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Gyorshajtás pénztárgépen

RÖVIDEN
Vállalkozók
bálja idén is

LESZÁLLÍTOTTÁK Minden támogatott időre megkapta a szükséges eszközt

Tavaly több tételben változott az online pénztárgépekkel kapcsolatos előírás, nem
is túl egyszerűen értelmezhető szabályokhoz igazodva
kellett az új vállalkozói köröknek dönteniük arról, hogy
beszerzik-e az eszközt (és
pontosan milyet), vagy az
áfás számla kiállítása, illetve
a kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás mellett döntenek.
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara is folyamatosan segíteni próbálta az
érintett vállalkozókat az informálódásban, két tájékoztató előadást is szerveztek a témában (az egyiket december
20-án, hogy a hajrá előtt a
legaktuálisabb információkkal lássák el az érintetteket).
A tájékoztató előadásokon
– még a decemberin is – sok
kérdés maradt nyitva. Ahogy
Izing Gábortól , az egyik helyi forgalmazó cég, a Zizi
Trade Hungary Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, ez nem is
csoda. Hiszen a taxisok által
vásárolt (ez a cég látta el online pénztárgéppel a két helyi
nagy taxis céget, így az e körbe tartozó helyi vállalkozók
döntő többségét) gép december elején kapott engedélyt.
Az új előírásoknak (így az átszemélyesíthetőségnek, és a
mozgó pénztárgépek esetében
a GPS funkciónak) megfelelő
pénztárgépet szerencsére már
az engedély megkapása előtt
elkezdték gyártani (ez jelen-

tős kockázatot jelentett a
gyártó
számára),
hiszen
egyébként lehetetlen lett volna tartani a beüzemelésre
megadott december végi határidőt.
Az első pénztárgépet december 20-án adták át, nem
csoda hát, hogy a két ünnep
között is kemény hajtásra volt
szükség, hogy a vállalkozások
meg tudjanak felelni az előírásoknak. Tehát az év kezdetétől már online pénztárgépet
használjanak. És persze, hogy
igénybe tudják venni a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatását, a pénztárgépenkénti ötvenezer forintot,
amelynek a határidő lejárta
előtti beüzemelés volt a feltétele.
Izing Gábortól megtudtuk,
hogy nemcsak a taxisok, de
az új kötelezettként a szabályozásba foglalt többi vállalkozás, tehát az így támogatásra jogosultak is mind meg- Izing Gábor a taxisok által vásárolt pénztárgépet mutatja – ezt kellett elhelyezni az autójukban
kapták időben a berendezést.
Még december 31-én is volt zésük között rendelkezésre írt „hordozható” pénztárgé- tanak ki vevőiknek. Persze
szállítás, a taxisok is ekkor állt. Tehát elég kapkodósra si- pek, amelyek GPS-t is tartal- ehhez előre szólniuk kell a
kapták meg a gép működteté- keredett az elmúlt év vége.
maznak, még nem állnak vásárlónak, hogy a szolgáltaHozzáfűzte azt is, hogy az megfelelő darabszámban ren- tás igénybe vételéhez meg
séhez szükséges, szivargyújkell adniuk nevüket, címüket.
új szoftveres pénztárgépek delkezésre.
tóra csatlakozó töltőket.
És arra is figyelni kell,
Ha a forgalmazók tapasztaBorics Egon , a másik helyi éves felülvizsgálata várhatóan
forgalmazó, az 1991. óta mű- bonyolultabb, költségesebb latairól beszélünk, nehéz azt hogy a változások egy része
mondani, hogy a gé- az online pénztárgépek korábködő Betronix Kft.
pek beszerzői örültek bi használóit is érintik. Példáügyvezetője kiemeli,
volna az új eszköznek. ul adóügyi bizonylattá vált,
hogy más volt ez a roAzért kisebb volt ez
A taxisok számára tehát megőrzendő a napnyitás
ham, mint a 2013-as,
amikor bevezették az
elég macerával jár an- (nem csak a zárás). A pénza roham, mint a
nak kezelése, elhelye- tárgéphez egy pénztároló eszonline pénztárgépeket,
hiszen most az akkoribevezetéskor, 2013-ban zése az autóban, közt is ki kell jelölni (ez lehet
amelybe ráadásul a ta- egy doboz, egy fiók, a taxis
nak mintegy 7-8 száxióra által adott adó- brifkója), amelyben stimmelzalékát tették ki az
üzembe helyezett gépek. Így lesz, mint az eddig volt (ezért ügyi bizonylat tételét ütik be nie kell a napi bevételnek.
És hogy jó hírt is mondtörténhetett meg, hogy raktár- érdemes még most felkeresni- (kettős bizonylatolás?). És
ról ki lehetett elégíteni az igé- ük a szervizt az esetleges sok vállalkozás döntött in- junk, az új pénztárgépek átmár
nyeket, bár tényleg rövid volt költségcsökkentő lehetősége- kább úgy (például nagyobb személyesíthetősége
az idő, ami a gépek engedé- kért). És arra is érdemes fi- autószerelő vállalkozások is), minden újabb gépet vásárló
lyezése és az üzembe helye- gyelni, hogy a NAV által elő- hogy inkább áfás számlát állí- számára előnyökkel jár.
Fotó: Zsedrovics Enikő

