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Tisztelt Ügyfeleink!

Dear Clients,

Hírlevelünkben a 2015. első félévében
kihirdetett fontosabb adóváltozásokról
tájékoztatjuk Önöket.

This newsletter is to inform you about
the main tax amendments promulgated
during the first half of 2015.

Csökkenő szja-kulcs, késleltetett taofizetés, jelentősen módosuló bankadó
szabályok – ez csak néhány kiemelt pont
a 2016-os változásokból, melyek 2015
júniusában (javarészt 2015. június 24-én)
kerültek kihirdetésre a Magyar Közlönyben. De több változás akár már a 2015ös adóév kapcsán is alkalmazható
(például a reklámadó módosított kulcsa);
míg akad olyan korábban kihirdetett
változás is (a környezetvédelmi termékdíj
tekintetében), mely már idén áprilistól
hatályos.

Decreasing personal income tax rate,
deferred corporate income tax,
significant changes to the bank tax rules
are just a few highlighted examples of the
changes in 2016 which were promulgated
in June 2015 (mostly on 24 June 2015)
in the Hungarian Official Journal. But
several changes may already be applied
as early as in the 2015 tax year (for instance, the modified advertising tax rate);
while some amendments promulgated
earlier (such as the environmental
protection product fee) take effect
already from April 2015.

A Bizottság által felfüggesztett adók

Tax suspended by the Commission

A jogszabályváltozások ismertetése előtt
szeretnénk továbbá felhívni a figyelmet,
hogy az Európai Bizottság 2015. július
15-i közleményével felfüggesztette az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a
dohányipari vállalkozások egészségügyi
hozzájárulása alkalmazását. Bár jelenleg
még csak a sajtóközlemény szövege
ismert, a bizottsági döntésé nem, a
Bizottság a tiltott állami támogatássá
minősítés lehetőségét veszi számba és
a végleges döntésig mindkét „adó”
beszedését felfüggeszti. Ennek
jogszabályi alapja a Tanács 659/1999/EK
rendelete, amely a 11. cikkben
felhatalmazza a Bizottságot a
felfüggesztő rendelkezés meghozatalára.
Mivel közvetlenül alkalmazható uniós jogi
aktusról van szó, a leírtak kötelezőek a
tagállamokra nézve. A Bizottság
alapvetően nem a kérdéses „adókat”,
hanem azok sávos progresszivitását,
illetve az ezáltal elért piactorzító hatást
kifogásolja, ezért a jövőben ezen
adónemek változása várható.

Before entering into the review of the
changes in the legislation, we would also
like to draw your attention to the press
release of the European Commission
dated July 15, 2015 that has suspended
the application of the inspectoral fee
on food chains and the surtax of the
tobacco industry. Although, currently
only the text of the press release is
available and not the wording of the
decision itself, the Commission is
investigating the possibility of qualifying
these “taxes” as unlawful state aids and
therefore suspended the collection of
such taxes until its final decision. The
actual measure is based on the Council
Regulation No. 659/1999/EC that enables
the Commission under Article 11 to take
the suspensive measures. Since this EU
law has a direct effect, these are binding
for the Member States. The Commission
basically does not disapprove these
"taxes" in question itself, rather their
progressive rates and the achieved
market-distortional effect are challenged.
Therefore, these kind of taxes are
expected to be changed in the future.
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Changes to advertising tax

Az Európai Bizottság vizsgálatának
hatására év közben módosításra került a
reklámadó törvény (Magyar Közlöny
2015. június 4-i száma). A módosítások a
törvény kihirdetését követő 31. napon,
azaz 2015. július 5-én léptek hatályba.

The Act on Advertising Tax was amended
midyear (Hungarian Official Journal
of 4 June 2015) as a result of the
Commission’s investigation. The amendments entered into force on the 31th day
following promulgation of the law, i.e. on
5 July 2015.

Közzétevői (elsődleges) reklámadókötelezettség
A módosítás után az elsődleges
kötelezetteket, azaz a reklámok
közzétevőit érintő reklámadó-mentesség
határa, a 0%-os kulcs alkalmazása,
500 millió forintról 100 millió forintra
csökken. Így több adózó válhat reklámadó
kötelessé. A 100 millió forintot
meghaladó összeg után a korábbi
adósávok megszűnnek és egységesen
5,3 % reklámadót kell fizetni. A fenti
változás a médiaszolgáltatóra,
sajtótermékek kiadójára, szabadtéri
reklámhordozót hasznosító személyre,
szervezetre, illetve az internetes reklám
közzétevőjére vonatkozik. Így mind a
reklámbevétellel rendelkező, mind a
saját célú reklámot közzétevő cégekre
kihatással van. Tehát továbbra sem
csupán a médiavállalkozások érintettek,
hanem szektortól függetlenül minden
vállalkozás. A változások talán
legnagyobb károsultjai az üzletláncok
lesznek.

