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TISZTELT OLVASÓINK!  

    

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB 
határozatában rögzítettekkel összhangban 
tájékoztatjuk Önöket, hogy az anyagban ismertetett 
információk és a kérdésekre adott válaszok szakmai 
véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem 
bírnak. 

Jelen e-könyvben a 2014. évre elfogadott adótörvény-
változások közül csak a leglényegesebbeket 
ismertetjük, azokat, amelyek a legnagyobb 
érdeklődésre tarthatnak számot – így például a 
személyi jövedelemadóval, társasági adóval, általános 
forgalmi adóval, társadalombiztosítással, helyi adókkal 
összefüggő változások -, a teljesség igénye nélkül. Az 
e-könyv megírásához felhasznált források jegyzékét az 
anyag legvégén találják.  

Reméljük, hogy ez a kis e-könyv hasznos segítséget nyújt a turizmus területén dolgozó 
kedves kollégáknak mindennapi munkájuk adóügyi szempontból is helyes elvégzéséhez! 

Budapest, 2014. január 4.      Antalóczy Györgyné 
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ADÓVÁLTOZÁS-LELTÁR  

 

ART 2014: 

■ Képviseleti szabályok 

■ Adóhatósági iratok kézbesítettsége, a kézbesítési vélelem beálltáról az 

adózó értesítése 

■ Elektronikus kézbesítés szabályai 2014-től 

■ Egyszerűsödnek az áfa-visszatérítési eljárás képviseleti szabályai 

■ Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás, adószám-

felfüggesztés, adószám törlése, adóregisztrációs eljárás és fokozott 

adóhatósági felügyelet 

■ Feltételes adómegállapítás módosuló szabályai 

■ Bejelentési szabályok változásai 

■ Áfával kapcsolatos választások bejelentése 

■ Bevallási, adófizetési szabályok módosulásai 

■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség változása 

■ Adóalanyoknak a NAV honlapján közzétett adataiban történt bővülés 

■ Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) 

■ Új ellenőrzési rendelkezések 

■ Hatósági eljárásokkal, végrehajtással kapcsolatos változások 

 

SZJA 2014: 

■ Családi adókedvezmény új szabályai 

■ Biztosítások adózása, azok változásai 



■ A más személy által fizetett biztosítási díj adókötelezettsége 

■ Egyéni vállalkozók adózási szabályai: adókedvezmények 

számításának változása 

■ Cafeteria-rendszer, béren kívüli juttatások: az utalványok juttatásának 

körülményeivel kapcsolatos változások 

■ Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem változásai 

■ Adómentes munkáltatói lakáscélú támogatások új szabályai 

■ Önkéntes pénztárakhoz kapcsolódó rendelkezési jogosultsággal 

összefüggő változások 

 

TAO 2014:  

■ 2013. adóévi adókötelezettség megállapítása 

■ Jövedelem-minimum számításánál a tagi kölcsön napi átlagos 

állománya mint növelő tétel 

■ Számviteli önellenőrzés és a Tao kapcsolata: a korábbi évek nem 

jelentős hibáinak kihatása a tárgyévi társasági adóra 

■ Éttermi szolgáltatások bankkártyával történő fizetésének elszámolása 

a társasági adóban 

■ Kapcsolt vállalkozások 

 

ÁFA 2014: 

■ Áfa-elszámolás változásai 

■ Adófizetési kötelezettség, adóalap meghatározása 

■ Adóalap utólagos csökkenésében történő változás bevallása 

■ Adatszolgáltatás, bevallás, nyomtatványok változása 

■ Adómentesség arányosításával kapcsolatos változások 

■ Fordított adózás módosulása 



■ 58. § szerinti ügyletek áfa szerinti teljesítési időpontja 

■ Közösségen belüli kereskedelemben bekövetkezett változások 

■ Új számlázási szabályok 

■ Számlakorrekció  

 

TBJ 2014: 

■ Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megszűnésének bejelentése, illetve 

a hatóság nyilvántartása 

■ Családi járulékkedvezmény új szabályai, az adóelőny számszerűsítése 

■ Az egyes EHO-kötelezettségek szabályai: mikor mentes a százalékos 

EHO alól a jövedelem 

■ Többes jogviszonyok, nyugdíjasok biztosítási jogviszonyának 

kezelése: kisadózó és nem kisadózó többes vállalkozók járulékfizetése  

■ Szociális hozzájárulási adó: megszűnő járulékkedvezmények, össze 

nem vonható adókedvezmények 

■ Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

 

KATA, KIVA 2014:  

■ Főállású kisadózók fogalmának változása 

■ KATA-alanyiság létrejötte új adózók esetén 

■ Az EVA-ból áttérő KATA-alanyok szabályainak pontosítása 

■ Adatszolgáltatás az 1 millió Ft feletti bevétel esetén 

■ Kisvállalati adó alapját befolyásoló növelő és csökkentő tételek, az 

azokban bekövetkező változások 



 

VEZETŐKNEK SZÓLÓ ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Bevezetés: A gazdasági környezetről röviden  

A világgazdaság hosszan tartó, alacsony ütemű növekedési periódus 

előtt áll, ami rendkívül megnehezítheti az adósság-leépítést, a magas 

munkanélküliségi ráta csökkentését és a strukturális reformok 

végrehajtását. 

Az előre látható tendenciákból kiemelhető, hogy 2014-ben rövid távon 

300 forint körül ingadozhat az euró árfolyama. Tartósan 320 forint feletti 

árfolyamra nem kell számítani. Az előrejelzések szerint nem kell 

számolni a 3 százalékos maastrichti limitet meghaladó deficittel, és a 

2013. évi 0,9 százalék után 2014-re 1,5 százalékos növekedés várható.  

2014 végére 78 százalékra, 2015 végére 77 százalékra eshet vissza az 

adósságráta. A 2014. évi számok első ránézésre mindenhol javulást 

mutatnak, a fő folyamatok mögé tekintve azonban árnyaltabb a kép. 