A szűk határidő miatt
kevés remény volt rá,
mégis sikerült teljesíteni:
az új kötelezetti kör
időben megkapta az előírt online pénztárgépet,
támogatott módon.

Már meg lehet rendelni
az idei Vállalkozók bálja
meghívóit. Az eseményre az egyetem Campus
Arénájában kerül sor,
február 11-én, szombaton 19 órától. Átadják
az Év Dunaújvárosi Vállalkozása díjakat, fellép
a My Way Dance tánccsoport, a bál sztárvendége pedig Polyák Lilla.

Informatikáról
vállalkozóknak
A Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt
keretében újabb információs napot szerveznek
Dunaújvárosban,
helyszín a Kerpely kollégium, időpont: február
21. Az őszi eseményhez
hasonló informatív tartalommal, de új előadókkal várja az érdeklődőket a rendezvény, kérjük, figyelje honlapunkat (www.dkik.hu) a bővebb információkért!

Új előírás
a behajtásra
Az adózás rendjéről
szóló törvény változásával változik a köztartozásnak minősülő kamarai hozzájárulás behajtásának módja is: ha
meghaladja a 10 ezer
forintot, a kamarának
15 nap elteltével automatikusan át kell adnia
azt az adóhatóságnak
behajtásra, kérjük, figyeljenek erre!

2017: a fejlesztés éve!
Várhatóan 730 milliárd forintra lesz lehetőség pályázni
A Goodwill Consulting
Kft. irodát nyitott Dunaújvárosban, ahol a helyi
iparkamarával szoros
együttműködésben, felkészülten várják a középdunántúli régió vállalkozásainak érdeklődését.

Mind a pályázatok számát,
mind a célterületekre szánt
keretösszegeket tekintve kiemelkedő év lett a 2016-os év
a hazai kis- és középvállalkozások számára. Nem csak a
kiírt pályázatok száma tört a

magasra, a pályázókat is felfokozott fejlesztési kedv jellemezte. Több mint 800 milliárd forint vissza nem térítendő és több mint 300 milliárd
forint kamattámogatott hitel
vált elérhetővé a Magyarországnak szánt kkv-s keretekből. A hatalmas keretösszegek ellenére az innovációs és
kapacitásfejlesztő pályázatokon volt a legmagasabb a pályázók aránya.
Harsányi Gábor , a Goodwill Consulting Kft. tulajdonosának prognózisa szerint
2017 várhatóan 730 milliárd
forintot tartogat a vállalkozá-

