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ADÓPOLITIKAI TRENDEK 
 

Az OECD által vezényelt globális adórendszer-reform elsősorban a 

multinacionális cégek adóelkerülésének visszaszorítását célozza. Az adópolitikai 

változások nemzetközi trendje, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó adóknál 

növekedésre kell felkészülni.  
 

Az évtizedek óta fennálló adószabályozási keretek Európában képtelenek követni a 

globalizációt, nem tudják kezelni az internet alapú gazdaság változásait és kihívásait. 

A kereskedelem, a szolgáltatás elérhetősége megváltozott. Az adózás jelentős szerepet 

játszik az egyes államok gazdasági teljesítményének alakulásában, fontos befektetés-

ösztönző elem is lehet, de fontos az államok saját mozgásterének megőrzése is. A 

globális adózási játékszabályok hatással lesznek a dinamikusan növekvő startup 

cégekre, a globális és a belföldi piacokon aktív társaságokra. A jövőt illetően tehát 

vállalatmérettől függetlenül minden cégnek fel kell készülnie a változásokra. 

 

Társaságiadó-kulcsok várható alakulása 

 

  

 
Társaságiadó-kulcs 

2014-ben (%) 

Társaságiadókulcs-becslések 

a következő három évre 

 

G7 országok 
Egyesült 

Államok 

40,00 1-5 százalékpontos csökkenés várható 

Japán 35,64 1-5 százalékpontos csökkenés várható 

Németország 29,58 Nem várható változás 

Franciaország 33,33 Nem várható változás 

Egyesült 

Királyság 

21,00 Nem várható változás 

Olaszország 31,40 1-5 százalékpontos csökkenés várható 

BRIC országok 
Kína 25,00 Nem várható változás 

Brazília 25,00 Nem várható változás 

Oroszország 20,00 Nem várható változás 

India 33,99 Nem várható változás 

Forrás: RSM International, The Evolution of Tax Survey 
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Magyarország gazdaság- és adópolitikája 

A korábban meghatározott gazdaságpolitika és az adópolitikai célkitűzések  nem 

változnak. A magyar adórendszer súlypontja továbbra is a fogyasztási, forgalmi 

típusú, valamint a környezet- és egészségvédelmi célú adókon marad, a jövedelmeket 

terhelő adókat a költségvetési egyensúly megtartása mellett csak fokozatosan kívánják 

csökkenteni.  

Pankucsi Zoltán államtitkár adópolitikáról szóló előadása alapján tavaly több mint 1,1 

millió ember csökkentette adóját a gyermekek után igénybe vehető enyhítéssel, 

háromszázezer szülőnek pedig "egy fillér személyi jövedelemadót sem kellett 

fizetnie".  2014-ben törvénybe iktatták, hogy a családi kedvezmény  két gyermek 

esetén 2016-tól fokozatosan nő és 2019-re a jelenlegi gyermekenkénti havi 10 ezer 

forintnak megfelelő adókedvezmény helyett gyermekenként 20 ezer forintnak 

megfelelő adókedvezmény vehető majd igénybe. 

2015-től bevezették az első házasok kedvezményét, amellyel minden pár, ahol 

legalább az egyik fél első házasságát köti, havi 5000 forint adócsökkenéshez jut két 

éven keresztül, de legfeljebb addig, amíg a gyermek születése miatt nem lesznek 

jogosultak a magasabb összegű családi kedvezményre.  

Az online pénztárgépek kötelező használatát 2015-ben ki szeretnék terjeszteni a 

szolgáltatói szektorra is, az ezzel kapcsolatos előkészítő munka folyik. "Az új 

pénztárgéprendszer bizonyított, az intézkedés kiterjesztése előtt ezért különösebb 

akadályok nincsenek” – mondta el az államtitkár. Az idei év tapasztalatai alapján az 

adóbevétel jelentős bővülésére számítanak ebből. Az új pénztárgépek bevezetésének 

pozitív hatását állítólag már most igazolják a bevallási adatok: ezek szerint a teljes 

kereskedelmi szektor az idei év első háromnegyedében 175 milliárd forinttal, 15 

százalékkal teljesített jobban 2013 azonos időszakához képest, 2015-ben pedig az 

online pénztárgépek hatása a bevételekre az év egészében jelentkezni fog. Ezért 

Pankucsi szerint "joggal számíthatnak egy jelentősebb növekedésre", amit fokozhat, 

ha a pénztárgépek kötelező használatát más szektorokra is kiterjesztik.  

A munkahelyvédelmi akció "az utóbbi idők legnagyobb foglalkoztatás-ösztönző 

adócsökkentése", amelynek köszönhetően 2014 október végéig mintegy 103 milliárd 

forintot takarítottak meg a munkaadók a versenyszférában. Az idei év végéig, két év 

leforgása alatt összesen legalább 250 milliárd forint maradt a munkáltatóknál, ebből 

több mint 220 milliárd forint a versenyszféra foglalkoztatóinál.  
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Pankucsi Zoltán szerint a magyar gazdaság fejlesztésében "tevékenyen részt vevő" 

munkaadók terheinek ilyen mértékű csökkentésére még nem volt példa; mára több 

mint nyolcszázezer munkahelyet óv a versenyszférában az akció. Hozzátette: a 2015. 

évi változtatások leginkább a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci helyzetét javítják 

tovább, ugyanis a kedvezmény teljes egészében igénybe vehető lesz akkor is, ha a 

kisgyermekes szülő részmunkaidőben látja el feladatát.  

A jövő évet érintő cafeteria-változásokkal kapcsolatban kiemelte: nincs szó nagy 

szigorításról, mivel az olyan népszerű juttatások, mint például az Erzsébet-utalvány, a 

helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, vagy az önkéntes pénztárakba való befizetés 

változatlan adóterhelésű marad, csak korlátozott, 200 ezer forintos összeghatárig. A 

SZÉP-kártya kiemelt helyzetének erősítése érdekében azonban ezen felül, még további 

250 ezer forintig e kártya zsebeibe lehet a régi adóterheléssel befizetést teljesíteni, 

amellyel javítják a rendszer célzottságát, és fokozzák a béren kívüli juttatások 

gazdaságélénkítő hatását.  

Pankucsi Zoltán szólt arról is, hogy ha adott a mozgástér, akár már 2016-ban 

bevezethetik az egykulcsos társasági adót, amelynek mértéke a lehető legközelebb lesz 

a jelenlegi alsó, 10 százalékos mértékhez.  

A kisadózók tételes adójáról (kata) és a kisvállalkozói adóról (kiva) a helyettes 

államtitkár elmondta: jövőre a gyakorlati tapasztalatok alapján mindkét adónemnél 

újabb adminisztrációt csökkentő, jogalkalmazást könnyítő módosítások lépnek életbe. 

A kisadózóknál például törölték a vállalkozás szünetelésére vonatkozó havi bejelentési 

kötelezettséget, és lazítottak a megszűnéskori szabályokon is. A kisvállalati adót 

választók körében pedig nagy könnyebbséget jelent majd az, hogy megszüntették az 

adóelőleg megállapításának, bevallásának és megfizetésének havi kötelezettségét, így 

2015-ben minden adózó egységesen, negyedévente tesz majd eleget ezeknek az 

előírásoknak.  

 

Egyéb intézkedések 

2014. decemberében elfogadták azt a javaslatot, hogy 2015. március 15-től a 

kiskereskedelmi tevékenységet végző üzleteknek zárva kell tartaniuk vasárnap. 

Egyedül azok a boltok tarthatnak nyitva, amelyek árusítótere nem haladja meg a 200 

négyzetmétert, és a boltot az üzemeltető cég legalább 1/5 tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonosa vagy annak családtagja működteti aznap. A többi üzlet egy évben 
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mindössze öt vasárnap fogadhatja a vásárlókat, az adventi időszakban négy, ezen kívül 

az év többi részében egy szabadon választott napon.  