Magyarország az egy főre jutó GDP-t tekintve 2004-2005-ben elkezdett 



leszakadni a régiótól, 2012-ben a régió legtöbb országa elérte a válság 

előtti szintet, Magyarország azonban még nem. A 2012-es 15 százalék 

körüli GDP-arányos beruházási ráta még az amortizációt sem fedezte, 

az idei év az állami beruházásoknak köszönhetően fordulatot hozott, 

azonban 20-25 százalékos GDP-arányos beruházási szint kellene a 

fenntartható, egészséges növekedéshez. Az infláció alakulását mutatja 

az alábbi táblázat: 

 



 

A 2014. évi költségvetés legfontosabb paraméterei: 

 a képviselők november végén fogadták el a főösszegeket, ezek szerint: 984 milliárd 

forint lehet az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi szemléletben 

számított hiánya, ami a tervezett GDP (30629 milliárd forint) arányában 3,2%-ra rúg 

 az EU módszertana szerint számolt hiány azonban 2,9% lehet 

 a bevételeket 15983 milliárd forintra, a kiadásokat 16968 milliárd forintra tervezte a 

kormány 

 a GDP 2%-kal növekedhet a kormányzati prognózis szerint, az infláció 2,4% lehet 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/tollvonasok_koltsegvetese.192225.html


A legfontosabb intézkedések: 

 családi adókedvezmény kiterjesztése 

 pedagógus-béremelés folytatása 

 szociális dolgozók életpálya-modellje és januártól béremelés 

 közmunkabér emelése 

 húsáfa csökkentése 

 stadionépítési program folytatása a beruházási alapon keresztül 

 pénztárgépek online bekötéséből várt többletbevételek 

 a teljes önkormányzati adósság konszolidációja 

 lényegesen kisebb költségvetési tartalék (összesen 213 milliárd forint), mint idén 

Harminchétszer ülésezett 2013-ban a kormány, s mintegy 1700 törvényjavaslatot, 

kormányrendeletet és-határozatot tárgyaltak meg a miniszterek. 

2014-ben havi 101 500 forint lesz a minimálbér, így a legkisebb bér a jelenlegi 98 

ezer forintról 3,57 százalékkal nő. A garantált bérminimum – azaz a legalább 

középfokú végzettséget igénylő munkakörökben kötelezően fizetendő bér – havi 

összege a mostani 114 ezer forintról 118 ezer forintra emelkedik, itt 3,5 százalék a 

növekedés. 2014-ben 2,4 százalékkal emelték  a nyugdíjakat. 

A közfoglalkoztatási bér az alap-, a szakképzett és a munkavezető kategóriákban egyaránt 2,4 

százalékkal emelkedett január 1-jétől. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott havi 

bére január 1-től 75 500 forintról 77 300 forintra emelkedik. A legalább középfokú iskolai 

végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 96 800 forintról 99 100 

forintra emelkedik a havibér, a munkavezetőknél pedig 83 050 forintról nő 85 050 forintra. 

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő 

teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb összege január 1-jétől havi 85 050 

forint, míg a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező legkisebb összege havi 109 040 forint. Az 

emelkedés itt is 2,4 százalékos. Az új tarifákat első alkalommal a 2014. január hónapra járó 

közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni. 

Január elsejével módosították a postai szolgáltatások árait. A nem tömeges feladású, 

közönséges levél kézbesítésének alapára 30 grammig 110-ről 115 forintra, 50 grammig 145-ről 

150 forintra, a hivatalos irat kézbesítésének ára 325 forintról 330 forintra emelkedett.  

2014. január 1-jén indul útjára az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az 

Erasmus+, amely 2020-ig 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. A program révén 

több mint 4 millió pályázó juthat külföldi tanulmányokat, képzést, munkavállalást vagy önkéntes 

munkát segítő támogatáshoz. A pályázatokat 2014 tavaszáig kell eljuttatni Brüsszelbe. 

Változik az uniós fejlesztési programok végrehajtása, ez a szaktárcákhoz kerül, míg a források 

felhasználását a Miniszterelnökség koordinálja. A Miniszterelnökségen belül egy központi 

koordináló szervet hoznak létre, amely ellenőrzi majd a 2014–2020 közötti hét évre felvázolt 

pályázatok alakulását. Itt történik majd a 2007–2013-as időszak programjainak kifuttatása, illetve 

a 2014–2020-as időszak tervezése és végrehajtása. Az átalakítás legfontosabb része, hogy a 

jövőben az adott területért stratégiailag felelős minisztériumokhoz kerülnek az adott témát kezelő 

irányító hatóságok. 

 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/jon_a_szocialis_eletpalyamodell.193012.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/emelkedhet_a_kozmunkasok_bere.192901.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/ingatlan_varoskep/igy_nonek_ki_a_foldbol_a_stadionok.192725.html


A magyar adórendszerben jelenleg mintegy 

51 adó, járulék, illetve egyéb állami elvonás van. Ebből az 51 

adónemből 47 jogcímen lehet kedvezményt igényelni.  

Az NGM becslése szerint 2014-ben a kedvezmények értéke  696 milliárd 

forint lesz. Ennyit nem fizetnek be az adózók az államkincstárba 

legálisan. Például a társasági adóbevételek esetében 358 milliárd 

forintra rúgnak 2014-ben a kedvezmények. Áfából a tervek szerint kerek 

3 000 milliárd forintot szed be jövőre a költségvetés.  

 

Az adóváltoztatásokról röviden  

A 2014. évi adócsomag összességében kisebb volumenű változásokat 

hozott, mint a korábbi évek hasonló csomagjai. A részletszabályozás 

tekintetében azonban még így is 36 jogszabály módosult 2014. január 

1-jétől. A bevételi oldal esetleges későbbi növelése a jelenlegi 

adórendszer keretei között nehezen elképzelhető, hiszen a forgalmi 

adók, illetőleg a különadók már jelenleg is károsan hatnak a gazdasági 

növekedésre.  

A változás legfontosabb elemei a családok adó-, járulék- és 

illetékterheinek csökkentése, a vállalkozások terheinek csökkentése, az 

adózás adminisztrációs terheinek csökkentése és a gazdaság 

kifehérítése. Az adóváltozásoknál a célok nem változtak, az adóterhelés 

súlypontja a jövedelmet terhelő adókról a fogyasztás típusú adókra 

helyeződik át. 