Előminősítés segíti az előkészítést
Ha pályázni szeretne, a
Goodwill Consulting néhány egyszerű kérdést
tartalmazó Pályázati előminősítő lapját kitöltve
(ez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján, a pályázati információk rovatban is
megtalálható), azt elküld-

ve elindulhat az együttműködési folyamat. Felveszi Önnel a kapcsolatot,
egy ingyenes, helyszíni
konzultációért.
Dunaújvárosi iroda:
Kossuth L. u. 7., fszt. 4.,
+36-30-183-9254,
office-dunaujvaros@gwco
nsulting.hu

sok
számára,
amelyből
571,52 milliárd vissza nem
térítendő támogatás és 158,99
milliárd a kedvezményes hitel. A fenti összegből több
mint 450 milliárdos kerettel
már több jelentős GINOP és
VEKOP pályázat is megjelent
a múlt év végén, amelyekben
egyebbek között kapacitásfejlesztésre,
innovációra,
energetikára és informatikai

A pályázati siker:
kulcs a megfelelő
előkészítés
fejlesztésre pályázhatnak a
kis- és középvállalkozások.
Ezeket a pályázatokat januártól már benyújthatják a pályázni vágyók. A cégeknek, a
pályázatíróknak és a szektoroknak azonban fel kell készülniük, hogy a vissza nem
térítendő támogatások aránya
egyre inkább át fog billenni a
visszatérítendő támogatások
irányába. Ennek előjelei már
megvannak: 0 százalékos ka-

Fotó: Goodwill Consulting

Kőhalmi Kálmán

Harsányi Gábor szerint nagy a következő hónapok tétje, jelentős számban nyílnak meg pályázatok

mattal lehet kamattámogatott,
visszatérítendő támogatásokat
igényelni. Ebben az esetben
ugyanúgy benne van a pénz,
de kamattámogatás formájában.
„A lényeg mindig az előkészítésen van, nem a pályázat megírásán, éppen ezért
nagy hangsúlyt fektetünk az
információátadásra. Regionális irodáinkat is ezzel a céllal
nyitjuk, hogy a lehető legkö-

zelebb vigyük tudásunkat az
ügyfelekhez. Az előkészítéshez nagyon felkészültnek és
tudatosnak kell lenni, hogy
amikor a kiírás jön, már be is
lehessen adni a pályázatot.
Ennek egyik eleme az általunk alkalmazott pályázati
előminősítés, amely azon túl,
hogy kifejezi az ügyfelek pályázási szándékát, betekintést
enged tanácsadóinknak a cég
fejlesztési elképzeléseibe.

Amíg a pályázati támogatások láthatóan nagy számban
nyílnak meg, addig sarkalljuk
az ügyfeleket a fejlesztésekre;
minél több cégnek és önkormányzatnak szeretnénk segíteni. Nagy a tét a következő
pár hónapban, hiszen a cél,
hogy a teljes magyar keretet
kiírják 2017-ben.” – hangsúlyozta Harsányi Gábor, a Goodwill Consulting Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.
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Adózást érintő jogszabályok változása
NAV Három jelentős – adótörvényeket érintő – módosító csomag elfogadásáról döntött az Országgyűlés 2016-ban
Jelen összefoglalóban a
vállalkozói szférát érintő
legfontosabb, 2017 januárjától hatályba lépő változásokat foglaljuk össze.
A változások jelentős
része jogalkalmazást
könnyítő pontosítás,
vállalkozás-ösztönző,
adminisztrációt csökkentő
intézkedés, de vannak
az adóelkerülési
technikákat kiküszöbölő
rendelkezések is.