Kivételnek számítanak majd a zárva tartás alól a méretbeli engedményen felül a 

nemzeti dohányboltok, a gyógyszertárak, a repülőtéren kialakított üzletek, a 

pályaudvarok területén kialakított üzletek, a büntetés-végrehajtási intézetekben történő 

kereskedelmi tevékenység, az egészségügyi intézményekben működő boltok, a piacok, 

vásárok, benzinkutak, valamint a katonai objektumon belül folytatott kereskedelmi 

tevékenység. Az általános nyitva tartás reggel 6-tól este 22 óráig szól, a hipermarketek 

sem működhetnek éjjel-nappal. 

2014 végén új tízezer forintos bankjegyek kerültek forgalomba. Az új pénzek 

modernebb védelmi elemekkel vannak ellátva, az ígéretek szerint ellenállóbbak a 

hamisítással szemben. A tízezres bankjegyeket a következő években a többi címlet 

lecserélése követi. 

 

2014. december 13-án lépett hatályba Magyarországon is az az uniós rendelet, amely 

egységesen szabályozza az élelmiszereken található jelzéseket, feliratokat. Ennek 

alapján pontosan meg van határozva a csomagoláson alkalmazható legkisebb 

betűméret (1,2 mm), a betűk közötti és a sortávolság, illetve előírás az is, hogy 

kontrasztnak kell lennie a háttér és a betű színe között. Mindemellett pedig a 

termékben található összes allergén anyagot is fel kell tüntetni a címkéken, például a 

glutént, szóját, tejet, tojást. Mivel az előre nem csomagolt élelmiszereknél is érvényes 

a szabályozás, a szükséges információról szóban vagy tájékoztató füzetekből, 
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táblagépekről, esetleg a mérleg információi alapján tájékozódhatunk például a 

hentesnél, vagy éppen az iskolai étkezdékben. 

 
Dohányadó 
 
A dohányipari vállalkozásoknak 2015-től új különadót kell fizetniük. A rendkívüli 

egészségügyi hozzájárulás alapja a kötelezettek 2014. adóévben elért nettó árbevétele. 

A fizetendő hozzájárulás mértékét sávosan határozták meg: 

 az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2 százalék, de 

legalább 30 millió forint, 

 az adóalap 30 és 60 milliárd forint közötti része után 2,5 százalék, 

 az adóalap 60 milliárd forint feletti része után pedig 4,5 százalék. 

Azok a dohányipari vállalkozások, amelyek 2014-ben termelő beruházást valósítottak 

meg Magyarországon, az általuk fizetendő adót a megvalósított beruházás összegének 

egy részével csökkenthetik. Beruházást három hazai gyár hajtott végre. 

 

 

A KFIB elemzői által készített logaritmikus skála a dohánycégek árbevételét és 

árbevétel-arányos adófizetését mutatja be. 

 

A dohánykereskedelem rendszerébe közbeiktatnak egy új szereplőt, a központi 

dohányellátót. 

 

Szerzői jogdíjfizetési kötelezettség 
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A szerzők, előadók és kiadók 2015-ben átlagosan 19,5 százalékkal csökkentik a 

szerzői jogdíjakat, és egyszerűsítik tarifarendszerüket a vendéglátóipar 

vonatkozásában.  

 

Az új tarifa a zeneszolgáltatást is folytató üzletek díjkalkulációja során a nekik otthont 

adó település lélekszámát veszi figyelembe, ezzel megszűnik az eddigi közigazgatási 

alapú besorolás, illetve a meghosszabbított nyitvatartási idő súlya is csökken. 

 

Azok a vendéglátó vállalkozók, akik önként jelentkeznek be az Artisjus 

nyilvántartásába – azaz a szerzői jogvédő iroda munkatársai nem ellenőrzés során 

fedezik fel, hogy zene szól az üzletben –, az üzlet indulásának évében 10 százalékos, 

majd a következő évben 5 százalékos jogdíjcsökkentést érvényesíthetnek. Ez a 

kedvezmény azokra az új belépőkre vonatkozik, akiknél korábban (legalább 12 

hónapon át) nem szólt zene. Az Artisjus ezzel a kedvezménnyel könnyíteni kívánja az 

első beruházás (pl. hangfalak, erősítő) terheit. 

 

Költségvetési törvény 2015-re  

A költségvetési törvény megszüntette a pedagógusbérek minimálbérhez kötését.  

A költségvetési törvény értelmében meg kell szüntetni azokat a pénztárakat, 

amelyeknél a befizetők aránya a taglétszámhoz képest a megelőző hat hónap átlagában 

legalább két hónapon keresztül nem éri el a 70%-ot.  

Az M0-s autóút fizetőssé tétele a főváros környékéről ingázókat érinti leginkább, bár 

jelentős a hatása általánosan is. Akik rendszeresen igénybe veszik az autópályákat egy 

bizonyos desztináció tekintetében - pl. Budapest-Balaton, Győr-Tatabánya, Miskolc-

Nyíregyháza -, azok akár jobban is járhatnak 2015-ben, mint eddig. Számukra az éves, 

megyei területi hatályú e-matricák jelenthetik a kedvezőbb megoldást, ugyanis míg 

korábban nekik az éves, a teljes fizetős hálózatra érvényes e-matrica állt 

rendelkezésükre, addig 2015. január 1-től - ha kilenc megyénél kevesebbet érint a 

rendszeres fizetős úthasználat - az éves megyei e-matricák kombinálásával 

összességében kisebb díjfizetéssel vehetik igénybe az autópályákat. 

A külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat több intézkedés is negatívan érintheti. 

Ezek közül az egyik az élelmiszerlánc-felügyeleti díj emelése, a másik a veszteséges 

működés szankcionálása, a  harmadik ilyen intézkedés a plázastop meghosszabbítása. 

A 2014. év végével megszűnik a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége. Ezt azok 

vehették igénybe, akik éveket dolgoztak veszélyes munkakörökben, ezért az 

egészségük védelme érdekében korhatár előtt mehettek nyugdíjba.  
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A befektetési alapoknak egy új vagyonarányos különadót kell fizetniük, közben 

megszűnik az őket terhelő pénzügyi különadó. Összességében körülbelül 900 millió 

forinttal növekedhet terhelésük.  Megszűnik a portfóliókezelés áfamentessége is. 

Az energia-értékesítők által fizetendő adó mértéke jövőre 5,5%-kal emelkedik.  

2015-ben a közzétevők által 500 millió Ft felett fizetendő reklámadó felső kulcsa 

40%-ról 50%-ra emelkedik. 

A fuvarozókat érinti és jelentős adminisztrációs teherrel jár nemcsak a fuvarozó 

cégeknél, hanem a kereskedőcégeknél is az EKÁER (Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer). Ezen kívül az adóváltozások értelmében a 

fuvarozók a tevékenységükhöz felhasznált gázolaj jövedéki adójából kisebb összeget 

igényelhetnek vissza (17 forint helyett 11 forintot).  
 

A magánfőzésű pálinka mennyiségi határa 200 literről 50 literre csökken, és a 

magánfőzött párlat után 1000 Ft átalányadót kell majd fizetni. Megszűnik a bérfőzetés 

adómentessége az első 50 literre, a jövedéki adó mértéke tiszta szeszre számítva 167 

ezer forint hektoliterenként. 

A népegészségügyi termékadó alá eső termékek köre az alkoholtermékekkel bővül.  

Jövőre még több termékre lesz érvényes a környezetvédelmi termékdíj, például irodai 

papír, háztartási vegyi áruk (szappan, mosószer, szépség- és testápoló készítmények), 

művirágok.  

Az egészségügyi szolgáltatási járulék (a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók, 

nem-biztosítottak által fizetendő járulék) havi összege 6810-ről 6930 forintra 

emelkedik. 