Az adóváltoztatások egyik kiemelt eleme a családi adózás kiterjesztése, 

amelynek megfelelően már az egyéni egészségbiztosítási járulékból 

és a nyugdíjbiztosítási járulékból is levonhatóvá válik a személyi 

jövedelemadónál fel nem használt adókedvezmény. A korábbi családi 

adózást érintő kedvezmények mértéke nem változik, ennek megfelelően 

egy és két eltartott esetén az adókedvezmény mértéke kedvezményezett 

eltartottanként 10 ezer forint, három és minden további eltartott esetén 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/jo-uzletelni-magyarorszagon-persze-hogy-nem/


33 ezer forint. A családi járulékkedvezmény megosztására is van 

lehetőség, ugyanakkor a családi járulékkedvezmény igénybe vétele nem 

zárja ki a további személyi jövedelemadó-kedvezmények igénybe 

vételét. 

 

A családi adókedvezmény járulékokra való kiterjesztésének a lényege, 

hogy azok, akik a családi adókedvezményt nem tudták a 16%-os 

személyi jövedelemadójukból teljes mértékben érvényesíteni, 2014-től a 

7%-os egészségügyi és 10%-os nyugdíjjárulékból is megtehetik ezt. 

Értelemszerűen növekedni fog nettó jövedelmük azoknak, akiknek eddig 

maradt fenn a kedvezményből ilyen rész. Azoknál lesz a legnagyobb 

emelkedés, akik három- vagy több gyermeket nevelnek, bruttó 

jövedelmük pedig 300 ezer forint vagy ez alatti. Három gyerekkel és 300 

ezer forint jövedelemnél például 51 ezer forint lehet a nettó 

keresetnövekmény. Az egy- vagy kétgyerekeseknél csak a kis 

jövedelmű, inkább egykeresős családokban hozhat pluszt a változás. 

Pontosabban: egy gyermeket nevelőknél havi bruttó 62 500 forint 

jövedelem alatt, két gyermeket nevelőknél pedig 125 ezer forint alatt. Ha 

két kereső van a családban, és megosztják a kedvezményt, akkor 

valószínűleg náluk nem marad fenn olyan kedvezményrész, amit 

érvényesíthetnének a járulékból, így náluk többletkedvezmény nem 

várható. 

 



A munkáltatói juttatások körében fontos változás, hogy a munkáltatóknak 

lehetőségük nyílik arra, hogy adómentesen hozzájáruljanak a 

munkavállalók meglévő lakáscélú hiteleinek törlesztéséhez. A bank 

által elengedett kölcsönösszegek is adómentes juttatássá váltak, akkor 

is, ha nem biztosítottak ingatlanfedezettel. Illetve nem kell a 

kamatkedvezményből jövedelmet számolni azon kölcsönöknél, amelyek 

folyósítása a fizetésképtelen magánszemélyek fizetőképességének 

helyreállítását, megőrzését célozza. 

2014-től az szja új kedvezményt ad a nyugdíjbiztosításokra, a 

magánszemély az általa fizetett díj 20%-ával megegyező összegről tehet 

nyilatkozatot (nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot), adóévenként legfeljebb 

130 ezer forintig.  

2014-től a tartós befektetési szerződéseknél nem minősül a lekötés 

felbontásának (vagyis fennmarad az adókedvezmény), amennyiben a 

magánszemély úgy dönt, hogy befektetési szolgáltatót vált. 

Aki nem biztosított, annak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell 

fizetnie annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátást igénybe tudja 

venni. Ennek összege 2013-ban 6660 forint volt, 2014-ben az infláció 

mértékével, 6810 forintra emelkedik. 

Fontosabb változás a Katásoknál, hogy nem muszáj bevételi 

nyilvántartást vezetniük, elég, ha a számlákat, nyugtákat mind megőrzik, 

ha ezekből a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen 

megállapítható. A bevétel nyilvántartása azért fontos, mert a havi fix 50 

ezer forintos adófizetés csak évi 6 millió forint bevételig érvényes, az e 

fölötti részre 40%-os adót kell fizetni. 

Miután az Európai Unió nem engedélyezte a fordított áfa bevezetését a 

sertéságazatban, kedvezményes körbe sorolták a sertéshús (mint 

termékkör) bizonyos részét. Így az élő vagy egész, illetve félsertés 

áfakulcsa 5% lett, frissen, hűtve vagy fagyasztva értékesítve egyaránt 

(de csak félben vagy egészben). 

A népegészségügyi termékadót, amit először a chipsekre vezettek be 

(ezért is hívják chipsadónak az adózási szlengben), 2014-től fizetni kell a 

legalább 8% cukortartalmú, de alacsony (25% alatti) gyümölcstartalmú 

szörpök esetében is. 



A gabona és olajos magvak forgalmazása esetén fennmarad a fordított 

adózás és ennek alkalmazhatóságát 2014. június 30-ról 2018. december 

31-re tolták ki. 

Az illetékfizetés terén újdonság, hogy az ajándékozási 

illetékmentességet kiterjesztették a házastársak közötti ingyenes 

vagyonátruházásokra is. Az első lakástulajdon megszerzése esetén 

pedig 12 havi pótlékmentes részletfizetésre lesz lehetősége a 

magánszemélyeknek. 

A korábbi hírekkel ellentétben a bankkártyás fizetések tranzakciós 

illetékmentessége nem került bele a módosításokba, így minden 

bankkártyával történő fizetés esetén kell tranzakciós illetéket fizetni. 

A tranzakciósilleték-mentes havi kétszeri készpénzfelvételről 2014. 

január 20-ig lehet nyilatkozni a bankfiókoknál. 

A saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés költsége nem 

csak a saját, hanem a kapcsolt vállalkozásnál is csökkentheti az adózás 

előtti eredményt, de csak akkor, ha a kutatás-fejlesztés a vállalkozás, ill. 

a kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódik.  

A vállalkozói környezet javításának eszköze, hogy 40-ről 60 százalékra 

nő annak a társaságiadó-kedvezménynek a mértéke, amelyet a kis- 

és közepes vállalkozások a tárgyieszköz-beruházás céljából felhasznált 

kölcsönök kamatai után vehetnek igénybe. 

A társasági adózást érintő változás, hogy az éttermi költségek számla 

nélkül is elszámolhatók lesznek, ha bankkártyával fizetnek értük. 

Kedvező változás, hogy 2014-től nem minősül főállású kisadózónak az, 

akit több munkaviszonyban együttesen heti 36 órát meghaladóan 

foglalkoztatnak, illetve aki után más vállalkozásban már megfizették a 

járulékokat, így számos kisadózó havi tételes adója az eddigi összeg 

felére, 25 ezer forintra csökken. 

