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2015. ÉVi ADÓ VÁLTOZÁSOK
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Első házasok kedvezménye
Bevezetésre kerül egy új adóalap-kedvezmény. Feltétele,
hogy a legalább az egyik fél első házasságát kösse.
A kedvezmény a 2015.01.01. után kötött házasságok ese
tében érvényesíthető, mértéke az adóalapból havi 31.250
Ft lesz. Ez 5.000 Ft adómegtakarítást jelent havonta.
Maximum 24 hónapig, de legkésőbb a családi adókedvez
mény érvényesítését megelőző hónapig vehető igénybe.
Családi kedvezmény
A két gyermek után igénybe vehető családi kedvezmény
összege 2016-tól fokozatosan emelkedni fog, így 2019-re
duplájára nő ez az adóalap-kedvezmény. A mostani 10.000
Ft helyett 20.000 Ft adómegtakarítástjelenthet ajövőben.

KEDVES ÜGYFELÜNK!
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Nagyon fontos, hogy 2015.01.01-től a családi kedvez
mény igénybevételének feltétele, hogy a nyilatkozatban
fel kell tüntetni a gyermekek adóazonosító jelét! Tehát a
gyermekek adóazonosító jelének megigényléséről gon
doskodni kell még a családi adókedvezményre vonatkozó
2015. év eleji nyilatkozat leadása előtt!
Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott jut
tatások
A béren kívüli juttatások köre, az egyedi értékhatárok, és
a juttatásokat terhelő adóteher nem változik.
A jövőben azonban több értékhatár-korlátra kell figyelnünk.
Egyes meghatározott juttatásként, azaz magasabb adóte
herrel fog adózni
a béren kívüli juttatások egyedi értékhatárt meghaladó
része,
a SZÉP kártya formájában adható juttatás 450 ezer Ft-ot
meghaladó része,
az egyéb SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatások
összesen 200 ezer Ft-ot meghaladó része,
a SZÉP kártyás és egyéb béren kívüli juttatások együtte
sen 450 ezer Ft-ot meghaladó része.
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Kiküldetési rendelvény
Elektronikus úton előállított bizonylat is lehet, ha tartalmazza a szükséges adatokat, és zárt
rendszerben állítják elő.

TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS
Egészségügyi szolgáltatási járulék
2015.01.01-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.930 Ft-ra nő, napi
összege így 231 Ft lesz.
Szociális hozzájárulási adó
Az eddig is igénybe vehető munkáltatói kedvezmény, mely az első kettő vagy három
évben a bruttó bér 27%-a, a követő években pedig 14,5° o-a, annyiban módosul, hogy a
részmunkaidősökre tekintettel nem kell arányosítani a bruttó bért, azaz a kedvezmény a
teljes összeg után, de maximum 100 ezer Ft-ig érvényesíthető lesz.

TÁRSASÁGI ADÓ
Kapcsolt váHalkozások fogalma
2015.01.01.-től kapcsolt vállalkozási viszonynak számít az is, ha az adóalany és más
személy között közös az ügyvezető személye, és erre tekintettel döntő befolyásgyarkolás
valósul meg.
Elhatárolt veszteség
A 2014. évben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett’és korábban fel nem használt
elhatárolt veszteség legfeljebb a 2025.12.31 .-ét magábáfoglaló adóév utolsó napjáig hasz
nálható fel csökkentő téte]ként.~
A 2015. adóévtől kezdődően keletkező elhatárolt veszteséget a veszteség keletkezését
követő 5 adóévben használhatják fel az adózók.
Látvány-csapatsport támogatás
Az adózók legfeljebb a üzetendő adóelőlegük 50%-át, adóelőleg-feltöltési kötelezettsé
gük, illetve társasági adójuk legfeljebb 80° o-át ajánihatják fel támogatásra. A felajánlott
összegeket az adóhatóság utalja tovább a támogatott szervezeteknek abban az esetben, ha
az adózó teljesítette az adminisztratív feltételeket és benyújtotta az igazolásokat.
A felajánlott összeg 86,5° 0-át kapja meg a kedvezményezett, 12,5%-a kiegészítő támoga
tásnak minősül, a maradék 100 a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztéri
umot és az érintett Országos sportági szakszövetséget illeti.
Az adójóváírás alapja a felajánlott összeg kiegészítő támogatással és 1° o-O5 hatósági díjjal
csökkentett összege képezi. Mértéke a társasági adóelőleg-~zetési, illetve adóelőleg-feltöltési
kötelezettség terhére 7,5%, az adófizetési kötelezettség terhére történő felajánlás esetén 2,5%.