Publishers’ (primary) advertising tax
liability
Following the amendment, the threshold
for advertising tax exemption, the
application of the zero rate, available to
primary taxpayers, i.e. to publishers of
advertisements, will be lowered from
HUF 500 million to HUF 100 million. As
a result, more taxpayers may become
subject to advertising tax. The former
tax brackets applicable above HUF 100
million will be replaced by a uniform
5.3 % advertising tax. The above change
will apply to media service providers, to
publishers of press products, to persons
or organisations utilising outdoor
advertising materials and to publishers
of internet advertisements. Thus,
enterprises generating advertising
revenues as well as those publishing
advertisements for own purposes will be
affected by this. Consequently, not only
media enterprises but all enterprises
irrespective of their field of operation will
continue to be affected. Chain of stores
will perhaps be most affected by the
changes.

Az új szabályok visszamenőleg is alkalmazhatóak a 2015. július 5-e előtt
kezdődő adóévek (2014 és 2015) teljes
egészére. Érdemes ezért cégre szabottan
átgondolni és kiszámítani, melyik szabályrendszer a kedvezőbb, valamint a reklámtörvény változásait is figyelembe véve
áttekinteni a különféle marketing- és

The new rules may be applied with retroactive effect for the tax years starting
before 5 June 2015 (i.e. 2014 and 2015).
It is therefore advisable to consider and
calculate for each company individually
which set of rules are more favourable
and to review the contracts which affect
different marketing and advertising
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reklámtevékenységeket érintő
szerződéseket. Mindebben a
LeitnerLeitner szakértő csapattal áll
rendelkezésükre.

activities taking also account of the
changes in the advertising law.
LeitnerLeitner’s expert team is ready to
assist you in the above matter.

Az elsődleges reklámadó-kötelezettséget
érintő kedvező módosulás továbbá, hogy
a kapcsolt vállalkozások adóalap
összeszámítását csak a 2014. augusztus
15-ét követő szétválás (kiválás,
különválás) miatt létrejött kapcsolt
vállalkozások esetén kell alkalmazni.
Ráadásul ez a szabály is érvényesíthető
visszamenőleg, amellyel a
vállalatcsoportoknak szintén érdemes
számolniuk.

Another positive change relating to the
primary advertising tax liability is that in
respect of related parties the tax base
must be determined on a consolidated
basis only for related parties that were
established as a result of demerger
(division, separation) following 15 August
2014. Moreover, this rule may also be
applied retroactively, a fact which groups
of companies should also bear in mind.

Megrendelői (másodlagos) reklámadókötelezettség
A reklám közzétételének megrendelőjére
vonatkozó adókötelezettség is változott.
Míg az adóalap változatlanul a reklámközzététel nyilatkozattal vagy egyéb
mentesítéssel nem fedezett havi
összesített ellenértékének 2.500.000
forintot meghaladó része maradt, az
adókulcs a korábbi 20 % helyett 5 %-ra
csökkent.

The principal’s (secondary) advertising
tax liability
Tax liability for persons or organisations
ordering the publication of
advertisements has also changed. While
the tax base continues to be the part
of the aggregate monthly advertising
consideration exceeding HUF 2.5 million
for the publication of advertisements
received without a declaration on tax
liability or other exemption, the tax rate
will now be lowered to 5 % from the
formerly applicable 20 %.

A személyi jövedelemadót érintő
változások

Personal income tax amendments

Mérséklődő adóterhek
Az szja-t érintő, 2016-ban hatályba
lépő változások java az adóterhek
csökkentését eredményezi.

Decreasing tax burdens
Most of the personal income tax changes,
taking effect from 2016, will result in the
decrease of tax burdens.

A legfontosabb szja-t érintő változás,
hogy a 2016. január 1-jétől megszerzett
jövedelmek kapcsán az szja adókulcsa
16 %-ról 15 %-ra mérséklődik.
Kamatjövedelmek esetében ez a
módosítás a fenti időponttól megszolgált
jövedelem esetében alkalmazandó

The most important change to personal
income tax is the reduction of the
personal income tax (PIT) rate to 15 %
from 16 % for income received as of
1 January 2016. With respect to interest
income, this modification will be
applicable for income gained starting
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(függetlenül attól, hogy a kamatszámítás
időszaka már 2015-ben kezdődött).

from the same date (irrespective of
whether the period of interest calculation
began already in 2015).