Továbbá a legalább heti 36 órás munkaviszonnyal is rendelkező 

nyugdíjas egyéni és társas vállalkozók után megszűnik a fix 

összegű egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség. 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/igy-valtozhat-jovore-a-tarsasagi-ado/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/igy-valtozhat-jovore-a-tarsasagi-ado/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/igy-valtoznak-a-munkat-terhelo-adok-jovore/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/igy-valtoznak-a-munkat-terhelo-adok-jovore/


A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozásoknál bővül 

azoknak a munkavállalóknak a köre, akik után kedvezményt lehet 

érvényesíteni a szociális hozzájárulási adóból.  

A hallgatói munkaszerződés alapján dolgozó fiatalokat mentesítik a 

biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. 

A munkáltató korlátlanul és adómentesen adhat a sportról szóló 

törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőt a 

munkatársainak.  

Egy módosítás eredményeként lehetővé vált, hogy a KATA-alany a 

helyi iparűzési adóban adóévre válassza az egyszerűsített adóalap-

megállapítási módszert, ezért ha valamilyen okból már nem tartja 

racionálisnak az ilyen módon történő adóalap-megítélést, választhatja 

az általános szabályok alkalmazását, míg továbbra is KATA-alany 

marad. 

A szja vonatkozásában változott a munkavállalói részvényjuttatási 

program adminisztrációja. A munkáltatók és a munkavállalók által 

közkedvelt cafetéria-rendszer juttatásai változatlan formában adóznak 

2014-ben. A feltételrendszer azonban szigorodik. Az utalvány vagy 

készpénz-helyettesítő eszköz formájában kapott béren kívüli juttatások, 

illetve egyes meghatározott egyéb juttatások csak abban az esetben 

esnek a korábbi kedvező adóztatás alá, amennyiben azok – a 

magánszemélyeknek ki nem osztott utalványok visszaváltása kivételével 

– nem átruházhatóak vagy visszaválthatóak. Ez az intézkedés 

vélhetően a juttatási rendszerrel kapcsolatban tapasztalt korábbi 

visszaéléseket kívánja visszaszorítani. 
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NÉHÁNY 2014. ÉVI VÁLTOZÁSRÓL KICSIT RÉSZLETESEBBEN  

 

Adókedvezmény a vállalkozások számára 

A vállalkozások számára néhány kisebb, kedvező módosítást tartalmaz 

a 2014. évi adócsomag. A kis- és közepes vállalkozások tárgyi eszköz 

beruházásait finanszírozó kölcsönökkel kapcsolatos adókedvezmény 

mértéke például 40 százalékról 60 százalékra nőtt.  

Kiterjesztették a társaságiadó-alap kutatás-fejlesztési tevékenység 

alapján történő csökkentését, amennyiben az adózó kapcsolt 

vállalkozása saját tevékenységi körben végzi ezt.  

A vállalkozások számára egyértelműen hátrányos intézkedés, hogy a 

jövő évtől a filmalkotással foglalkozó, illetve az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásához kapcsolódóan is bevezették az 

úgynevezett kiegészítő támogatás rendszerét, amelynek hatására a 

vállalkozások által korábban élvezhető előny 75 százaléka eltűnik. Igaz, 

az adott évben fel nem használt adókedvezmény a korábbi 3 évvel 

szemben már 6 évig érvényesíthető. 

 

Szociális hozzájárulási adó kedvezményének kiterjesztése 

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások  letelepedését 

szolgálja a szociális hozzájárulási adó módosítása, ennek megfelelően a 

munkavállaló a szabad vállalkozási zónától 20 km-re, illetőleg a 

kapcsolódó kistérségben is rendelkezhet lakóhellyel, a kedvezményt a 

munkáltató ebben az esetben is igénybe veheti. 

 

Éttermi szolgáltatás elszámolhatósága áfás számla nélkül 

Az üzletpolitikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatások 

tekintetében végül megvalósult az a javaslat, amely szerint úgynevezett 

áfás számla nélkül is elismert költségnek minősül a 

vállalkozásoknál az éttermi szolgáltatás, amennyiben a fizető fél 

bankkártyával fizet és a tranzakció kapcsán pusztán a nyugtával 

rendelkezik.  



(A módosítás nem azt jelenti, hogy az éttermi szolgáltatások esetében az 

ismert járulékterhektől is mentesül az adózó, mivel azok változatlanul 

megmaradnak.) 

 

Illetéktörvény mentességének kiterjesztése 

Az illetéktörvény módosítása lehetővé teszi, hogy minden 

magányszemélyt automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetési 

lehetőség illesse meg az első lakástulajdon szerzésénél. Az építési 

telek 4 éven belüli lakóházzá történő beépítése esetén fennálló 

illetékmentesség pedig akkor is megilleti 2014-től a vagyonszerzőt, ha 

más tulajdonos nevére szól a használatbavételi engedély. Ez a 

változtatás egy több éve létező bürokratikus problémát old meg. 

Az illetéktörvénnyel kapcsolatban a változtatásoknak köszönhetően 

további lényegi probléma oldódhat meg az osztalék elengedése 

kapcsán: 2014-től már nem kell ajándékozási illetéket fizetnie a 

társaságnak, amennyiben magánszemély tulajdonosa az osztalékot 

elengedte a társaság számára.  

Korábbi kedvezmények további kiterjesztését jelenti, hogy a házastársak 

esetén már nem csak az öröklés, hanem az ajándékozás és a 

visszterhes vagyonátruházás is illetékmentes lesz.  

Szintén illetékmentes lett a házassági vagyonközösség 

megszüntetése. (Ezen okból korábban még hatályban volt 

illetékfizetési kötelezettség.)  

További érdekesség, hogy mentesül az ajándékozási illeték alól a 

csődegyezség keretében történő, illetve felszámolási eljárás során 

megvalósuló követelés elengedése, feltéve, hogy nem társaság tagja a 

követelés jogosultja. Az intézkedés a gazdasági válság során nehéz 

helyzetbe került vállalkozások további terheit kívánja csökkenteni. 

Változnak a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok 

üzletrészeinek átruházására vonatkozó szabályok is. 