Pozitív hatású, hogy a bankkártyás fizetések után nem kell tranzakciós illetéket fizetni, 

helyette a bankkártyás fizetési műveletek utáni egyszeri díjat vezetnek be. A díj 

mértéke érintésmentes fizetési funkció használata esetén évi 500 forint, e nélkül évi 

800 forint. 

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési 

támogatásban részesülő munkavállaló esetén a részmunkaidős foglalkoztatásra a teljes 

munkaidős foglalkoztatással egyezően legfeljebb havi 100 ezer forint jövedelemig 

lehet igénybe venni a kedvezményt, míg korábban csak a 100 ezer forintnak a 

részmunkaidő teljes munkaidőhöz mért arányában lehetett. 
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2015-ben is az inflációval megegyező ütemben növekednek a nyugdíjak, ami éves 

szinten 1,8%-os, átlagosan 2200 forintos növekedést jelent.  

 

Nyugdíjkorhatár 2015-ben 

   

 

 

LÉNYEGESEBB ADÓVÁLTOZÁSOK 2015-BEN 

 

SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó 

 

Első házasok adókedvezménye 

Havi 5000 Ft-os adókedvezményt vehetnek igénybe a 2015. január 1. után házasságot 

kötő magánszemélyek a házasságkötés hónapját követő 24 hónapig, amely azonban 

legfeljebb az első gyermek után igénybe vehető családi kedvezményig jár együttesen, 

feltéve, hogy legalább az egyik fél az első házasságát köti. A kedvezmény a 

házastársak adóelőleg-nyilatkozata alapján havonta érvényesíthető, ill. megosztható. 

 

Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás adómentessége 

A vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kötött és a társaság által 

fizetett felelősségbiztosítás díja bármely korábbi évre visszamenőlegesen adómentessé 
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válik. A kedvezményt visszamenőleg önellenőrzéssel érvényesíthetik a vezető 

tisztségviselők és a társaságok. 

 

Akadálymentesítési támogatás adómentessége 

A munkáltatói lakáscélú támogatás, kamatmentes hitel akadálymentesítés címén is 

igényelhető és a korábban hitelintézettől vagy munkáltatótól felvett lakáscélú hitel 

visszafizetése, törlesztése esetén az akadálymentesítés azonos megítélés alá esik a 

lakáscélú felhasználással (mint az építés, vásárlás, bővítés, korszerűsítés). 

 

Szociális hozzájárulási kedvezmények kiterjesztése 

A szociális hozzájárulási adókedvezmény kiterjesztéseként 2015-től a munkaerőpiacra 

részmunkaidőben visszatérő kisgyermekes szülő után ugyanúgy 100 ezer forint bruttó 

bérig jár a szociális hozzájárulási adókedvezmény a munkáltatóknak, mint a teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak esetében, tehát jövőre nem kell arányosítani a 

kedvezmény alapját. A tervek szerint a három vagy több gyermeket nevelő szülők 

esetében három helyett öt évig kell kötelezően biztosítani a munkáltatónak a 

részmunkaidős foglalkoztatást, ha ezt kérik. 

 

Nemzetközi adatcsere külföldi magánszemélyeknek kifizetett összegekről 

Az Európai Unió adóhatóságai közötti együttműködés és információcsere érdekében a 

cégek által havonta benyújtott adóbevallás (08) rovatai bővülnek. A havi 

adatszolgáltatás kiterjed az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező 

személyeknek fizetett alábbi bevételekre is: 

 vezető tisztségviselők tiszteletdíja, 

 ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából származó jövedelmek 

  

 

Általános forgalmi adó 

 

Belföldi összesítő jelentés 1 millió Ft felett 

A belföldi összesítő jelentést a legalább 1 millió Ft áfatartalmú számlákról kell ezután 

elkészíteni, a korábbi 2 millió helyett. Választható a teljes körű adatszolgáltatás is, ha 

ez az adózó számára könnyebben kivitelezhető. 
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Bevallások gyakorítása egyes esetekben 

 Az újonnan alakult cégeknek havi áfabevallási kötelezettségük van az első két 

évben. 

 50 M Ft feletti árbevétel esetén nem lehet a vállalkozás éves, csak negyedéves 

bevalló. 

 

 

Fordított áfás munkaerő-kölcsönzés 

A 2015. január 1-jétől teljesült munkaerő-kölcsönzési ügyletekre belföldi fordított áfa 

vonatkozik. A változás minden fajta munkaerő-kölcsönzést érint, nem csak az építési, 

szerelési munkához kapcsolódót. 

 

Automatából teljesített ügyleteknél 15 nap haladék a számlakiállításra 

A kezelőszemélyzet nélküli automatából adóalanynak teljesített készpénzes ügylet 

esetén 15 napon belül kell számlát kiállítani. A számlaadást tehát a jelenlegi 

szabályoktól eltérően nem kell haladéktalanul biztosítani. 

 

Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer 

Új bejelentési rendszer kerül bevezetésre a belföldi és közösségi termékforgalomhoz 

kapcsolódóan az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszeren (EKÁER) 

keresztül.  

A fuvarozónak részletes bejelentést kell tennie a fuvarról. A be nem jelentett termék 

lefoglalható és értékének 40%-áig mulasztási bírság vethető ki. Bejelentéses 

ellentmondásnál, gyanúnál hatósági zár alkalmazható a rakományra. A 

részletszabályok rendelet formájában várhatók. 

 

Társasági adó 

 

Bővült a kapcsolt vállalkozások köre 

2015-től a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az azonos ügyvezetéssel rendelkező 

társaságok (személyek) is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, ha ennek révén az 

üzleti és pénzügyi politikára döntő befolyásgyakorlás valósul meg.  



 11 

Ez a változás főként a transzferár szempontjából döntő, hiszen üzleti kapcsolat esetén 

ezeket a cégeket is be kell jelenteni kapcsolt vállalkozásként. 

 

Szigorodtak a veszteségelhatárolás szabályai 

A veszteségelhatárolási szabályok szigorodnak az alábbiak szerint: 

 A veszteség legfeljebb 5 évre határolható el; 

 A 2014-ben kezdődő adóév végéig keletkezett veszteséggel legkésőbb a 

2025.12.31-ét magában foglaló adóévben lehet adóalapot csökkenteni a 

keletkezéskori szabályok szerint; 

 Átalakulásból hozott veszteség csak olyan arányban számolható el, amilyen 

arányt a továbbfolytatott tevékenység árbevétele az átlagos (előző három adóév 

alapján számított) árbevételben képvisel. 

 

 

Felsőoktatási támogatás mint adóalap-csökkentő tétel 

A közhasznú szervezeteknek adott adományok adóalap-csökkentési lehetőségét 

kiterjesztik a legalább öt évre szóló felsőoktatási támogatási megállapodások alapján 

adott támogatásokra. Az ilyen támogatások 50%-a adóalap-csökkentő tételként vehető 

figyelembe az adózás előtti eredmény mértékéig. 

 

Adófelajánlás kedvezményezett célra 
A cégek választhatnak, hogy a korábbi rendszer szerint élnek a sport, filmek, ill. 

előadó-művészeti tevékenység támogatására vonatkozó adókedvezménnyel, vagy ún. 

adófelajánlás formájában támogatják ezeket a célokat. Felajánlást tenni az év során a 

társaságiadó-előleg 50%-áig, ill. év végén a fizetendő adó 80%-áig terjedő összegben 

lehet az egyes adóbefizetések esedékessége előtt az adóhatósághoz benyújtott 

nyilatkozatokkal. Az adót az esedékességig meg kell fizetni, a felajánlott összeget az 

adóhatóság továbbítja a támogatottak felé. Év végén a felajánlók adóelőlegből történő 

felajánlás esetén 7,5%, adóból történő felajánlás esetén 2,5% adójóváírást kapnak az 

adóhatóságtól, ha minden adminisztratív feltételt teljesítenek. 