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ TERÉN
A módosítások közül kiemelendő, hogy egykulcsossá
válik a vállalkozói személyi
jövedelemadó. Az adó mértéke a bevétel nagyságától függetlenül 9 százalék, tehát abban az esetben is, ha a vállalkozói adóalap meghaladja az
500 millió forintot.
Több, a vállalkozók által
igénybe vehető kedvezmény
feltételéül szabott felső határ
megszűnt. Így a kisvállalkozói kedvezményre vonatkozó
30 millió forintos korlát, és a
2016. december 31. utáni hitelszerződések esetében a kamat teljes összege adókedvez-

ményként vehető igénybe, tehát megszűnik az eddig előírt
6 millió forintos korlát.
2017-től mind a magánszemélyek számára munkába járásához adható költségtérítés,
mind a vállalkozók által elszámolható általános személygépkocsi normaköltségének mértéke 9 forintról 15 forintra emelkedik kilométerenként, saját tulajdonban lévő
személygépkocsi használata
esetén.
Változott a hivatali, üzleti
utazás és a kiküldetés fogalma is, így egyértelművé vált,
hogy az is kiküldetésnek minősül, amikor a munkavállaló
a lakóhelyéről egyből az üzleti partnerhez utazik.
Jelentősen átalakul a cafeteria keretében adható béren
kívüli juttatások, illetve egyes
meghatározott
juttatások
rendszere. A kifizetőt terhelő
adó alapja a juttatás értékének
az 1,19-szerese helyett 1,18szorosa lesz, amely után béren kívüli juttatások esetén a
kifizető 15 százalék személyi
jövedelemadót, valamint 14
százalék egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni. Egyes
meghatározott juttatások ese-

tén pedig a 15 százalék személyi jövedelemadón túl a jövő évtől 27 százalék egészségügyi hozzájárulás helyett
22 százalékot fizet a juttató.
Az adómentesen adható
juttatások köre bővül a mobilitási célú lakhatási támogatással, illetve pontosították a
lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességére vonatkozó szabályokat is.
A béren kívüli juttatások
köre jelentősen leszűkül, de
új elemként jelenik meg az
évente legfeljebb 100 ezer forintos keretösszegben adható
pénzösszeg juttatása. Fontos,
hogy amennyiben a pénzben
adott juttatás meghaladja az
éves keretösszeget, akkor az
azt meghaladó rész bérjövedelemként válik adó- és járulékkötelessé.
Figyelni kell arra is, hogy
a pénzben, illetve a Szép-kártya egyes alszámláira adott
juttatásoknál van egy összesített keret is, ez a rekreációs
keretösszeg a közszférában
200 ezer, a vállalkozói szférában pedig 450 ezer forint.
Amennyiben a dolgozónak
adott összeg ezt a keretösszeget meghaladja, akkor szintén

az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó magasabb
fizetési kötelezettség áll fenn.
A jövő évtől kizárólag az
alábbi jogcímen adott juttatások adózhatnak kedvező adóteherrel: az éves keretösszeget
meg nem haladóan adott
pénzösszeg, a Szép-kártya
bármely alszámlájára a törvényben meghatározott kereteken (szálláshely 225 ezer
forint, vendéglátás 150 ezer
forint, szabadidő 75 ezer forint) belül adott juttatás, meghatározott személyi kör részére személyenként a minimálbér 50 százalékáig üdülőben
nyújtott üdülési szolgáltatás,
valamint a szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben
juttatott jövedelem értékéből
személyenként a minimálbér
havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.
A többi, korábban béren
kívüli juttatásnak minősülő
juttatás (munkahelyi étkeztetés, iskolakezdési támogatás,
helyi utazási bérlet, képzési
költség-átvállalás, önkéntes
pénztári hozzájárulás) a megszokott feltételekkel, de az
egyedi értékhatárokat figyelmen kívül hagyva egyes meg-

