó, ha a vállalkozó 
szerződésben vállalja az ingatlan két éven belüli 
továbbértékesítését. A 2%-os illetékkulcs 
alkalmazására abban az esetben lenne lehetőség, 
amennyiben a vállalkozó emellett vállalja azt is, 
hogy a továbbértékesítésről szóló szerződés 
teljesedésbe megy a két éves időtartamon belül. 

 – A javaslat rögzíti, hogy a mező- és erdőgazdasági 
földek földhasználatának megszerzése után nem 
kellene visszterhes vagyonátruházási illetéket 
fizetni. 

 – A lízingügyletek tipikusan 5 évnél hosszabb 
futamidejére való tekintettel a javaslat speciális 
elévülési szabályt rögzítene a szerződés 
teljesedésének meghiúsulása miatt fizetendő 
pótilleték megállapításához való jogot 
illetően. A javaslat kitér az azon esetekben 
alkalmazandó elévülési szabályokra is, amikor 
a továbbértékesítés nem történik meg, vagy 
ha meg is történik ugyan, de az erre vonatkozó 
szerződést felbontják vagy megszüntetik.  

Reklámadó

 – A javaslat pontosítaná az adóalany 
meghatározását interneten közzétett reklámok 
esetén. Azaz a módosított rendelkezés 
egyértelműsítené, hogy a reklám közzétevőjének 
az minősül, aki a reklámfelülettel rendelkezni 
jogosult, azaz dönthet arról, hogy a 
rendelkezésére álló internetes felületet reklám 
céljára hasznosítja-e, valamint meghatározhatja, 
hogy azon megjelenjen-e reklám vagy sem.

 – A javaslat szerint 2017. január 1-jétől az 
Adóhatóság nyilvános reklámadó adatbázisából 
– egyebek mellett – akkor törölhető az adóalany, 
ha adótartozása a hónap első napján nettó 
módon számítva haladja meg a 100.000 Ft-ot. 

 – A javaslat szerint a 2014. augusztus 15-
ét követően, szétválással létrejött kapcsolt 
vállalkozások vonatkozásában is megszűnne az 
adóalap-összeszámítási szabály.
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