 

100 %-os értékcsökkenés egyes térségekben 

A leghátrányosabb térségekben üzembe helyezett új gépek, berendezések, 

személygépkocsinak nem minősülő járművek esetében akár 100%-os értékcsökkenés 

is érvényesíthető. 
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Egyéb módosítások 
 

Illetékszabályok változása 

 A magánszemély kérheti a lakás vásárlásához kapcsolódó illetékkötelezettség 

felfüggesztését a régi lakás eladásáig, ha utóbbira csak az új lakás megvásárlását 

követő egy éven belül kerül sor. 

 A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban szerzett részesedés illeték-

kötelezettsége változatlan marad, viszont az ilyen társaságok köre kiszélesedik, 

mivel a 75%-os ingatlanarány kiszámításánál az eszközökön belül már nemcsak 

a pénzeszközöket és pénzköveteléseket, hanem a kölcsönöket és aktív időbeli 

elhatárolásokat is figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Helyi adók változása 

 Az eddig ismert helyi adók mellett az önkormányzat bármilyen települési adót 

bevezethet, viszont vállalkozókra és olyan dologra, amit már terhel 

adókötelezettség, nem lehet új adót kivetni. 

 A tavaly bevezetett sávos helyi iparűzési adó korlátnál a kapcsolt vállalkozások 

adatait csak napi időarányosítással kell figyelembe venni. 

 

Reklámadó változásai 

A reklámadóról szóló törvényt a legfelső kulcs emelésén túl pontosították is néhány 

helyen: 

 A kapcsolt vállalkozások adatait csak a kapcsolt viszony fennállásának idejével 

arányosan kell figyelembe venni. 

 Az eltérő üzleti éveseknek a 2015.01.01-jétől az üzleti évük végéig tartó tört 

üzleti évre kell reklámadót fizetniük. 

 A sporttörvény alá tartozó sportszervezetek működésével összefüggő reklám 

közzététele adómentessé válik. 

 A reklámadó alanyairól az adóhatóság nyilvántartást vezet, melybe az érintett 

cégek felvételüket kérhetik – ezzel kiválthatók a nyilatkozatokkal kapcsolatos 

kötelezettségek. 

 

 

Kiterjesztett környezetvédelmi termékdíj 

A környezetvédelmi termékdíjköteles termékek köre jelentősen kibővül. 

Termékdíjköteles lesz többek között a művirág, az irodai papír, a szappanok, valamint 

a szépség- és hajápoló szerek. 
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Számviteli változások 

 A külföldi útszakaszra jutó fuvardíjjal a korábbi szabályokkal ellentétben már 

nem kell csökkenteni az exportárbevételt. 

 A devizában kifejezett követelések és kötelezettségek mellett a követelés és 

kötelezettség jellegű időbeli elhatárolásokat is át kell értékelni az év végén a 

mérlegfordulónapi árfolyamra 

 

Mindkét szabály 2015. január 1-jétől hatályos, de már a 2014. évről összeállított 

beszámolóknál is alkalmazható. 
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A TURISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOKAT LEGINKÁBB ÉRINTŐ 
VÁLTOZÁSOK 

  

Az e fejezetben előforduló jogszabályok: 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

 Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. 

törvény 

 Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 

 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. 

évi CXLVII. törvény 

 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 

 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

Szja tv. mellékleteként: az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 

 Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CLVI. törvény 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

 A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 

 Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 

 A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

 

 

Cafeteria 

A kedvező adózású meghatározott juttatásokat akár cafeteria keretében, akár azon 

kívül 2015-ben is érdemes adni. Azonban arra különösen ügyelni kell majd, hogy a 

juttatás nem lehet teljesítményhez kötött (például jutalom). 

Ezt a kikötést tartalmazza a következő törvényi alapelv: 

„(10) Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett 

(teljesített) tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként illeti 
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meg – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – e bevétel adókötelezettségének 

megállapítására kedvező adózási feltételekkel adózó bevételre, jövedelemre (így 

különösen az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli 

juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra) vonatkozó szabály nem alkalmazható. 

Ám valójában, ha például a munkáltató 450 ezer forint nettó juttatási értéknek 

megfelelő 680 265 forint éves bruttó cafeteria-költségkeretet állapít meg kizárólag az 

értékhatáron belüli juttatásokra, a munkavállalónak nem sok választása marad.  

Ha az egész keretből a SZÉP-kártya alszámlákra utalható támogatást kéri, semmilyen 

más juttatást nem választhat, viszont a többi juttatásból bármit is csak 200 ezer forint 

értékben kérhet, míg 250 ezer forintot minde nképpen csak SZÉP-kártya 

támogatásként kaphat. 

Mindez többek között azt is jelenti, hogy az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári 

munkáltatói hozzájárulás együttvéve is legfeljebb havi 16 667 forint összegben adható 

béren kívüli juttatásként (feltéve, hogy a 200 ezer forint keretből más elemet nem vesz 

igénybe a munkavállaló), vagyis teljesen értelmetlen marad annak a minimálbér 50, 

illetve 30 százalékában történő korlátozása. 

Az új korlátozás elsősorban azokat érinti érzékenyen, akik a cafeteria-keretből 

jellemzően a napi megélhetésre szolgáló Erzsébet utalványt, helyi utazási bérletet, 

iskolakezdési támogatást, esetleg egészségpénztári hozzájárulást választanák, hiszen 

ezek például három iskolás gyermek esetén már nem férnek bele a 200 ezer forintos 

keretösszegbe, valamelyik helyett a jóval korlátozottabban felhasználható SZÉP-

kártya támogatás elfogadására kényszerülnek. 

A 2015-ben összesen 450 ezer forintig adható SZÉP-kártya támogatás teljes 

egészében, valamint évi 200 ezer forintig (illetve a munkavállaló által az adott 

munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal 

arányos összegig) a többi béren kívüli juttatás – ha az adott juttatásra vonatkozóan 

meghatározott értékhatárt nem haladja meg – továbbra is 35,7 [1,19x(0,16+0,14)] 

százalék közterhet visel, míg a meghaladó érték egyes meghatározott juttatásnak 

minősül, amely után 51,17 [1,19x(0,16+0,27)] százalék befizetési kötelezettség terheli 

a juttatót. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a kifizetőt (munkáltatót) terhelő 

adó mellett adható juttatások jövőre a következőképpen csoportosíthatóak: 

Béren kívüli juttatások 

- kedvezményes üdültetés, 

 

- étkezési juttatás (Erzsébet utalvány), 
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- munkáltató által a Széchenyi Pihenőkártyához tartozó számlára utalt 

támogatás, 

 

- iskolakezdési támogatás, 

 

- helyi utazási bérlet juttatása, 

 

- iskolarendszerű képzés átvállalt költsége, 

 

- a szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem, 

 

- munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös pénztárakba, 

 

- foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézménybe, 

 

- munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 

törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg. 

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a kifizetőt (munkáltatót) terhelő 

adó mellett adható juttatások között jövőre is adhatóak az alábbiak: 

Egyes meghatározott juttatások (2014. évhez képest változatlan) 

- hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, 

- cégtelefon magáncélú használata, 

- adóköteles díjú biztosítások, 

- reprezentáció és üzleti ajándék, 

- csekély értékű ajándékjuttatás, egyidejűleg több magánszemély számára 

történő juttatás, ha nem lehet megállapítani az egyes magánszemélyek 

által megszerzett jövedelmet, 

- a kifizető által egyidejűleg több magánszemély részére szervezett, 

döntően vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló rendezvény, 

esemény, 

- jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás, 

- reklámcélú ajándék. 