határozott juttatásként adható
2017. január 1. után, az azt
terhelő magasabb adóteherrel.
2017-től a befizető személyétől (munkáltatói tag vagy
támogató) függetlenül egyes
meghatározott
juttatásnak
minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett
összeg. Az adómentes juttatások körében továbbra is szerepel a lakáscélú támogatás, a
kulturális belépő és a sportrendezvény belépő, továbbá a
bölcsődei támogatás mellett
2017-től az óvodai szolgáltatás is adómentes. A törvényben foglalt feltételekkel és
mértékben 5 évig adómentesen nyújthat a munkáltató
mobilitási célú lakhatási támogatást a dolgozóknak, és
változott a munkásszállás fogalma is.
A magánszemélyeket megillető családi kedvezményt
érintő pontosítások eredményeként a kedvezményre jogosultak körénél, illetve a
magánszemélyt
megillető
kedvezmény összegénél az eltartottak körének kibővülése
miatt változás lehet. Az első
házasok kedvezménye feltétel

Kisadózó vállalkozás Szociális hozzájárulási adó,
esetében fontosak rehabilitációs hozzájárulás
A kisadózó vállalkozások
adókötelezettségét (kata) érintő változások közül kiemelendő, hogy a százalékos adófizetési kötelezettséggel érintett
bevételi határ 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedik. Ennek következtében
csak a 12 millió forint éves
bevételi határ túllépése esetén
kell a tételes adó mellett százalékos adót (40 százalék) is
fizetni. Ugyanakkor az alanyi
adómentesség összeghatára 6
millió forintról 8 millió forintra emelkedik, így a kata
alanyaként megszerzett 8 millió forintot meghaladó bevétel
esetén a vállalkozó köteles
belépni az áfakörbe.
Nem számít a kisadózó
vállalkozás bevételének a
költségek fedezetére, vagy
fejlesztési célra folyósított támogatás. A rendelkezés 2014től alkalmazható az átmeneti
rendelkezés alapján, tehát
visszamenőleg önellenőrzéssel módosítható a korábban
benyújtott
bevallás,
és
amennyiben e miatt 40 százalékos adófizetési kötelezettség
keletkezett, akkor az visszaigényelhető. Kiegészült a bevételre vonatkozó szabály azzal, hogy az adóalanyiság
megszűnésekor
bevételnek
kell tekinteni azt az összeget
is, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat
alapján az adóalanyisága
megszűnése napjáig még nem
szerzett meg.

Az adóalanyiság megszűnéséhez vezethet, ha a kisadózó vállalkozó ingatlan-bérbeadásból bevételt szerez, ezért
a kisadózó vállalkozót bejelentési kötelezettség terheli
2017-től.
Kedvező változás az adózók számára, hogy lerövidül
az adóalanyiság megszűnése
utáni, az újból történő választást kizáró korábbi 24 hónapos időszak 12 hónapra.
A kisadózó számára kiadható jövedelemigazolásra vonatkozó rendelkezés is változott. Az igazolást a NAV úgy
állítja ki, hogy legalább a tételes adófizetéssel érintett hónapok és a havi minimálbér
szorzata lesz a kisadózó igazolt jövedelme. Bevétel hiányában a NAV nem igazol jövedelmet.
A kata szerinti adózásra áttérő bt, kkt, egyéni cég által
fizetendő osztalékadót kiváltó
adó mértéke 16 százalékról
15 százalékra csökken.
A decemberben elfogadott
törvénymódosítás szerint az
50 ezer forintot fizető főállású
kisadózó ellátási alapja a következő két évben emelkedik,
2017-ben 90 ezer forintra,
2018-ban pedig 93 500 forintra. Abban az esetben, ha a
kisadózó él a magasabb (75
ezer forintos) adó fizetésének
lehetőségével, akkor az ellátási alapja 2017-ben 150 ezer
forint lesz, 2018-tól pedig
157 ezer forint.