Aktualizálásra (valorizálásra) került a
családi kedvezmény mértéke az
adókulcs változásával összhangban, így
2016-tól ugyanakkora kedvezmény illeti
majd meg az érintetteket, mint a 2015-ös
szabályok alapján. A valorizálás kiterjed a
kétgyermekes családokat érintő 2014
végén elfogadott, de csak 2016-2019.
közt hatályba lépő módosításokra is.
Hasonlóképpen aktualizálták még az
adókulcs-csökkentés kapcsán az első
házasok kedvezményének szabályait
(a kedvezmény összege így továbbra is
havonta 5.000 Ft).

The extent of family allowances has
been valorised (re-evaluated) in line with
the tax rate change. Thus, from 2016, taxpayers eligible for the allowance will
receive the same amount as according
to the rules in effect in 2015. The
valorisation also extends to the
advantages relating to families with two
children, which were adopted in late-2014
but will only come into force in the period
between 2016 and 2019. The rules for
first-time married couples have also
been valorised in connection with the tax
rate reduction (the amount of the monthly
allowance thus remains HUF 5,000).

Csökkenő adóterhek kerülnek
bevezetésre több olyan jövedelem
esetében is, ahol a jövedelem növelt
összegére (pl. 119 %-ára) kell kiszámolni
a fizetendő szja-t, itt a törvényalkotó
csökkenti az adóalapnövelő szorzó
mértékét. Így a személyi jövedelemadót
például

Lower tax burdens will be introduced for
income where the PIT payable must be
calculated on the increased amount
(119 %) of the income. In such cases, the
legislator reduces the rate of the tax
base multiplier. As a result, for example,
personal income tax will be payable on

¬ Bizonyos tartási szerződés alapján
nem pénzben juttatott vagyoni érték,
kamatkedvezmény szerzése, valamint
tárgynyeremény esetén a jövedelem
118 %-a (2015: 119 %),
¬ Bizonyos kamatjövedelmek esetén
118 % és 127 % (119 % és 128 %
helyett) után majd kell megfizetni.
Ez a változás is 2016-tól lép majd
életbe.

¬ 118 % (119 % in 2015) of the income
for non-cash awards, non-cash
interest income and prizes in kind
provided under certain maintenance
contracts,
¬ 118 % and 127 % (instead of 119 % and
128 %) for certain interest income.
This change will be in place from
2016.

Új ösztönző szabályok a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
történő visszalépésre
A jogalkotók 2015. év elejéig
visszamenőleg érvényesíthető
kedvezményekkel próbálják ösztönözni a
magánnyugdíjpénztárakat elhagyókat a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

New incentive rules for returning to the
social security pension scheme
Legislators try to encourage taxpayers to
left the private pension funds and
return to the social security pension
scheme by providing them benefits that
may be used retroactively from the
beginning of 2015. Under the new
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történő visszalépésre. A
magánnyugdíjpénztár elhagyásakor
történő kifizetés az állami
nyugdíjrendszerbe történő visszatéréskor
az új szabályozás értelmében már nem
számít jövedelemnek, tehát lényegében
adómentes.

regulation, the payment the taxpayer
receives when returning to the state pillar
and leaving the private pension fund will
not be regarded as income, i.e. it will
essentially be tax-exempt.

Szintén a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe visszalépő
magánnyugdíj-pénztári tagokat érinti
kedvezően (2015. január 1-jére
visszamenőlegesen) az a lehetőség,
amelynek értelmében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő
visszalépéskor a magánnyugdíjpénztári
kifizetés önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztárba utalásával az átutalt
összeg 20 %-nak megfelelő, de legfeljebb
300.000 forint adóvisszatérítés kapható.

Private pension fund members who opt
back to the state pillar will also be
affected favourably by the possibility
(retroactively to 1 January 2015)
according to which a tax refund may
be received amounting to 20 % of the
transferred amount, capped at
HUF 300,000, if the members transfer
the private pension fund payment to the
voluntary mutual pension fund when
returning to the state pension scheme.

A Stabilitás Megtakarítási Számlát
(SMSZ) érintő változások
Kedvezőbbé váltak a stabilitási
megtakarítási számlával kapcsolatos
szabályok, amelyek kvázi “amnesztiát”
nyújtanak a külföldön felhalmozott
pénzek kedvező hazai adózásra
vonatkozóan. A stabilitási megtakarítási
számlán tartott pénz a számlára való
befizetés időpontjában megszerzett
belföldi jövedelemnek minősül. Főszabály
szerint minél tovább tartja a számlán a
magánszemély befizetését, annál inkább
csökken az alkalmazandó adóalap
(200 %-ról 50 %-ra), majd az ötödik év
eltelte után adómentessé válik a kifizetés.