 

Áfa fordított adózásának időbeli és tárgyi kiterjesztése 



Az általános forgalmi adó tekintetében számos jogharmonizációs 

kötelezettséget érintő változáson túl 2018 végéig kiterjesztik a 

gabonaszektort érintő fordított adózást. Ez nem más, mint a 2014. június 

30-ig fennálló határidő kiterjesztése. A fordított adózást érintő további 

változás, hogy 2014-től az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési 

és egyéb szerelési munka esetében a hatósági engedélyköteles 

munkákon túl a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött 

munkákra is kiterjesztik a fordított adózást.  

 

Az áfamérték csökkentése és a teljesítés idejének előrehozása 

A költségvetési bevételkiesések elkerülése érdekében végül csak 

részlegesen lép életbe a sertéshús értékesítéséhez kapcsolódó 5 

százalékos kedvezményes áfakulcs. E szerint csak azon termékekre 

(például élősertés, félsertés, szemben a darabolt áruval és 

húskészítményekkel) vonatkozik a kedvezmény, mely jellemzően nem 

a végső fogyasztáshoz kapcsolódik. 

A közszolgáltatási és telekommunikációs tevékenységen kívüli 

folyamatos szolgáltatások teljesítési ideje annak a hónapnak az 

utolsó napja, amire vonatkozik, a fizetési esedékesség helyett.  

 

Tb-változások 

A társadalombiztosítási járulékok esetében 2014-től nem terjed ki a 

biztosítási és járulékfizetési kötelezettség bizonyos feltételek teljesülése 

mellett többek között azon, gyakorlati képzés keretében 

foglalkoztatott hallgatókra, akiket hallgatói munkaszerződés alapján 

alkalmaznak. 

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és társas 

vállalkozó mentesülhet jövő évtől az egészségügyi szolgáltatási 

járulékfizetés alól, amennyiben munkaviszonyban 36 órás jogviszonnyal 

rendelkezik.  

Kedvezőbb társadalombiztosítási megítélés alá kerülhetnek 2014-től a 

Magyarországon foglalkoztatott, nem az Európai Unióban biztosítással 



rendelkező külföldi munkavállalók is, ami fontos rendelkezés a külföldi 

tőkebeáramlás szempontjából. 



 

ADÓVÁLTOZÁSOK 2014 
 

Az Országgyűlés 2013. november 18-án fogadta el az egyes 

adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 

törvényt, ami a Magyar Közlöny 199. számában jelent meg (2013. évi 

CC. törvény). 

A részleteket illetően elsőként az áfát, majd a személyi jövedelemadót 

(szja) és társasági adót (tao) érintő legfontosabb változásokat foglaljuk 

össze, kiemelve a lényeges, a turisztikai szakmát sajátosan érintő 

változásokat. 

 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA) 

 

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési ideje 

Az időszakos elszámolású ügyletek és az olyan ügyletek esetén, 

amelyeknél az ellenértéket rendszeresen ismétlődő jelleggel, 

meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az 

érintett időszak utolsó napja. 

Kivételt képeznek azok az esetek, ahol az időszakos elszámolásra a Ptk. 

szerinti közszolgáltatási szerződés alapján kerül sor, vagy 

telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő 

elszámolásban állapodnak meg, ekkor ugyanis továbbra is az ellenérték 

megtérítésének esedékessége minősül teljesítési időpontnak. 

Az új szabályozás 2014. július 1-jén lép életbe. 

Az új áfa-szabályozást az olyan, 2014. június 30-át követően kezdődő 

elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, amely tekintetében a 

fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont. 



Ez a változás érinti az adóköteles, folyamatosan nyújtott vagy 

igénybevett szolgáltatásokat, mint például a helyiség-bérbevételt vagy -

bérbeadást (a több hónapon át tartó ingatlan-bérbeadást), továbbá a 

folyamatos teljesítésű jogi, könyvelési, könyvvizsgálói, adótanácsadói 

szolgáltatásokat. Nem terjed ki azonban az egyszeri, az eseti 

szolgáltatásokra ez az új előírás, mivel azokra vonatkozóan eddig is a 

szolgáltatás valóságos teljesítési idejében kellett az áfát figyelembe 

venni.  

Tehát kizárólag a folyamatosan (több hónapig) nyújtott szolgáltatások 

szerződéseinél lesz (2014. év júliustól) változás és csak az áfa-

elszámolás szempontjából, csak a teljesítés idejében. Ezeknél a 

szolgáltatásoknál az áfatörvény erejénél fogva az áfa-bevallási, fizetési 

kötelezettség, vagy levonási, visszaigénylési lehetőség szempontjából 

történt változás, azaz júliustól a hónap utolsó napján kell "teljesítettnek" 

tekinteni ezeket a szolgáltatásokat, a korábbi szabály szerinti fizetési 

határidő helyett.  

Tehát az áfaköteles, hosszabb időszakot átölelő (folyamatos) szállodai 

ingatlan-bérbeadások, a folyamatos terembérletek, az egyéb célú pl. 

éttermi vagy kiskereskedelmi bolt üzemeltetési bérbeadások, az egyéb 

hasznosítási bérbeadási szerződések, az üdülőhasznosítási 

bérbeadások és az irodabérletek esetében kiemelten kell figyelni a 

helyes teljesítési időre a júniusi bérbevételről júliusban kiállított 

számláknál. Továbbá figyelni kell arra, hogy a június hónapra vonatkozó 

igénybevett szolgáltatások júliusban beérkező (és júliusban kifizetendő) 

számláinál ellenőrizni kell, hogy a teljesítési időpont júliusi fizetési 

határidő helyett  június utolsó napja legyen. (Ha nem az, akkor vissza 

kell küldeni a számlát, megkérve a számlát kibocsájtót a helyes 

teljesítési időpont feltüntetésére....)  

 

Utólagos korrekció 

Szakmai példa az áfa-arányosítás megváltozása miatti utólagos 

módosításra: 

Általános, több éve érvényes szabály, hogy az utazási irodák 

biztosításközvetítő tevékenysége mentes az áfa alól (sok helyen 



alkalmazott rövidítés szerint Adó Alól Mentes=AAM). Ennek a biztosító 

felé kiállított jutalékszámlán kell szerepelnie. 

(Megjegyzem, hogy az utas felé a kötvény jeleníti meg a számlát, bár a 

gyakorlatban a vevők kérésére sok iroda teszi rá a saját számlájára a 

teljes biztosítási összeget, ezt ebben az esetben más nevében történő 

számlázásnak kellene tekinteni.) 