NAV által készített összefoglaló alapján
Összeállításunk a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága tájékoztatási
osztályvezetőjének, Walterné Fruit Anikónak az
összefoglaló anyaga alapján készült (amelyet a
NAV Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya jóváha-

gyott), ebből terjedelmi
okokból csak a fontosabb
változásokra vonatkozó
részeket emeltük be,
a teljes dokumentum a
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján (www.dkik.hu)
megtalálható!

gyelembe venni. A tanulói,
hallgatói jogviszony szünetelése alatt azt az időtartamot
kell érteni, amíg a jogviszony
szünetel, valamint az azt közvetlenül követő 3 hónapot.
A kismamák után igénybe
vehető kedvezmény alkalmazását segítő szabályokat is
pontosították. Az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege
pedig idén havi 7 110 forint. A
kötelezettség egy napra számított összege 237 forint.
A rehabilitációs hozzájárulás a minimálbér kilencszerese a megváltozott munkaképességű személyt nem foglalkoztató vagy a kötelező foglalkoztatási szintet el nem érő
foglalkoztatás esetén a hiányzó létszámra.

Jövőre 5 százalékkal, 2018
januárjától pedig újabb 2 százalékkal csökken a bérekre
rakódó, munkáltatót terhelő
közteher, a szociális hozzájárulási adó. Tehát a szociális
hozzájárulási adó mértéke
2017. január 1-jétől 22 százalék, 2018. január 1-jétől pedig
20 százalék lesz.
Az evás egyéni vállalkozó
a magasabb összegű tb-ellátásokért egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot magasabb járulékalap
után fizeti meg, mint a minimálbér másfélszerese. Ezt a
nyilatkozatot a jövőben a
tárgyév első járulékbevallásában teheti meg a vállalkozó.

A vállalkozói járulék alsó
határának megállapítását segítő rendelkezés arról szól,
hogy miként kell megállapítani az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó tárgyhavi járulékfizetési alsó határát,
ha a heti 36 órát elérő munkaviszonya, vagy a többes társas
vállalkozói jogviszonya hónap közben keletkezik vagy
szűnik meg. Ezzel összhangban, amennyiben a legalább
heti 36 órás munkaviszony,
vagy a közép- vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali tanulmánya a naptári hónap
egészében nem áll fenn, akkor egy naptári napra a szociális hozzájárulási adókötelezettség kiszámításánál az adóalap harmincad részét kell fi-

Egészségügyi
hozzájárulás

Új áfa-változások

A 2016-ban hatályos Ehotörvény még öt különböző
kulcsot alkalmaz az egyes jövedelemtípusok esetén: 6 százalék, 14 százalék, 15 százalék, 20 százalék valamint 27
százalék. Jelentős változás,
hogy az eho kétkulcsossá válik, mivel csak a 14 százalékos és egy új, 22 százalékos
kulcsot vezettek be.
A kamatjövedelmek után
fizetett eho megszűnik. Az
átalányadózó mezőgazdasági
kistermelő, valamint az egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tevő őstermelő által fizetendő eho 14 százalékra csökken. A fizető-vendéglátó magánszemélyeket korábban terhelő fizetési kötelezettség
szintén megszűnt, ugyanakkor
az őket terhelő tételes átalányadó összege 32 ezer forintról 38 400 forintra emelkedik.
Az adóbevallási tervezet
bevezetése kapcsán módosulnak az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó
rendelkezések is.

A legfontosabb változás,
hogy az alanyi adómentesség
választására jogosító bevételi
értékhatár 6 millió forintról 8
millió forintra emelkedik.
Több termék áfakulcsa is
változott: a friss tej, a tojás,
valamint a baromfihús esetében 5 százalékra csökkent. Ha
az ételt, italt helyben fogyasztáshoz szolgálják fel, akkor az
áfakulcs 18 százalék. Az éttermi szolgáltatások forgalmi

adója tovább mérséklődik,
2018-ban már csak 5 százalék
lesz. Az internet-előfizetés
áfakulcsa szintén 18 százalékra csökken. Az új áfakulcsokat azokra az értékesítésekre
kell először alkalmazni, amelyek 2017. január 1-jén vagy
az után teljesülnek.
Ezen a területen még számos változás lépett életbe, érdemes tehát a teljes összefoglalót elolvasniuk!