A juttatónak változatlanul 1,19-szeres szorzóval 16 százalék szja-t és 27 százalék ehót 

kell fizetnie. Ezekre a juttatásokra továbbra sincs éves keretösszeg. 
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Összefoglaló táblázatok  
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Számlázással kapcsolatos változások  
 

 

Egymillió forintos áfa-összeghatár 

 

A legfontosabb talán az a változás, amely az eddigi 2 millióról 1 millió forintra 

szállítja le a számlában áthárított alsó áfa-összeghatárt, amelynek elérése vagy 

meghaladása esetén a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként eljáró címzett 

adószámát a számlában kötelező feltüntetni. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett 

belföldi összesítő jelentés intézménye. (Figyelem! Ez nem tévesztendő össze az 

ugyancsak az Art.-ben szabályozott összesítő nyilatkozattal, amely egyes, az EU más 

tagállamaival folytatott tranzakciókról történő számadás eszköze.)  

 

A belföldi összesítő jelentésre vonatkozó szabály az összeghatár megfeleződésén kívül 

érdemben nem változik. Azonban a számlakibocsátó dönthet úgy is (tehát nem jogi 

kötelezettsége), hogy az 1 millió forint adótartalmat el nem érő számlák adatairól is 

jelent az adóhatóságnak, megspórolva ezzel például a leválogatás költségét.  

 

Fontos megjegyezni, hogy ez egyoldalú döntés, vagyis a számla címzettjére hasonló 

tartalmú kötelezettséget nem ró (Art. 31/B § 10 bekezdése). 

 

A számla címzettjével, az ő áfalevonási jogosultságával függ össze az az átmeneti 

szabály, amely a 2014-ben kiállított, de 2015-ös teljesítésű olyan számlák esetében, 

amelynél az áthárított adótartalom nem éri el a 2 millió forintot, lehetővé teszi az 

áfalevonási jog gyakorlását akkor is, ha azon az adószáma még nem szerepel (Áfa tv. 

293. §-a). 

 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

 

2015. január 1-jétől teljes körűvé válik az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése szerint 

kibocsátott számlák adatairól való adatszolgáltatási kötelezettség, amelyet 

elektronikus úton, a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell teljesíteni (50/2013. (XI. 

15.) NGM rendelet 9/C §-a).  

 

A kötelezettség arra az adóalanyra vonatkozik, amelynek nyugtaadási kötelezettségét 

egyébként pénztárgéppel kellene teljesítenie (48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. 

melléklete), és ezt a kötelezettségét váltja maradéktalan számlaadással. 

Következésképpen ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra a számlákra, ahol az 

alábbi két feltétel bármelyike teljesül: 

 

http://adozona.hu/jogtar/401078_50_2013_XI_15_NGM_rendelet/204606
http://adozona.hu/jogtar/401078_50_2013_XI_15_NGM_rendelet/204606
http://adozona.hu/jogtar/401076_48_2013_XI_15_NGM_rendelet_penztargepek/204604
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- a számlakibocsátás jogcíme nem az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésén alapul, illetve 

- a számla olyan körbe eső ügyletet bizonylatol, amely nincs a hivatkozott miniszteri 

rendelet mellékletében felsorolt esetkörök között említve. Itt már közömbös, hogy a 

számlakibocsátás milyen törvényi jogcímen alapul! 

 

Hírközlési szolgáltatóra vonatkozó rendelkezés 

A törvényi felhatalmazás kibővítésével megteremtődik a jogi alap arra, hogy az online 

pénztárgép működéséhez szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató 

adatot szolgáltasson az adóhatóságnak arról, ha a szolgáltatását szünetelteti vagy 

megszünteti (Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés). 

 

Számlaadás automata berendezés esetén 

2015-re a nyugtakibocsátás alól a törvény erejénél fogva mentesülnek azok, akik 

kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesítik termékértékesítésüket 

vagy szolgáltatásnyújtásukat (Áfa tv. 167. § c) pont). Az is változatlan, hogy ez a 

mentesítés értelemszerűen nem terjed ki a számlaadásra. Viszont egy kisegítő szabály 

mostani beiktatásával tisztázódik a számlakibocsátás végső határideje, aminek így 

kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéssel teljesített termékértékesítésnél és 

szolgáltatásnyújtásnál a teljesítéstől számított 15 napon belül kell megtörténnie (Áfa 

tv. 163. § (2) bekezdés b) és c) pontja). 

 

 

Személyi jövedelemadó 

 

Családi kedvezmény 

2015. január 1-jétől családi kedvezményre jogosultnak minősül a családi pótlékra 

jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő 

házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a 

családi kedvezményre, amennyiben közös háztartásban élnek. 

 

A 2015. évről készült adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban az eltartottak 

adóazonosító jelét kötelező feltüntetni, nem elegendőek a természetes azonosító 

adatok. 
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Változás továbbá, hogy arra a jogosultsági hónapra, amelyre a jogosult, vagy 

házastársa, élettársa az egyedülállók családi pótlékát veszi igénybe, a családi 

kedvezmény nem osztható meg. Családi adókedvezmény érvényesítésére 2015. január 

1-jétől a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is tehető nyilatkozat (így tehát 

például az ingó, ingatlan bérleti díjat kifizetőnek, a vezető tiszteletdíj kifizetésekor a 

gazdasági társaságnak), mely rendelkezés a családi járulékkedvezményre egyaránt 

alkalmazható. 

 

2015-ben a családi adóalap-kedvezmény összege nem változik. A módosító törvény 

azonban rendelkezik a 2016. január 1-jétől és az azt követően érvényesíthető családi 

kedvezmény összegéről, mely csak két eltartott esetében változik. A családi 

kedvezmény mértéke két eltartott esetén  

 

2016-ban  78 125 forint,  

2017-ben  93 750 forint,  

2018-ban 109 375 forint,  

2019-től 125 000 forint. 

 
 

Első házasok kedvezménye 

 

Új kedvezmény került a személyi jövedelemadó rendszerébe, ez az első házasok 

kedvezménye. 2015. január 1-jétől azok, akik 2014. december 31-ét követően kötnek 

házasságot, és legalább egyikük az első házasságát köti, a házasságkötést követő 

hónaptól jogosultsági hónaponként együttesen 31 250 forinttal csökkenthetik az 

összevont adóalapjukat. A kedvezmény 24 hónapon keresztül érvényesíthető, illetve 

ezen időtartamon belül addig, amíg magzatra vagy gyermekre tekintettel családi 

kedvezményre válnak jogosulttá. A házasságba hozott gyermek nem zárja ki az első 

házasok kedvezményének érvényesítését. 

 

 
Nyugdíjbiztosítás után kapható kedvezmény 

 

Pontosították a 2014. január 1-jétől bevezetett, a nyugdíjbiztosítás díja után 

érvényesíthető kedvezményre vonatkozó rendelkezést. A rendelkezési jogosultság 

továbbra is a 2013. december 31-ét követően megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések 

alapján gyakorolható. 

 

2015. január 1-jétől a Magyarországon vagy más EGT-államban letelepedett 

biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre az adóévben befizetett, az adott 

naptári évben a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt összeg után lehet rendelkezési 

jogot gyakorolni. Szerződőként befizetett díjnak minősül a más, kifizetőnek nem 
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minősülő személy által fizetett adómentes díj, valamint az összevont adóalap részeként 

adóköteles díj is. 

 

A nyugdíjbiztosítási nyilatkozaton tett összeg az előzőekben meghatározott 

rendelkezési alap 20 százaléka, de legfeljebb az adóévben 130 ezer forint lehet. 

Amennyiben a magánszemély emellett önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R 

nyilatkozatot is tesz, azok együttes összege nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. A 

rendelkezési jog gyakorlásához a biztosító által kiadott igazolás szükséges, amelyről a 

biztosítónak adatot kell szolgáltatnia. 

 

A 2015-ös adóévre tett nyilatkozatok alapján az adóhatóság a törvényben 

meghatározott feltételek megléte esetén a magánszemély által meghatározott összeget 

szerződésenként a biztosító pénzforgalmi számlájára utalja. Ez az új szabály azt 

jelenti, hogy több nyugdíjbiztosítási szerződés esetén nem csak egy jelölhető meg, 

hanem valamennyi szerződésre utal az adóhatóság. 