Changes to the Stability Savings Account
(SSA)
The rules relating to the stability savings
account have become more favourable,
they offer a kind of tax „amnesty” in
Hungary for money accumulated abroad.
The amount deposited on the stability
savings account is considered to be
domestic income earned domestic at the
date of the payment. As a general rule,
the longer the deposited amount is kept
on the private individual’s account the
lower the applicable tax base (down to
50 % from 200 % of the paid amount),
and after five years no tax liability arises
on the payment.

A 2015. július 1-jével hatályba lépett
új rendelkezések a régi szabályok
fenntartása mellett meghatározott időre
további kedvezményeket biztosítanak. A
2015. július 1. és 2016. július 1. között
befizetett összegek mindenképp
adókötelesek, azonban a kedvezményes
szabályokhoz szükséges minimális

Without prejudice to the above general
rules, the new regulation in effect from
1 July 2015 will provide further benefits
for a specific period of time. The amounts
deposited between 1 July 2015 and
1 July 2016 will be subject to taxation
under all circumstances, but the
minimum time of keeping the payment to
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tartási idő lerövidül. Azoknak a
magánszemélyeknek, akik a hazahozott
pénzüket a stabilitási megtakarítási
számlán tartják legalább egy évig,
kivételkor mindössze 10 % adót kell
fizetniük. Az egy év letelte előtt azonban
a kivételt 20 %-os adó sújtja.
Figyelemmel arra, hogy stabilitási
megtakarítási számlával adott kvázi
“amnesztia” nem teljes körű, illetve az
egyre erősödő nemzetközi információ
cserére való tekintettel, javasolt az
ügyletek alapos vizsgálata és a stabilitási
megtakarítási számla alkalmazásának
átgondolása.

take advantage of the preferential rules
will decrease. Individuals who keep the
deposited amounts on the stability
savings account for at least one year
will have to pay only a 10 % tax upon
withdrawal. However, if the money is
taken out within one year, then a 20 % tax
will be levied on the withdrawal.
Since the quasi amnesty for the stability
savings account is not complete and in
view of the ever increasing international
information exchange, it is advisable to
conduct a thorough check on the transactions and to consider carefully the use of
the stability savings account.

Egyéb változások
A Magyar Közlöny 92. számában
megjelent további, 2015. július 7-én
hatályba lépő módosítások egy pénzügyi
intézmény (pl. bank) felszámolásának
esetén garantálják, hogy az érintett
magánszemély nem kerül adójogilag
hátrányos helyzetbe: nem keletkezik
például adókötelezettsége azon
jövedelem kapcsán, amelyet az
intézménnyel szemben fennálló
követelése (pl. befektetések) vagy
kárrendezés kapcsán szerez meg.
Amennyiben pedig a nyugdíj-előtakarékossági számláját vezető intézményt
számolják fel, és így az adóhatóság nem
tudja az adóbevallásban rendelkezett
adót az érintett számlára kiutalni, az
összeget a magánszemély lakcímére
kézbesítik, vagy bankszámlájára utalják
át. Az érintett összeg maximuma
változatlan: a nyugdíj-előtakarékossági
számlára befizetett összeg 20 %-a, de
max. 100.000 Ft (2020. előtt nyugdíjba
vonulók esetén 130.000 Ft).

Other changes
Additional modifications, which enter into
force on 7 July 2015 and were published
in issue No. 92 of the Hungarian Official
Journal, guarantee that if a financial
institution (e.g. a bank) is liquidated, the
private individual concerned will not face
adverse tax consequences, which means
that no tax liability arises for him or
her for income earned from claims (e.g.
investments) against an institution or in
connection with claims settlements. In
the event that the institution is liquidated
where the private individual’s pension
savings account is kept, and as a result,
the tax authority is not able to transfer
the amount indicated in the tax returns to
such person’s pension savings account,
then the amount will be delivered to the
private individual’s address or transferred
to his or her bank account. The maximum
amount is unchanged: 20 % of the amount
paid into the pension savings account,
but it is capped at HUF 100,000
(HUF 130,000 for persons retiring before
2020).
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A társasági adót érintő változások

Changes on corporate income tax

Növekedési adóhitel
A Tao törvény módosításával már 2015-re
visszamenőlegesen bevezetésre kerül a
növekedési adóhitel, amely alapján
adóhalasztás érvényesíthetnek a
dinamikusan fejlődő vállalkozások. Az
adózás előtti (számviteli) eredményüket
egy éven belül ötszörösére növelő cégek
a növekmény után járó adóterheket (a
feltöltési kötelezettséget valamint az
éves adót) halasztva teljesíthetik. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy adójukat
ugyan a normál szabályok szerint kell
megállapítaniuk, azonban ezt halasztva,
a tárgyévet követő két adóév során kell
megfizetniük.