Az adó alól mentes biztosításközvetítői szolgáltatások árbevételben való 

arányszámának kiszámítása után meg kell állapítani a le nem vonható 

áfahányadot, és a tárgyi eszközökre vonatkozóan 5 évig, illetve 

ingatlanok esetén 20 évig kell figyelni, hogy az arányszám változott-e.  

(Az apport és a jogutódlás keretében év közben megszerzett tárgyi 

eszközt úgy kellene tekinteni, mint amelyet az apportáló/jogelőd és az 

apportot fogadó/jogutód a szerzés évében a naptári év teljes 

időszakában használta volna, azzal, hogy a számítást időarányosan kell 

elvégezni.)  

A 2014. évtől a tárgyi eszközökön és az ingatlanokon kívül az egy éven 

túl hasznosított vagyoni értékű jogokra is kiterjed a figyelési és 

utólagos korrekciós kötelezettség, amennyiben a figyelési időszak 

alatt a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó 

tényezőkben változás következik be. 

 

Elektronikus nyugta 

A számlához hasonlóan a nyugta is előállítható elektronikusan.  

További újdonság, hogy 2014-től, amennyiben a nyugta egyúttal az 

abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak 

bemutatóját, nem kötelező adattartalom a nyugta kibocsátásának 

kelte, elegendő, ha azon az az időpont, vagy időszak szerepel, amikor a 

nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.  

Ez vonatkozik például  a városnéző buszok jegyeire is. 

 

Adóalap utólagos csökkentése 



Jelentősen módosult a fizetendő adó bevallása kapcsán az adóalap 

utólagos csökkentésének bevallására vonatkozó szabályozás. A 

módosítás egyszerűsíti és kiterjeszti azokat az eseteket, amikor az 

adóalap utólagos módosulása miatt nem az eredeti időszakra beadott 

bevallás önellenőrzésével kell az adóalap, illetve a fizetendő adó 

változását bevallani. 

Az új szabályozás nem tételesen sorolja fel az egyes, önellenőrzés 

nélkül, tehát kevesebb adminisztratív teherrel járó módosítások eseteit, 

hanem minden olyan esetben mellőzni lehet az eredeti időszakra 

beadott bevallás önellenőrzését, amikor az adóalap utólagos 

csökkenésének az oka a szerződés módosulása vagy megszűnése.  

Az átalányösszegű megállapodások esetén történő elszámolásokhoz 

kapcsolódó negatív összegű módosításokat is ide lehet sorolni. Az Áfa-

törvény új helyen, de a jelenlegihez hasonló tartalommal szabályozza a 

fizetendő adó és a levonható adó utólagos korrekciójára vonatkozó 

szabályokat, azaz hogy milyen időszakban és milyen feltételekkel lehet a 

módosításokat az adott bevallásba beállítani.  

Ezek a szabályok jelentős változást nem eredményeztek, de a törvény 

egyértelműen kimondja, hogy a fizetendő adó és az adóalap utólagos 

korrekciójára vonatkozó kedvező szabályok - azaz, hogy az eredeti 

számlát érvénytelenítő vagy módosító számla kézhezvételének 

időszakában rendezhető a fizetendő adó csökkenése - nem 

alkalmazhatók azokra az esetekre, amikor teljesítésigazolás hiánya 

mellett számlakibocsátás történt és az így keletkező adófizetési 

kötelezettséget és a számlát utólag érvénytelenítik. 

Új szabály az Áfa-törvényben, mely szerint a vásárlásösztönzési célú 

pénzvisszatérítés, amelyet a terméket vásárló, szolgáltatást 

igénybevevő (vevő) részére az ad, aki az eredeti ügyletben nem állt 

kapcsolatban a vevővel, utólag csökkentheti az áfa alapját.  

Például, ha a vevő részére nem a terméket neki eladó kiskereskedő, 

hanem a nagykereskedő vagy a gyártó fizeti vissza  a pénzt 

vásárlásösztönzési céllal, tehát visszaadja a vételár egy részét, akkor az 

így teljesített visszatérítés bizonyos feltételekkel a nagykereskedőnél 

vagy a gyártónál belföldi ügyletek esetén elszámolható utólagos 

adóalap-csökkentő tételként.  



Ha az egyik utazásszervező ad utólag engedményt az utas részére 

abból az árból, amelyet korábban egy másik továbbértékesítő utazási 

irodának érvényesített, az minősülhet az első utazásszervező utazási 

irodánál utólagos adóalap-csökkentő tényezőnek. 

 

Exportértékesítés (külkereskedelemre vonatkozik) 

A törvény értelmében, amennyiben a Közösség területén kívülre történő 

termékértékesítés azért nem minősül adómentesnek, mert a termék az 

értékesítést követően 90 napon belül nem hagyta el a Közösség 

területét, a 90 napon túli, de 360 napon belüli, Közösség területén kívülre 

történő kiléptetés esetén lehetővé válik a fizetendő áfa utólagos 

csökkentése a kiléptető hatóság igazolásának birtokában, amennyiben 

az ügylet teljesítését tanúsító számlát megfelelően módosítják. 

 

Belföldi ügyletek fordított adózása  

(egy része a mezőgazdasági termék beszerzésénél , más része az 

építőipari beruházásoknál érdekes) 

A mezőgazdasági termékek tekintetében bevezetett fordított adózás 

időszakát megnövelte az elfogadott törvénytervezet, így a szabályozás 

2014. június 30. helyett 2018. december 31-től alkalmazható. 

Nem fordított áfás, de alacsony áfakulccsal történő beszerzést 

jelenthet, pénzkímélő megoldást a vendéglátásnál az 5 százalékos 

élő, egész és félsertés áfa. 

Az élő, egész és félsertés áfakulcsa csökkent, így a fajtiszta 

tenyészsertés, az élő háziasított sertés és koca, a házi sertés egészben 

vagy félben, frissen, hűtve vagy fagyasztva történő értékesítése 

esetén az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka lett 2014-ben. 

Kiegészítették a fordított adózás hatókörét is. 

Az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka 

esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl a 



hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is vonatkozik 2014. 

évtől. 

Már 2013 folyamán módosításra került az Áfa-törvény, és lehetővé vált a 

használt autó beszerzést követő értékesítése esetén is az adómentes 

eladás. 

 

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA 

A törvény értelmében módosult a főállású kisadózó fogalma, így szűkül 

azon kisadózók köre, akik főállású kisadózókként havi 50 000 forint 

tételes adó megfizetésére kötelezettek. 