 

 
Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások  

 

2015. január 1-jétől az egyes meghatározott, valamint a béren kívüli juttatások esetén 

az adó alapja továbbra is a juttatás értékének 1,19-szerese, s a személyi jövedelemadó 

mértéke 16 százalék. Az egyes meghatározott juttatások után a egészségügyi 

hozzájárulás mértéke 27, a béren kívüli juttatások után 14 százalék. 2015-től a béren 

kívüli juttatás esetén két keretösszeget kell figyelembe venni. Egyrészt, a SZÉP 

kártyára utalt összegek kivételével adott béren kívüli juttatások együttes összege az 

adóévben nem haladhatja meg a 200 ezer forintot. A keretösszeget meghaladó rész 

egyes meghatározott juttatásnak minősül. Amennyiben a magánszemély 

munkaviszonya nem áll fenn az egész adóévben, úgy a keretösszeg a jogviszonyban 

töltött napokkal arányosan kerül megállapításra. Ha a magánszemély jogviszonya 

elhalálozás miatt szűnik meg, az éves keretösszeg 200 ezer forint marad. 

 

2015-től a másik keretösszeg a rekreációs keretösszeg, mely az egész évben fennálló 

munkaviszony esetén 450 ezer forint, illetve ennek arányos része, ha a munkaviszony 

nem áll fenn egész évben. Amennyiben a magánszemély az éves keretösszeget meg 

nem haladó juttatása és a SZÉP kártya értékhatárt meg nem haladó juttatása 

együttesen meghaladja a rekreációs keretösszeget, akkor a meghaladó rész egyes 

meghatározott juttatásnak minősül. 

 

 
Kockázati biztosítás 

 

A kockázati biztosítás esetén, ha a személybiztosítás díját más személy fizette és a 

biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítésre utóbb a 
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magánszemély válik jogosulttá, akkor a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amelyen 

a teljesítésre a magánszemély joga megnyílik. Ez a nap többek között a szerződés ez 

irányú módosításának a napja. Módosítás továbbá, hogy nem szerez adóköteles 

bevételt a biztosított magánszemély akkor, ha a más személy által kötött biztosítási 

jogviszonyba a szerződő helyébe lép, függetlenül attól, hogy a korábban megfizetett 

díjat megtéríti-e vagy sem. 

 

 
Egyéb módosítások 

 

Új szabály, hogy kiküldetési rendelvényt 2015-től elektronikus úton is ki lehet állítani.  

 

Adómentes lakáscélú juttatás adható akadálymentesítésre is.  

 

Osztaléknak minősül a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja 

részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg. 

 

Az egyéni vállalkozókat érinti, hogy 2015. január 1-jétől jövedelem-(nyereség-) 

minimum a vállalkozói bevétel 2 százaléka. Változás továbbá, hogy az elhatárolt 

veszteség csak öt évre határolható el, azonban a 2014. december 31-ig keletkezett 

veszteséget 2025. december 31-ig még fel lehet használni a tárgyévi bevételt 

csökkentő tételként. Fontos azonban megjegyezni, hogy változatlan az a szabály, 

miszerint mindig a legkorábban keletkezett veszteséget kell figyelembe venni. 

 

 
 
 
Társasági adó és osztalékadó 
 

 

A filmalkotásra adható közvetett támogatás intenzitásának mértéke 2015-től 

főszabályként a jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség 25 százaléka. 

 

Egy másik újdonság, hogy az adózó rendelkező nyilatkozatot tehet az állami 

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, illetve adóbevallásában adója, 

adóelőlege egy részének támogatási célú felajánlásáról. A nyilatkozatban a támogatni 

kívánt célt, a kedvezményezett nevét és adószámát kell feltüntetni. A megtett 

nyilatkozatot adóévenként öt alkalommal lehet módosítani. A felajánlást egyidejűleg 

több célra is lehet tenni azzal, hogy látványcsapatsport támogatása esetén meg kell 

jelölni a konkrét támogatási jogcímeket. 

 

2015. január 1-jétől a látványcsapatsport képzés címén is támogatható. A törvény 

ehhez kapcsolódóan két új fogalmat - általános képzés és szakképzés - határoz meg. 
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A veszteségelhatárolás szabályai is változtak. Korábban a negatív társasági adó-

alapokat korlátlan ideig el lehetett határolni. Az új szabályozás szerint legfeljebb a 

keletkezésüket követő öt évben használhatóak fel elhatárolt veszteségként. Az 

átmeneti rendelkezés értelmében a 2014. december 31-éig keletkezett veszteség 

legkésőbb 2025. december 31-ig még felhasználható adózás előtti eredményt 

csökkentő tételként. Fontos azonban megjegyezni, hogy változatlan az a szabály, mely 

szerint a veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell figyelembe venni, és legfeljebb 

a veszteség érvényesítése nélkül kiszámolt tárgyévi adóalap 50 százalékáig. 

 

Új lehetőség a társaságiadóalap-kedvezményre a felsőoktatási támogatásról szóló 

megállapodás keretében nyújtott támogatás. Az adózó az adóalap-kedvezményt a 

kifizetett összeg 50 százalékáig veheti figyelembe. A kedvezmény igénybevételének 

feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás. 

 

Fontos változás még, hogy 2015-től a jövedelem-(nyereség-) minimum 

meghatározásakor a korrigált bevétel meghatározásakor nem vonható le az eladott 

áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke. 

 

2015. január 1-jétől a kapcsolt vállalkozás fogalma is változik: kapcsolt 

vállalkozásnak minősül a jövőben az adózó és más belföldi vagy külföldi személy is, 

ha az ügyvezető személye miatt döntő befolyásgyakorlás valósul meg az adózó és a 

másik személy között. 

 

A nonprofit gazdasági társaságok esetén utólagos társaságiadó-fizetési kötelezettség 

keletkezik, ha a közhasznú minősítést követő két lezárt üzleti éve alapján nem teljesíti 

a közhasznúság feltételeit, vagy e két éven belül megszűnik. 

 

 

 
 
Egyszerűsített vállalkozói adó 
 

 

Változás 2015. január 1-jétől, hogy ha a közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni 

cég adózó a kisvállalati adózási formáról tér át az egyszerűsített vállalkozói adó 

hatálya alá, az osztalék utáni adót kiváltó adót be kell vallania és meg kell fizetnie. 

Az eva szerinti adózás továbbá a jövőben akkor választható, ha az adózónak nincs 

1000 forintot meghaladó adótartozása. 

 

 
 
Egyszerűsített foglalkoztatás 
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A módosítás pontosítja a mentesített keretösszeg fogalmát. Mentesített keretösszegnek 

minősül az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első 

napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum napibérként meghatározott 

összegének szorzata. 

 

 

 

Kisadózó vállalkozások tételes adója és kisvállalati adó 
 
 

2015. január 1-jétől nem negyedévente, hanem a naptári év utolsó napján vizsgálja az 

adóhatóság, hogy a kisadózó vállalkozásnak a nettó módon számított, az 

adóhatóságnál nyilvántartott végrehajtható adótartozása a 100 ezer forintot eléri-e 

vagy sem. 

 

Változás, hogy kisadózóként történő bejelentkezéskor a TAJ számot is be kell 

jelenteni, valamint főállású kisadózó esetén azt is, hogy a kisadózó biztosítotti 

jogállása e bejelentéssel jött-e létre. 

 

A munkaviszony vélelme megdőlésének körülményei új esettel bővülnek. E 

rendelkezés alapján, ha a kisadózó azért nem minősül főállásúnak, mert máshol 

munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó, és a bevételének több mint 50 

százaléka nem attól a cégtől származik, ahol biztosított, akkor a feltételezett 

munkaviszony vélelme megdőltnek tekinthető. 