Growth tax credit
With the amendment of the corporate
income tax law, growth tax credit is
introduced with retroactive effect already
to 2015, which allows dynamically
developing companies to take advantage
of tax deferrals. Companies that increase
their pre-tax (accounting) profit five times
within a year may defer the payment of
tax burdens (top-up obligation and
annual tax) on the profit increase. This
means in practice that although the
companies have to make their tax
assessment in accordance with the
standard rules, they may perform
deferred tax payment within two tax
years following the current year.

Ráadásul az adóhitel számítása során
nem kell figyelembe venniük az osztalékés kamatjövedelmeket, valamint bizonyos
kapcsolt vállalkozástól kapott visszafizetési kötelezettség nélküli juttatásból
származó bevételeket. A növekedési
adóhitelt csak a legalább három adóéve
működő, eben az
időszakban átalakulással nem érintett
vállalkozások vehetik igénybe, ha erről
határidőben az adóhatóság részére
nyilatkoznak.
Ráadásul a növekedési adóhitellel
halasztott adó tovább is csökkenthető
tárgyi eszköz beruházás és
létszámnövelés megvalósítása esetén.

Moreover, dividend and interest
income and revenues from certain
benefits provided by related parties
without consideration need not be taken
into account when calculating the tax
credit. The growth tax credit is eligible
only to companies that have been in
operation for at least three tax years and
did not participate in a transformation
in the same period if they make a
declaration to the tax authority by the
deadline of their intention to use this
allowance. In addition, tax deferred by
means of the growth tax credit may be
further reduced if investments in tangible
assets and staff increases are made.

A fentiek szerint támogatott adóalanyok
tao-alanyiságának megszűnésekor
azonban a még meg nem fizetett adóhitel
azonnal esedékessé válik.

When taxpayers who take advantage of
the growth tax credit are no longer
subject to corporate income tax, their
unpaid tax credit will become
immediately due.

Bírság visszatérítése
A vállalkozások által fizetendő bírságok

Reimbursement of penalties
Penalties payable by companies and
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Progresszív mentesség
A külföldön adóztatható jövedelmek
mentesítése szigorúbbá válik. A
progresszív mentesítés bevezetésével
ugyanis az adót már nem csupán a hazai
jövedelem kapcsán kell megállapítani,
hanem a külföldi fióktelep, telephely
jövedelmével együtt, majd az így
megemelt progresszív adóalapra
számított adóból kell a külföldön
adóztatható jövedelemre jutó társasági
adót levonni. A törvényváltozás 2015.
július 25-én lép hatályba.

Exemption by progression
A stricter regulation will apply to the
exemption of income taxable abroad.
By the introduction of progressive
exemption, the taxpayer has to take into
account income earned in a foreign
branch office, foreign permanent
establishment when assessing the tax
rate of its income subject to domestic
taxation. Then the corporate tax on
income taxable abroad must be deducted
from the tax calculated for the
progressive tax base thus increased.
The legislative amendment will come into
force on 25 July 2015.

Az általános forgalmi adót érintő
változások

Changes on VAT

A tavalyi év végén elfogadott adócsomag
hatására 2015. július 1-jétől változtak a
határozott idejű elszámolás szabályai
a könyvviteli, könyvvizsgálati és
adótanácsadási szolgáltatások
esetében. Főszabály szerint az
adókötelezettség megállapítása az
elszámolással/fizetéssel érintett időszak
utolsó napján lesz esedékes (korábban a
fizetési határidő volt), de a széles kört
érintő kivételszabályok talán még ennél is
gyakrabban kerülnek majd alkalmazásra.
Az új szabályok – a korábbi terveknek
megfelelően – 2016 januárjától válnak
általánossá és ettől az időponttól minden
határozott idejű elszámolásra
érvényesülnek majd.