Ezentúl főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősül és a 

kedvezményes, 25 000 forintos tételes adó megfizetésére kötelezett az a 

magánszemély: 

 akit több, egy időben fennálló munkaviszonyaiban együttesen 

legalább heti 36 órát foglalkoztatnak, illetve  

 

 aki más vállalkozásban egyéni vállalkozónak, társas vállalkozónak 

vagy főállású kisadózónak minősül. 

Új lehetőségként a főállású kisadózók választhatják a magasabb 

összegű tételes adó megfizetését, melynek mértéke havi 75 000 forint. A 

magasabb összegű tételes adó megfizetése az ellátások, mint a 

táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, nyugdíj 

(szolgálati idő, nyugdíjalap) számítása során közel 55 000 forinttal 

magasabb havi alapot jelent. 

Módosult a kisadózók azon személyekről szóló nyilatkozattételi 

kötelezettsége, akiktől naptári éven belül 1 000 000 forintot meghaladó 

bevételt szereztek. Az új szabályozás értelmében az adatszolgáltatás 

teljesítése során nem kell figyelembe venniük az olyan bevételeiket, 

melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. 

A bevételi nyilvántartás vezetésével összefüggő kötelezettséget úgy is 

teljesítheti a kisadózó vállalkozás, hogy az általa kiállított nyugtákat, 



számlákat teljes körűen megőrzi, amennyiben ezekből a bevétel 

megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható. 

Tehát csökkennek a legkisebb vállalkozások, a „katások” adminisztrációs 

terhei, 2014-től már egyetlen nyilvántartást sem kell vezetniük, ha a 

bevételeikről az összes nyugtát vagy számlát megőrzik, és azokból 

egyértelműen megállapítható a bevétel megszerzésének időpontja is. 

 

EGYÉB ADÓK  

A környezetvédelmi termékdíj módosításának egyik legfontosabb 

eleme az ipari, illetve kereskedelmi termékdíjraktárak intézményének 

bevezetése 2014. július 1-jétől. A termékeket a termékdíjraktárban 

termékdíj-mentesen lehet előállítani, abba betárolni, készletezni. A 

raktárak adóhatósági engedély alapján 5 éves időtartamban 

működhetnek, azonban a feltételek fennállása esetén az engedélyt újabb 

5 évre meg lehet hosszabbítani. 

A raktárak egy másfél éves átmeneti periódust követően kizárólag 

termékdíj-szakügyintéző közreműködésével lesznek működtethetők. 

Változik az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vételi 

feltétele, továbbá a termékdíj-mentességet biztosító betétdíjas rendszer 

mellett megjelenne a bérleti rendszer is, amelyet környezetvédelmi 

hatósági engedélyhez kötnek. Ezen túl, a nyilvántartott újrahasználható 

raklapok esetén szintén nem merül fel termékdíj-kötelezettség, ha azokat 

a beszerzéstől számított 365 napig újrahasználható 

csomagolóeszközként, csomagolás létrehozása céljára használják fel. 

 

A népegészségügyi termékadó, azaz  a"Netta" változása érintheti a 

vendéglátást, ugyanis azt 2014-től például a szörpökre is kiterjesztették. 

 

Változott a közműadó is, a hírközlési vezetékek 200 kilométeres 

vezetékhosszig adómentesek lesznek (eddig 170 kilométerig 80 

százalékos adókedvezmény volt), illetve megemelkednek az e fölött 

csökkenő mértékben figyelembe vehető adókedvezményekhez 



kapcsolódó vezetékhossz-sávok. Ezután csak az 500 kilométer feletti 

vezetékhosszra kell az adókötelezettség 100 százalékát megfizetni 

(jelenleg 300 kilométer a határ). 

 

A regisztrációs adó úgy változott, hogy átalakítás esetén a negatív 

regisztrációs adó-különbözet csak akkor lesz visszaigényelhető, ha a 

jármű magasabb környezetvédelmi besorolásba került. 

 

Az energiaadót érintő változás, hogy a gazdálkodók 2014. január 1-jétől 

az adómegállapítási időszakra vonatkozóan vissza nem igényelt adót az 

elévülési időn belül egy későbbi adómegállapítási időszakban 

levonhatják vagy visszaigényelhetik. 

 

A hitelintézeteknek hitelintézeti hozzájárulás címen 2014-ben egyszeri 

különadót kell fizetniük a már megképzett, és 2013. december 31-i 

fordulónappal az eredménytartalékba átvezetett általános kockázati 

céltartalék után, amelynek mértéke az általános kockázati céltartalék-

csökkenés 19 százaléka. Ezt nem különadó, hanem társasági adó 

formában kell megfizetni, a bevallás és adófizetés határideje 2014. 

március 10. A hitelintézeti hozzájárulást meg kell fizetni akkor is, ha a 

2013. évi társasági adóbevallás alapján veszteséges a társaság. Mivel 

nem különadóról, hanem társasági adóról van szó, az adó összege az 

éves beszámolóban nem ráfordításként jelenik meg, így nem rontja az 

adózás előtti eredményt. A pénzügyi intézmények eddigi különadója 

2014-ben is megmarad. 

 

A szakképzési hozzájárulást érinti a saját munkavállalók részére 

szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére 

történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet. 

A változás – amire a joganyag címe is utal – elsősorban azokat az 

adózókat érinti, akik (amelyek) a szakképzési hozzájárulási fizetési 

kötelezettségüket (vagy annak egy részét) saját munkavállalóik számára 



a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felnőttképzési 

szerződés és a Munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés 

vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján 

megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés költségeinek a vállalásával 

tesz eleget. A rendeletmódosítás a felnőttképzésről szóló új törvény 

(2013. évi LXXVII. törvény) miatt vált szükségessé a hivatkozások 

javításával, illetve néhány fogalom pontosításával.  

 

HELYI ADÓK 

Telekadó alóli mentesség kibővítése 

Mentes a telekadó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó 

nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe 

tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése 

szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja. 

 

Adóelőleg bejelentése, bevallása 

Nem kell iparűzési adóelőleget bejelentenie, bevallania az adóköteles 

tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-

fizetési időszakra. 