 

 
 
Jövedéki adó 
 
 

2015. január 1-jétől a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter párlat után 

évi 1000 forint összegű átalányadót kell fizetni. Ha valaki ennél több párlatot állít elő, 

akkor erről a vámhatóságot értesíteni kell és a többletet meg kell semmisíteni. 

A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat 

jövedéki adója legfeljebb évi 50 liter bérfőzött párlat mennyiségéig 167 ezer forintra 

emelkedett.  

Megszűnt az alkoholtermékek differenciált adómértéke, így a mérték minden 

alkoholtermék tisztaszesz-tartalmára egységesen 333 385 forint/hektoliter. A 

palackozott fröccs jövedéki adója megszűnik (nulla forint/hektoliterre változik). 
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Változás továbbá, hogy egyazon adóraktárban elő lehet állítani az alkoholterméket, 

sört, bort, pezsgőt és köztes alkoholterméket (kivéve a kannás és hordós szőlőbort). 

 

A szivarka 2015. január 1-jétől cigarettának minősül és cigarettaként adózik. 

 

 

 

Általános forgalmi adó 
 

 
Műsorszolgáltatás nem adóalany részére  

 

2015. január 1-jétől a nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési, rádió- és 

televízióműsor szolgáltatása után az ezen szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő 

személy, szervezet letelepedése, illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos 

tartózkodási helye szerinti államban kell megfizetni az áfát.  

 

Azaz, ha belföldön letelepedett igénybevevő részére nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, 

azt belföldi áfa terheli.  

 

Az átmeneti szabályok értelmében az új teljesítési helyre vonatkozó szabályokat a 

2014. december 31-ét követő szolgáltatásnyújtási teljesítési időpont esetén kell először 

alkalmazni. 

 

 
Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja 

 

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó új szabályok 

bevezetésére két ütemben kerül sor. 

– 2015. július 1-jétől az időszakos elszámolású ügyletként teljesített könyvviteli, 

 könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásokra, 

– 2016. július 1-jétől valamennyi időszakos elszámolású ügyletre alkalmazni kell. 

 

Az elszámolási időszakhoz kapcsolódó teljesítés időpontja főszabály szerint az 

elszámolással, illetve fizetéssel érintett időszak utolsó napja. A főszabálytól eltérően 

teljesítési időpont lehet a számla kibocsátásának napja vagy az ellenérték 

megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 30. 

nap, feltéve, hogy a főszabálytól való eltérés alkalmazásának jogszabályi feltételei 

fennállnak. Annak, hogy a számla (nyugta) kibocsátásának a napja legyen az 

időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja, két feltétele van, egyrészt az 

ellenérték megtérítésének az esedékessége csak az érintett időszak utolsó napját 

megelőző időpont lehet, másrészt az érintett időszak utolsó napját megelőzően kell 

kibocsátani a számlát (nyugtát) is. Annak, hogy az ellenérték megtérítésének 



 27 

esedékessége, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap képezze a 

teljesítés időpontját, a törvény értelmében az a feltétele, hogy az ellenérték 

megtérítésének az esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időpontra 

essen. 2015. július 1-jétől az új szabályokat az időszakos elszámolású ügyletként 

teljesített könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások esetében azokra 

az időszakokra kell alkalmazni, amely időszakok egésze és azok tekintetében a fizetés 

esedékessége is 2015. június 30-át követő időpontra esik. 

 

 
Előleg fogalmának változása 

 

2015. január 1-jétől előlegnek minősül minden, a teljesítést megelőzően adott vagyoni 

előny. A megszerzett előleget továbbra is úgy kell tekinteni, hogy az a fizetendő adó 

arányos részét tartalmazza. Amennyiben az előleg szolgáltatása nem pénz, készpénz-

helyettesítő fizetési eszköz átadásával, átutalásával történik, az előleghez 

kapcsolódóan fizetendő adót a vagyoni érték megszerzésének időpontjában kell 

megállapítani. A nem pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott 

vagyoni előny után akkor keletkezik előleg jogcímen adófizetési kötelezettség, ha az 

előleg megszerzésének az időpontja 2014. december 31-ét követő napra esik. 

 

 
Fordított adózás kiterjesztése 

 

2015. január 1-jétől fordítottan adózik egyes vas- és acélipari termékek értékesítése. A 

fordított adózást azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési 

időpontja legkorábban 2015. január első napjára esik. A vas- és acélipari termékek 

értékesítése esetén az értékesítőnek és a beszerzőnek ügyletenkénti jelentést kell 

tennie a NAV felé. 

 

Fordított adózás alkalmazandó továbbá a termékértékesítéshez és 

szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre 

bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetén. 

 

 
Összesítő jelentés 

 

Változás 2015. január 1-jétől, hogy az 1 millió forint áfatartalmat elérő számlákról 

tételes összesítő jelentést kell készíteniük a belföldön nyilvántartásba vett 

adóalanyoknak. A legalább 1 millió forint áthárított adót tartalmazó számlák kötelező 

tartalmi eleme a vevő igénybevevő adószámának feltüntetése. 

 

 
5 százalékos adó 
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2015. január 1-jétől 5 százalékos adó terheli a nagy testű élő és vágott állatok 

(szarvasmarha, juh, kecske) értékesítését. 

 

 
Változások a levonási jogban 

 

A motorbenzin-beszerzés áfája levonható, ha az közvetlen anyagjellegű ráfordításként 

más termékértékesítés adóalapjába épül be.  

Az adólevonási jog elenyészik, ha az adóalany adószámát annak felfüggesztése nélkül 

törlik.  

A lakóingatlan beszerzésének áfája levonható abban az esetben, ha az adózó az 

ingatlan-bérbeadási tevékenységet adókötelessé tette.  

Nem vonható le a továbbértékesítési céllal beszerzett használt ingóság, műalkotás, 

gyűjteménydarab, régiség beszerzéséhez, importjához kapcsolódó előzetesen 

felszámított áfa. 

 

 
 
Helyi adók 
 

 

Új helyi adó, a települési adó bevezetésére nyílik lehetősége a települési 

önkormányzat képviselő-testületének. Nem lehet azonban települési adót kivetni 

azokra az adótárgyakra, amelyekre valamely közteherről szóló törvény hatálya kiterjed 

(pl. jövedelem, ingatlan), továbbá nem terhelheti települési adó az államot, az 

önkormányzatot, a szervezeteket és a vállalkozókat. 

 

2015. január 1-jétől a belterületi, 1 hektár alatti, művelés alól kivett területként 

nyilvántartott telek nem mentes az adó alól, ha azon gyommentesítést, kaszálást 

végeznek, mert ez a tevékenység nem minősül mezőgazdasági művelésnek. 

 

A kapcsolt vállalkozásokat is érintik változások. A nettó árbevételt és az azt csökkentő 

tételeket csak a kapcsolt viszony fennállásának időtartamára kell figyelembe venniük. 

 

A beszerző, értékesítő szövetkezet mentes a helyi iparűzési adó alól, ha nettó 

árbevétele legalább 95 százalékban a tagjai részére történő értékesítésből származik. 

 

2015. január 1-jétől az önkormányzat a kincstár felé nem csak helyi adóiról, hanem 

települési adóiról is köteles adatot szolgáltatni. 
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Gépjárműadó 
 

 

2015. január 1-jétől mentes az adó alól az a személygépkocsi, amely törvényes öröklés 

eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a 

személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy szervezetnek nem adja át. 

 

Az öröklés útján megszerzett személygépkocsi után az adómegállapítási, adóbevallási 

és adófizetési kötelezettséget a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének 

negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni. 

 

 

 
Népegészségügyi termékadó 
 

2015. január 1-jétől az alkoholos ital is adóköteles terméknek minősül, melynek 

fogalmát a törvény pontosan meghatározza. Az alkoholos ital adómértékét az ital 

alkoholtartalmától függő, sávosan differenciált adómértéktábla határozza meg. 