As a result of the tax package adopted at
the end of last year, from 1 July 2015, the
rules of periodically settled transactions
changed in respect of bookkeeping,
auditing and tax advisory services. As a
general rule, the tax liability will be due
on the last day of the settlement period
(as opposed to the payment deadline
used earlier), but exceptional rules which
affect a wide circle will probably be
applied even more frequently. As planned
earlier, the new rules will become general as of January 2016, and from that
time they will be applicable to all periodically settled transactions.

Az általános forgalmi adót
érintő változások
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other legal consequences increase their
corporate income tax base. In
accordance of the new rules introduced
to make compensation for the above, if
penalties and other legal consequences
are reimbursed to the taxpayer, it may be
taken into account as a tax base
reduction item already when assessing
tax liability for the 2015 tax year (the
earlier rules allowed tax base reduction
only for the remission thereof).
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Changes on VAT
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és egyéb jogkövetkezmények növelik
a társasági adó alapját. Az ennek
ellentételezésére bevezetett új szabályok
szerint azonban ezek visszatérítése
az adóalap csökkentéseként vehető
figyelembe már a 2015. évi
adókalkulációk során is (a korábbi
szabályok csak ezek elengedéséhez
rendeltek adóalap-csökkentést).

A reklámadót érintő
változások
Changes to advertising tax
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Már év közben hatályba lép az a változás,
ami módosítja a (termékértékesítésnek
nem minősülő, így adófizetést sem
eredményező) közcélú adomány
fogalmát. Eszerint közcélú adomány
most már oktatási intézmény részére is
nyújtható annak alapító okiratában
meghatározott tevékenysége
támogatására (eddig ez csak közhasznú
szervezet és egyházi jogi személy
esetében volt lehetséges).

A change will take effect already midyear
which modifies the definition of public
donation (not qualified as product sale
and thus not giving rise to tax liability).
According to the new rule, public
donations may now be provided also to
educational institutions for supporting
activities defined in their deeds (up to
now, only public benefit associations and
ecclesiastical legal persons were eligible
for such support).

2014. január 1-jétől az élő valamint a
fagyasztott/hűtött egész és félsertés
áfakulcsa 5%-ra mérséklődött. A most
elfogadott jogszabály változások
eredményeként, ez 2016. január 1-jétől ki
fog terjedni a friss, valamint a hűtött és
fagyasztott sertéshúsra is.

From 1 January 2014, the VAT rate for
live and frozen/refrigerated whole and
half pork was reduced to 5 %. As a result
of the newly adopted legal provision, from
1 January 2016, it will also extend to
fresh as well as to refrigerated and
frozen pork.

Az adózás rendjét érintő változások

Changes relating to the rules of taxation

A Magyar Közlöny 2015. július 3-ai
számában két kisebb változást hirdettek
ki, melyek már a következő naptól
hatályosak:

Two minor changes were promulgated in
the Hungarian Official Journal issued on
3 July 2015, which changes will enter
into force already from the following day:

¬ EKAER-kötelezettséget érintő
pontosítás, hogy a kockázatos
termékek megállapítása tekintetében
a mindenkor hatályos
vámtarifaszámok irányadók.
¬ Módosul a hatósági ár definíciója,
mely alapján ez (egy külön miniszteri
rendeletben) rögzített árnak minősül
(míg korábbi fogalom szerint azt
csupán a legmagasabb árnak kellett
tekinteni).

¬ A clarification on the EKAER (Electronic Road Freight Control System)
obligation implies that the customs
tariff numbers effective at all times
will be applicable for determining
risky products.
¬ The definition of official price will
be modified according to which the
official price will be qualified as a
fixed price (set in a separate
ministerial decree), (whereas, based
on the earlier definition, the official
price was to be considered merely as
the highest price).
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Egyéb adónemeket érintő változások

Changes relating to other tax types

2015. április 15-ével léptek hatályba a
környezetvédelmi termékdíj legfrissebb
évközi változásai (kihirdetve a 2015.
április 7-ei Magyar Közlönyben), melyek
az adókötelezettséggel érintett
termékek körét módosítják és az
adókötelezettség felülvizsgálatát teszik
szükségessé. Egyrészt kibővül az irodai
papírok köre: a papírból készült
iratrendezőket, dossziékat, iratborító,
levélrendező és irattartó mappákat is
termékdíj-kötelezettség terheli. Másrészt
csökken a termékdíj köteles elektromos
és elektronikai berendezések köre, mert
a termékdíj-kötelezettség keletkezéséhez
nagyobb körben válik szükségessé az
ahhoz tartozó megnevezésnek, illetve
fogalomnak történő megfelelés is (vagyis
nem elég, ha a vámtarifaszám szerepel a
törvény mellékletében, a termék pontos
besorolása is jelenthet korlátot).

