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Kedves Vállalkozó! 

 
Ebben a hónapban már másodszor jelentkezünk, mert van mit megosztani Önnel. December 
12-én Varga Mihály bejelentette, hogy a Parlament elfogadta az újabb adócsomagot, melyet 
még csak a sajtó tájékoztatóból ismerünk, de azt gondolom, ezt kezelhetjük végleges 
információként. A részleteket azonban majd a jogszabály kihirdetése után tudhatjuk meg. 
 
 

  Mit hozott a Mikulás? 

A decemberi elfogadott jogszabályokban az alábbi főbb változások történtek a sajtóhírek 
alapján: 

 
 A társasági adó egységes kulcsa 2017.január 01-től 9 % 
 A kisvállalati adó (kiva) mértéke jövőre a mostani 16-ról 14 százalékra, 2018-ban pedig 

további 1 százalékponttal, 13 százalékra mérséklődik. 
 A munkáltatói járulék (szocho) 2017-ben 27 százalékról 22 százalékra csökken, 2018-ban 

pedig további 2 százalékponttal, 20 százalékra. 

 Az Áfa változása 2017. január 01-től 

Pontokba szedve az alábbi változásokról számolhatunk be Önnek az általános forgalmi adó 
tekintetében: 

 Az alanyi mentesség határa 6 Millió forintról 8 Millió forintra nőtt. 
 5 %-os kulcsa lesz az élelmezési célra alkalmas baromfi húsnak, tojásnak (madártojás), tej 

(kivéve az anyatej és a tartós tej). 
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 18 %-os kulcsa lesz az internetnek, valamint az étkezőhelyi vendéglátásnak (SZJ 
55.30.1.), ezen belül is az étel és a helyben készített NEM alkoholtartalmú ital. 
FIGYELEM!! Ugyanez kiszállítva csak akkor, ha az étel alapanyaga tej, liszt. 

 Ha az Áfa tartalom eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot, akkor kötelező a vevő 
adószámát a számlán feltüntetni január 01-től. 

 2017.07.01-től elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság 
részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön 
jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön 
nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy 
meghaladja.  
FONTOS! Mind a programot, mind a számlázási gyakorlatot fel kell készíteni erre a 
változásra! 
 

Hírlevelünkhöz csatoljuk a NAV már megjelent tájékoztatóit a 2. és a 3. pontban megjelölt 
változások részletes szabályait illetően.  
Kérjük, tanulmányozzák, s 2017. január 01-től gyakorlatukat ennek megfelelően alakítsák ki! 
 

 

Társas vállalkozások kötelező alapító okirat 
módosítása az új PTK szerint 

 
Az új Ptk. hatálybalépésekor, azaz 2014. március 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 
bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat 
módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről 
dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. 
 
A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság 
esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a társaság legkésőbb 2017. 
március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a 
tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. 
 
Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a 
cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja 
 
Kérjük, ha Ön ebben még érintett, keresse fel ügyvédjét! 
 
A Fókusz-Audit Kft. Hírlevelében leírtak a hírlevél jellegéből adódóan csupán általános 
tájékoztatásul szolgálnak. Így ezen információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, 
konzultációt és nem szolgálnak bármely üzleti döntés alapjául. Amennyiben a jövőben nem 
szeretné a Fókusz-Audit Kft. Hírlevelének számait megkapni, kérjük, írjon az info@fokuszaudit.hu 
email címre. 
 
Kérdései vannak, keressen bennünket! 
 
A Fókusz-Audit Kft minden munkatársa nevében szeretnék Önnek, s minden munkatársának Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni! 
 

Üdvözlettel: Baráthné dr Kozák Erzsébet 
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