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ADÓMÓDOSÍTÁSOKRÓL döntött az Országgyűlés! 
 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Hírlevelünk aktuális számában ezúttal a legújabb adómódosításokra kívánjuk felhívni a figyelmüket. 

 

Még a nyári szünet előtt döntött az Országgyűlés több, adózást érintő témában is: 

 

i) Kiterjesztették az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatást 

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás elérhetővé válhat azoknak is, akik pénzügyi vállalkozástól kaptak 

lakáshitelt, illetve akiknek a lakás már nincs a tulajdonukban, de a törlesztő részletet fizetniük kell. A módosítást 

visszamenőlegesen, január 1-jéig vezetnék be. 

 

ii) Nem kell kamatjövedelmet megállapítani befektetési alapok közötti váltás esetén  

Apró, de kedvező változás lesz az szja rendszerében, hogy nem kell kamatjövedelmet megállapítani, amikor a 

valamely kollektív befektetési formában takarékoskodó  (például befektetési alapban) alapot vált, hiszen 

mindössze annyi történik, hogy а magánszemély befektetetésének összetétele változik, de nem von ki pénzt а 

befektetésből. 

 

iii) Egyes acélipari termékeknél bevezették a fordított áfa fizetést 
Az acéliparban tapasztalható adócsalások visszaszorítása érdekében fordított áfát vezetnek be а csalással 

leginkább érintett  tеrmékekre. 

 

iv) Módosították a reklámadót  
2,5 millió forint feletti havi reklámköltésnél terhelné adófizetési kötelezettség a hirdetés megrendelőjét, ha a 

reklám közzétevője nem nyilatkozik az adókötelezettségéről. 

Ezen adókötelezettség akkor jelenik meg a megrendelőnél, ha a reklám közzétevője nem nyilatkozik arról, hogy 

befizette a reklámadót. (Erre a Facebook, a Google, és hasonló cégek esetén aligha lehet számítani.) 

A magánszemélyeket nem terhelhetné adófizetési kötelezettség havi 2,5 millió fölötti reklámköltésnél sem. 

 

v) Áfamentessé vált a szerencsejáték-szolgáltatás nyújtása is.  

Az is a salátatörvény egyik eleme, hogy egyértelművé válik, hogy a szerencsejátékoknál а nyeremények 

igénylésére és átvételére szolgáló határidő jogvesztő jellegű. 

 

*** 

 

Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. 

Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre. 

 

Dávid Éva 
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