The latest interim amendments to the
environmental protection product fee
came into force on 15 April 2015
(promulgated on 7 April 2015 in the
Hungarian Official Journal). The amendments modify the range of products
subject to taxation and require a review
of tax liabilities. On the one hand, paper
stationeries liable to product fee payment
are now extended to include binders,
folders, file covers, letter trays and ringbinder folders made of paper. On the
other hand, the scope of electric and
electronic equipment liable to product fee
decreases, because compliance with the
definition and description related to the
products will be more widely necessary in
order to give rise to product fee payment
liability (in other words, it does not suffice
to include the customs tariff number in
the appendix of the law, the exact
classification of the product may also
represent a limitation).

Már 2015. július 1-jétől hatályos az a
változás, ami a 25 év feletti és 55 év
alatti, bizonyos mezőgazdasági
munkakörben dolgozó munkavállalók
foglalkoztatása kapcsán szociális
hozzájárulási adókedvezményt vezet be.
Ennek összege a bruttó bér (max 100.000
Ft) 14,5 %-a (vagyis a szocho effektív
mértéke 27 % helyett 12,5 %). A
kedvezmény arányosan igénybe vehető
részmunkaidős foglalkoztatás esetén is.

The change, taking effect from 1 July
2015, introduces a social contribution
tax allowance in connection with the
employment of persons above 25 and
under 55 years of age in certain
agricultural jobs. The tax allowance
amounts to 14.5 % of the gross salary
(capped at HUF 100,000) (i.e. the
effective rate of the social contribution
is now 12.5 % instead of 27 %). The
allowance can be utilised proportionally
in the case of part-time employment.

A pénzügyi szervezetek különadója
(„bankadó”) 2016 januárjától állandó
közteherré válik, és jelentős
átalakításokon esik keresztül. A
hitelintézetek már nem a 2009-es hanem
a 2014-es éves beszámolójuk alapján
számítják ki bankadó-kötelezettségüket

The special tax on financial
organisations („bank tax”) will become
a permanent tax burden and undergo
significant changes. Credit institutions
will now base the calculation of their
bank tax liabilities on the 2014 financial
statement instead of the currently appli-
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(egyéb pénzügyi vállalkozások, pl.
tőzsdék, befektetési vállalkozások
számára azonban továbbra is a 2009-es
adatok a mérvadóak). Ezen felül
folyamatosan csökken majd a
hitelintézetek által alkalmazandó
adókulcs az 50 milliárd Ft feletti
adóalaprészre: 0,31 % 2016-ban, 201718-ban pedig 0,21 % lesz (2015: 0,53 %).
A törvénymódosítás adócsökkentési
lehetőséget, valamint új adóalap
számítást is kilátásba helyez azon
hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
számára, akik a törvényben
meghatározott ún. vállalkozói kölcsönök
folyósításával támogatták a gazdasági
növekedést és növelték hitelezési
aktivitásukat. Ehhez azonban részletesen
szabályozott feltételeknek kell
megfelelniük és egy bevallást is be kell
nyújtaniuk az adóév február 25-éig a
vállalkozói kölcsönök állományának
változásáról.

cable 2009 financial statement (for other
financial enterprises, such as stock
exchanges, investment firms, the 2009
data will continue to be applicable). The
bank tax rate for credit institutions will
also be lowered continuously on the part
of the tax base in excess of HUF 50
billion: 0.31 % in 2016, 0.21 % in 2017 and
2018 (as opposed to 0.53 % in 2015).
The legislative amendment also proposes
the possibility of tax reduction and a new
tax base calculation for credit institutions
and financial enterprises that supported
economic growth by providing so-called
business loans specified in law and
increased their lending activity. However,
in order to take advantage of the above
option they must meet precisely
regulated conditions and file a return for
the tax year until 25 February concerning
the changes in the business lending
portfolio.

Az energiaellátók jövedelemadója
kapcsán nem számít már növelő tételnek
az állam részére történő, törvényben
meghatározott kötelezettségen alapuló
juttatás (korábban csak az
önkormányzatok esetében élt ez a
kivételszabály). Visszafizetési
kötelezettség nélkül adott egyéb
támogatások, juttatások értékével
azonban továbbra is meg kell növelni a
fent említett jövedelemadó alapját. Ez a
változás a 2015-ös adókötelezettségre
választás szerint alkalmazható.