Előre csomagolt cukrozott készítményként nem adóköteles az a termék, amely 

legalább 20 százalék mézet és legfeljebb 40 százalék cukrot tartalmaz. 

 

 

 

Reklámadó 
 

2015. január 1-jétől az is reklámközzétételnek minősül, ha a közzétételről szóló 

szerződés meghatározza a reklám megjelenésének a helyét, idejét vagy módját. A 

reklám közzétételének megrendelése abban az esetben nem adóköteles, ha a 

megrendelőnek van a közzétevőtől nyilatkozata arról, hogy az adót megfizette, 

valamint akkor, ha nyilatkozata nincs, de hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy azt a 

közzétevőtől megkérte, de nem kapta meg, viszont az adóhivatalnak a számla 

kézhezvételétől számított 10 napon belül e tényt bejelenti. 

 

2015. január 1-jétől a reklámadó-kötelezettség független az adóalany honosságától. 

Az adó mértéke az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 2015-től nem 40, 

hanem 50 százalék. 

 

 

 

Illetékek 
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Az illetéktörvény módosítása szerint 2015. január 1-jétől egyes alanyoknak (magyar 

állam, helyi önkormányzatok, Európai Közösség) minden további feltétel teljesítése 

nélkül személyes illetékmentesség jár. 

 

Változás továbbá, hogy a természetes személyek viszonosságon alapuló 

illetékmentessége akkor állapítható meg, ha az a szolgálati kötelezettségükkel függ 

össze. 

 

Ha a magánszemély lakásvásárlásakor az illetékkiszabásra történő bejelentésig 

nyilatkozik arról, hogy másik lakástulajdonát a lakásvásárlást követő egy éven belül 

eladja, kérheti a cserepótló vétel illetékkedvezményét. 

 

2015. január 1-jétől nem illetékmentes az ingatlanátadás az olyan kapcsolt 

vállalkozások között, ahol az ügyvezetés egyezősége miatt valósul meg az üzleti és 

pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás. 

 

A jövőben a közigazgatási hatósági eljárás illetékét átutalással is meg lehet fizetni. 

 

A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok esetében az eszközök értékébe 

nem számítható be a kölcsönök és az aktív időbeli elhatárolások összege. 

 

 

 

Az adózás rendje 

 

 

2015. január 1-jétől az állami adóhatóság törli az egészségügyi szolgáltatási járulékra 

vonatkozó fizetési kötelezettséget, amennyiben a magánszemély igazolja, hogy 

huzamosabb ideje külföldön él, és az adott ország egészségbiztosítási rendszerének 

hatálya alá tartozik. Ennek igazolásakor a NAV visszamenőleg is törli a járulékfizetési 

kötelezettséget. 

 

A külföldi adóalany, amennyiben kizárólag áfaraktárból Közösségen belüli adómentes 

termékértékesítést hajt végre, mentesül a bejelentési kötelezettség alól. 

 

Új előírás, hogy kizárólag az állami adóhatóság által képzett, 15 napig érvényes 

EKAER szám birtokában végezhető 

– útdíjköteles gépjárművel, közúton szállított bármely termék, 

– nem útdíjköteles gépjárművel, közúton szállított, kizárólag a meghatározott törvényi 

feltételeknek megfelelő kockázatos termék Európai Unión belüli beszerzése és 

értékesítése, egyéb célú behozatala és kivitele, illetve belföldi forgalomban nem 

végfelhasználó részére történő adóköteles értékesítése. 
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A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termék igazolatlan eredetűnek 

minősül és értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság vethető ki. 

 

2015-től a munkáltatói adóbevallás benyújtásának határideje május 20. 

 

Változik az összesítő jelentés értékhatára, a korábbi 2 millió forint helyett 1 millió 

forint után köteles az adózó összesítő jelentést tenni az adóhatóság felé. A benyújtás 

határideje nem változott. 

 

2015. január 1-jétől az adózó kérheti az általa alkalmazott áfamegosztási módszer 

megfelelőségének megállapítását. Módosulnak továbbá a feltételes adó-megállapítással 

kapcsolatos szabályok. 

 

Jövőbeni ügyletnek minősülő ügylet esetén csak az áfát érintő kötelezettség állapítható 

meg.  

 

Az ügyintézési határidő 90 napra, sürgősségi eljárásban 60 napra emelkedik. A 

személyes konzultáció díja 100 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik. 

 

Az online pénztárgépekkel kapcsolatban (üzemeltetés, szervizelés, forgalmazás) már 

nemcsak az adóhatóság, hanem a vámhatóság is végezhet ellenőrzéseket. 

 

 
 
Társadalombiztosítás 
 
 
Kiegészül a járulékalapot képező jövedelem fogalma a külföldi jog hatálya alá tartozó 

munkaszerződések alapján végzett munkához kapcsolódóan. Ilyen esetben a 

járulékalapot képező jövedelem a szerződésben meghatározott havi díj összege. 

 

A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény megállapítására, ha az Szja tv. 

szerint adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül, vagy olyan kifizetőnek, amely 

a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat. 

Változás továbbá, hogy a családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor a 

visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell teljesíteni, a még 

igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell 

elszámolni. 

 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6930 forintra (napi 231 forintra) 

emelkedik. 
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Egészségügyi hozzájárulás 

 

 

Nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni az egészségkárosodást szenvedett 

bányászoknak a Magyar Államkincstár által folyósított kereset-kiegészítéssel 

összefüggésben. 

 

Az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó külföldi illetőségű előadóművész a jövedelme 

után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet, melynek felső határa 

adóévenként 450 ezer forint. 

 

 

 

Számviteli törvény 

 

 

Változás, hogy amennyiben a vállalkozó az éves beszámolót a létesítő okiratban 

meghatározott devizában készíti el, a forintban meghatározott értékhatárokat a Magyar 

Nemzeti Bank által az adott időpontra vonatkozóan közzétett, hivatalos 

devizaárfolyamon történő átszámítással kell figyelembe venni. 

 

A legutolsó beszámolót, vagy ha ilyen nem készült, akkor a közbenső mérleget a 

mérleg fordulónapját követő 6 hónapig lehet a saját tőke alátámasztására figyelembe 

venni. 

 

Átsorolással kapcsolatos változás, hogy amennyiben egy adott eszköz használata, 

rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a 

működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell 

változtatni, az eszközt át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök 

közé, vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. 

 

A módosítás szerint tőketartalék növekedéseként kell kimutatni a tagok által 

tőketartalékba véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. 

 

Amennyiben a gazdasági társaság veszteségének fedezetére szolgáló pótbefizetés 

teljesítése nem pénzeszközzel történik, az átadott eszközt az értékesítés szabályai 

szerint kell elszámolni, az így keletkezett követeléssel szemben az eredménytartalékot 

csökkenteni kell. 

 

Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni az Áfa tv. szerinti üzletág 

átruházásakor az ezért kapott, az átadott eszközök piaci értékét meghaladó 

ellenértéket. 
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Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, utólag kapott engedmény 

összegét, valamint egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, 

utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét. 

 

 

Környezetvédelmi termékdíj 

 

 

Termékdíjköteles terméknek minősül 2015. január 1-jétől az egyéb műanyag termék, 

az egyéb vegyipari termék, valamint az irodai papír. 

 

2015-től nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség azt a kis- vagy mikrovállalkozást, 

amely a kézműipari szakmák jegyzékébe felvett tevékenységet végez, feltéve, hogy a 

termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését megelőző évben az éves nettó árbevétel 

nem haladta meg a 600 000 forintot, és a kézműipari tevékenység keretében előállított 

áru csomagolására kizárólag természetes anyagból előállított csomagolóeszközt vagy 

csomagolóanyagot használ. A törvény rendelkezései 2015. január 1-jével lépnek 

hatályba. 

 

Forrás:  

Magyar Közlöny, 2014. november 26., 161. szám 