Kisvállalati adó
A kiva 2017-ben 16-ról 14
százalékra csökken, 2018-ban
pedig 13 százalék lesz. Választásának feltételei enyhülnek. A belépési értékhatár továbbra is 500 millió forint
marad, de a cégek a kivát alkalmazhatják, amíg el nem
érik az 1 milliárd forintos bevételi értékhatárt. Az az adózó
választhatja ezt az adózási
módot, amelynek átlagos sta-

tisztikai állományi létszáma
nem haladja meg az 50 főt. A
kiva-alanyiság akkor szűnik
meg, ha a létszámnövekedés
miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma
meghaladta a 100 főt. Az adókötelezettség meghatározása
az osztalékra és a tőkeműveletek eredményére épül, tehát
a felhalmozódott pénzeszközöket nem adóztatja meg.

nélkül megilleti a házaspárokat, akiknél az egyik fél első
házasságát köti. A kedvezmény visszamenőlegesen is
érvényesíthető 2015. február
1-jétől a személyijövedelemadó-bevallás önellenőrzésével.
A felváltva gondozott
gyermek esetén a kedvezmény szülők közötti megosztásához nem lesz szükség bírósági ítéletre, vagy felek közötti egyezségre, elegendő, ha
a felek közös nyilatkozatot
tesznek. A két gyermeket nevelő családoknál 2017-ben az
adóalap-kedvezmény
havi
összege 83 300 forintról 100
ezer forintra emelkedik, vagyis a jogosultaknak gyermekenként havi 15 ezer forinttal
kevesebb adót, illetve járulékot kell fizetni.
A munkáltató, amennyiben
nem vállalja a munkáltatói
adómegállapítás elkészítését,
akkor a magánszemély figyelmét a jövőben nem az adónyilatkozatra hívja fel – mivel
ilyen formában a bevallási
kötelezettség nem teljesíthető
már –, hanem a bevallási tervezet adóhatósági elkészítéséről köteles tájékoztatni a
munkavállalót.

Társasági adó
A társaságok adózására vonatkozó változások a vállalkozások számára kedvező adózási környezetet teremtenek.
Jelentős megtakarítást eredményez a korábban 19 százalékos kulccsal adózó középés nagyvállalati körnek a kedvező, 9 százalékos társasági
adó bevezetése.
Tovább bővül a vállalkozói
kedvezmények köre, illetve az
intézkedések
egy
része
könnyíti a kedvezmények
igénybe vételét (például a fejlesztési adókedvezmény létszámra vonatkozó előírásainak csökkentése). Bővül a
műemlékek
felújításával
összefüggő adóalap-kedvezmény, 2017-től a felújítás
költségének kétszeres értékében érvényesíthető az adóalap-csökkentő tétel. Annak
sem lesz akadálya, hogy ezt a
kedvezményt együttesen alkalmazza az adózó a műemlékkarbantartás költségének adóalap-csökkentő tételével, amelyet az adózás előtti eredmény
50 százalékáig érvényesíthet.
Új adóalap-csökkentő tétel
lesz alkalmazható az szja-törvény szerinti mobilitási célú
lakhatási támogatás adóévben
érvényesített összege, valamint a munkásszállás beruházásának,
üzemeltetésének,
bérlésének esetében.
A korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének háromszorosával az adózó az adózás előtti eredményét csökkentheti a
részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három
adóévben. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások után adókedvezmény
érvényesíthető a beruházás
üzembe helyezését követő
adóévben és az azt követő öt
adóévben. Továbbá adókedvezmény érvényesíthető az
élő zenei szolgáltatás költségére, a ráfordításként elszámolt díj összegének legfeljebb
50 százalékáig. A kapcsolt
vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlanná válása, értékvesztés visszaírása kapcsán viszont szigorúbb lesz a szabályozás.