As regards the income tax of energy
suppliers, benefits provided to the state
based on statutory obligations are no
longer treated as an increasing item
(earlier this exceptional rule applied only
to local municipalities). The value of other
subsidies, benefits provided without
repayment obligation will however still
have be added the above-mentioned
income tax base. This amendment may be
applied for the 2015 tax liabilities at the
taxpayer’s option.

A szélessávú internet terjedését kívánja
elősegíteni a közművezetékek adójáról
szóló törvény módosítása. Eszerint a
használatbavételt követő öt évben
csökkenthető az adóalap azzal a
szakasszal, amelyen olyan
hálózatfejlesztést hajtottak végre, ami
lehetővé teszi a legalább 100 Mbps

The legislative amendment relating to the
tax on public utility lines is designed to
promote broadband internet services.
According to the amendment, in the five
years following the date when public
utility lines are put into service the tax
base can be reduced by the length of the
section on which network development
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sebességű internet hozzáférést. Így a
már meglévő hálózatok fejlesztése, ha azt
a törvény hatálybalépése után hajtják
végre, gyakorlatilag 5 évig adómentessé
válik. Továbbá a törvény hatálybalépését
követően létesített közművezetékek
esetén csak a használatbavételtől
számított hatodik év első napján
keletkezik adófizetési kötelezettség.

was carried out to allow access to at
least 100 Mbps internet connection
speed. Accordingly, for the development
of already existing networks after the
entry into force of the law, tax exemption
will be available for a period of five years.
As regards public utility lines constructed
after the entry into force of the law, tax
payment liability will arise only on the
first day of the sixth year from putting
into service thereof.

Állandó közteherré válik a dohányipari
vállalkozások egészségügyi
hozzájárulása is, mely 2015. február
1-jével lépett hatályba – akkor még
csupán a 2014. év vonatkozásában.
A hozzájárulás további szabályai
változatlanok. A változás hatályba
lépésére speciális szabályok
vonatkoznak.

The health care contribution of tobacco
manufacturers, which took effect on
1 February 2015 – at that time only in
respect of 2014 - will also become a
permanent tax burden. The other rules
of the contribution remain unchanged.
Special rules will be applicable to the
entry into force of the amendment.

Könnyebbséget jelenthet a háziorvos
vállalkozóknak (ideértve a házi
gyermekorvosokat, alapellátást végző
fogorvosokat, védőnőket), hogy az
önkormányzatok rendeletben 2016-tól
iparűzési adókedvezményt vagy akár
adómentességet írhatnak elő számukra.
A kedvezmény vagy mentesség
kiszabásának feltétele, hogy a
vállalkozási szinti iparűzési adóalap nem
haladhatja meg a 20 millió forintot, illetve
az adókedvezménynek minden háziorvos
vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
A fentiek szerint megállapított mentesség
vagy kedvezmény de minimis
támogatásnak minősül.
2016-tól – a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően – ismét emelkedik majd az
egészségügyi szolgáltatási járulék
összege. A 2015-ben hatályos 6.930 Ft
2016-tól 7.050 Ft-ra változik.

It may represent a favourable change
for general practitioners (including
paediatricians, dentists providing primary
health care, community nurses) that from
2016, local business tax advantages
or even tax exemption may be provided
to them by local municipalities. The
condition for prescribing tax advantage
or exemption is that the local business
tax of the taxpayers may not exceed
HUF 20 million and the tax advantage
must be the same for all general
practitioners. The above tax exemption
and tax break are qualified as de minimis
aid.
From 2016 – in line with the previous
years’ practice – the amount of health
care service contribution will rise. It will
go up to HUF 7,050 in 2016 from
HUF 6,930 applicable in 2015.
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Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
tekintetében változás, hogy azon Kkt-k és
Bt-k, melynek minden tagja Kft vagy Rt,
nyilvántartási kötelezettségüket 2016-tól
csak a számviteli törvény előírása szerint
teljesíthetik (2015-ben még az eva szerint
teljesítik).

In respect of the simplified
entrepreneurial tax (Hungarian acronym
“EVA”), a change is introduced for general
partneships and limited partnerships
whose members are all limited liability
companies or companies limited by
shares. From 2016, they must meet their
documentation obligations in compliance
with the Accounting Act (instead of the
EVA applicable in 2015).

További információért kérjük, forduljon:

For further information, please contact:
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E hírlevélnek kizárólagos célja
az információnyújtás, ezért
semmilyen körülmények között nem
keletkeztet, illetve helyettesít
adó- vagy jogi tanácsadás keretein
belül nyújtott állásfoglalást. A
hírlevélben foglaltak alkalmazásával
kapcsolatban felelősséget nem
vállalunk.
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All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