Reklámköltségek
Jelenleg a reklámköltségek abban az esetben minősülnek elismert költségnek, ha az adózó
rendelkezik a reklám-közzétevő nyilatkozatával, miszerint a reklámadó kötelezettségét
teljesítette vagy ilyen kötelezettség nem terheli.
A jövőben nem szükséges ez a nyilatkozat ahhoz, hogy a társasági adó törvény elismerje
a reklámköltséget abban az esetben, ha
a reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt költség az adóévben összesen nem
haladja meg a 30 miflió Ft-ot;
a reklám megrendelője igazolja, hogy kérte a nyilatkozat kiadását a reklámközzé
tevőtől;
a reklám megrendelője olyantól rendeli meg a reklám közzétételét, aki a meg
rendelés időpontjában szerepelt a NAV honlapján közzétett reklám-közzétevők
nyilvántartásában.
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Felsőoktatási intézmények támogatása
Már a 2014-es év vonatkozásában is lehet alkalmazni az adóalap-kedvezményt. Az 5 éves
időtartamra kötött felsőoktatási támogatási megállapodás alapján biztosított támogatás
összegének 50%-áig vehet igénybe adóalap-kedvezményt a támogatás évében.
Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása
2015. évtől már nem lehet figyelembe venni az összes bevételt csökkentő tételként az
eladott áruk beszerzési értékét, és a közvetített szolgáltatások értékét.
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Idoszakos elszamolasu ugyletek
Főszabály szerint az időszakos elszámolású ügyleteknél az elszámolási időszak utolsó
napja lesz a teljesítés időpontja.
Abban az esetben, ha a számla kiállításának dátuma és a fizetési határidő megelőzi az
elszámolási időszak utolsó napját, akkor a számla kiáHításának dátuma lesz a teljesítés
időpontja.
Abban az esetben, ha a fizetési határidő későbbi, mint az elszámolási időszak utolsó napja,
akkor a fizetési határidő, de legfeljébb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30.
nap lesz a teljesites idopontja.
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Könyvelés és gazdasá
gi tanácsadás
Teljes körű e-beva[lás
és ügyintézés
Tb ügyintézés

• Berszamfejtes
• Ugyviteli szolgáltatás

Ezek a szabályok csak 2016.01.01.-től lépnek hatályba!

Könyvvizsgálat

Afa-kulcsok

• Adótervezés, adóop
timalizálás

A szarvasmarha, juh, kecske esetében is 5%-ra csökken az alkalmazandó áfa-kulcs.
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Fordított adózás
2015.01.01 .-től fordított adózás alá esnek egyes acélipari termékek, illetve a munkaerő
kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, és az iskolaszövetkezet
szolgáltatásának igénybevétele.

Céginformáció
• Üzletviteli tanácsadás
• Értékbecsiés
•
•
•

Szoftverfejlesztés
Honlap készítés
Számítástechnikai
rendszerek tervezése

At)ÓZÁS RE1bJ)JE
MEGÚJULT
HONLAPUNK!
Orömmel tájékoztatjuk
Onoket, hogy elkeszult
megújult honlapunk,
megújult, naprakész
tartalommal várja
a látogatókat.
Az oldalon elérhetoek
régebbi és aktuális
TREND-INFO és

MEZOGAZDASAGI
TESZTUZEMI
INFORMÁCIÓK
kiadványaink és a
médiában megjelen
eloadasaink,
szerepléseink
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Elektronikus Közúti Áruforgalom EHenőrző Rendszer
Jövőre útdíj-köteles gépi árművel EU-ból Magyarországra, Magyarországról EU-ba, vagy
belibidon nem vegfelhasznalo reszere kozuti fuvarozassal jaro termekbehozatalt, illetve
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termékértékesítést csak olyan adózó folytathat, aki az adott fuvarozás tekintetében rendelkezik érvényes EKAER számmal.
Az adózó köteles lesz az adott termékmozgatáshoz kapcsolódó adatokat az adóhatóságnak
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség kockázatos termékek esetében a nem útdíj-köteles
gépjárművel végzett szállításra is kiterjed.
A bejelentés elmulasztása esetén a termék igazolatlan eredetűnek minősül, és az adóha
tóság az igazolatlan eredetű áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
Adott esetben hatósági zárat is alkalmazhat.
SZÁMVITEL
.

Mar a 2014. evrol keszitett beszamolokban sem kell alkalmazni azt a modositast, miszennt
ajövőben az export értékesítés nettó árbevételét nem csökkenti a magyar határállomás és a
kiilfőldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási és rakodási-raktározási költség.

Honlapunk Új
iskiegészült:

Ajanlatkeres

HELYI ADÓK
Települési adók

Online tanácsadás

2015.01.01 .-től az önkormányzatok az illtékességi területükön bevezethetnek Új típusú

Hírlevél feliratkozás

adókat. A települési adó bármilyen adó lehet, ha annak működését törvény nem tiltja, és

Érdeklődés
Reméljük, talál rajta
Önnek is érdekes,
hasznos információt!

olyan adótárgyra vetik ki, amelyet más adó nem terhel.

TÁVKÖZLÉSI ADÓ
Az internethasználat adókötelessé tételéről szóló javaslat nem kerül be a törvények
2015.01.01 -től hatályos szabályai közé
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