Az építményadóra, a telekadóra, a magánszemély kommunális 

adójára, valamint a helyi iparűzési adóra vonatkozó adóbevallási 

kötelezettség teljesíthető az önkormányzati adóhatóságok által 

rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 

pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon, amennyiben az 

adózó nem jogosult önkormányzati rendeleti mentességre, 

kedvezményre, vagy azt nem szándékozik igénybe venni. 

A helyi iparűzési adóra, valamint az idegenforgalmi adóra vonatkozó 

bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség teljesíthető a fenti 

rendelet szerinti bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon 

is. 



Az előzőekben említett nyomtatványokat elektronikus úton csak akkor 

lehet benyújtani, ha azt az önkormányzat rendelete lehetővé teszi. 

 

Iparűzési adót érintő változás (KATA-soknak)  

KATA adóalany a korábbi rendelkezés értelmében a helyi iparűzési 

adóban a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást 

csak a KATA-alanyiság megkezdésétől számított 15 napos határidőn 

belül választhatta a KATA-alanyisága időszaka egészére.  

A módosítással ezt a szigorú szabályozást lazították oly módon, hogy a 

KATA-alany immár adóévenként választhatja a helyi iparűzési adóban az 

egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert.  

 

Idegenforgalmi adó 

Nem változott, de fontos megjegyezni, hogy az önkormányzati 

idegenforgalmi adó-rendeletekben sok adóztató hatóság tesz kötelezővé 

nyilatkozatmintát, és a törvényt kibővítve értelmezi, mivel az IFA-

mentesség igazolását kéri a hotelektől. A bejelentőlapon a vendég által 

pontosan meg kell nevezni a munkaadót, akinél munkavállalóként 

dolgozik, illetve a területen működő vállalkozónak kell aláírással, 

pecséttel igazolnia a vendég nevének, a vendégéjszakák számának, 

idejének megjelölésével, hogy a vendég munkavállalóként tartózkodik a 

szállodában. 

 

JÁRULÉKKEDVEZMÉNYEK ÉS A SZOCIÁLIS 

HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ FŰZŐDŐ 

KEDVEZMÉNYEK 

Családi járulékkedvezmény 

A személyi jövedelemadó-alapra vonatkozó családi kedvezmény 

mértéke nem változott, továbbra is kedvezményezett eltartottanként 62 



500 forint lesz egy és két eltartott esetén, míg 3 és minden további 

eltartott után 206 250 lesz kedvezményezett eltartottanként.  

Mindez adóban 10 ezer, illetve 33 ezer forint kedvezményt jelent 

gyermekenként. 

2014-től, amennyiben a családi adókedvezményt teljes összegében nem 

lehet figyelembe venni a személyi jövedelemadónál (szja), a fel nem 

használt részt családi járulékkedvezmény formájában lehet érvényesíteni 

az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékból. 

A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított 

társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások 

összegét. 

Ha a magánszemély év közben több családi járulékkedvezményt 
érvényesített, mint amennyire jogosult lett volna, akkor a különbözetet az 
adóbevallás benyújtására előírt határidőig vissza kell fizetnie, és 
amennyiben ez a különbözet a 10 000 forintot meghaladja, a befizetési 
kötelezettség 12 százalékának megfelelő bírsággal kell számolnia.  
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
(Tbj.) módosítása tartalmazza a családi kedvezmény járulékok terhére 
történő érvényesítéséhez szükséges új szabályokat (a 2013. évi CC. 
törvény 197. § egészíti ki a Tbj. 24. §-t a 24/A-24/C. §-okkal).  
A szabályozás lehetővé teszi, hogy az igénybe nem vett családi 
kedvezmény szja-tartalmának megfelelő összeget levonhassák a 
7%-os egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os 
nyugdíjjárulékból, az alábbi sorrendben:  
- a 4%-os természetbeni és 
- a 3%-os pénzbeli egészségbiztosítási, illetve, ha szükség van rá, 
- a 10%-os nyugdíjjárulék összegének terhére.  
Ha a magánszemély már év közben érvényesített családi 
járulékkedvezményt, de év végén a bevallásban megállapítja, hogy 
személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége is fennmaradt, akkor 
lehetőség van arra, hogy a magánszemélynek ne kelljen visszafizetnie a 
családi járulékkedvezményt, hanem a személyi jövedelemadó-fizetési 
kötelezettséget kelljen teljesítenie.  
 
A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 
szerinti családi kedvezmény összegéből  
- a biztosított által vagy 
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- a családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által 
közösen és/vagy 
- a biztosított és a kedvezményt megosztással érvényesítő házastársa, 
élettársa által együtt  
a ténylegesen érvényesített kedvezménnyel csökkentett összeg 16 
százaléka, de legfeljebb a járulékok együttes összege.  
 
A kedvezmény összege ugyanúgy felosztható családon belül, mint az 
Szja tv. szerinti családi kedvezmény esetén.  
 
A családi járulékkedvezményt a jogosultak döntésük szerint együtt is, 
de csak egyszeresen érvényesíthetik. A családi járulékkedvezmény 
együttes igénybevételének feltétele az érintettek adóbevallásban, 
munkáltatói adómegállapításban közösen tett, adóazonosító jeleket is 
feltüntető nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének 
felosztására vonatkozó döntést. A Tbj. kihangsúlyozza, hogy a 
kedvezmény összegének felosztása nem csökkenti az Szja tv. szerint 
adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalapot terhelő 
járulékfizetési kötelezettséget, kivéve az érdekképviseleti tagdíjat.  
Közös igénybevétel esetén a  feltételnek minden igénybevevő meg kell, 
hogy feleljen. Azaz, nemcsak a jogosultnak kell az Szja tv. szerint 
családi kedvezményre jogosultnak, illetve egyúttal Tbj. szerint 
biztosítottnak lennie, hanem az élettársnak és a házastársnak is.  
 
Az egyéni és társas vállalkozó maga is érvényesítheti ezt a fajta 
kedvezményt, mint biztosított, vagy együttesen a családtaggal, 
házastárssal vagy élettárssal, illetve a mezőgazdasági őstermelő is, de 
kihangsúlyozza a törvény, hogy a kedvezmény kizárólag a tényleges 
járulékalapot képező jövedelemmel szemben (azaz nem a tb. 
minimálbér utáni járulékig) vehető igénybe, azaz  
- a vállalkozói kivétet, 
- az átalányban megállapított jövedelmet, vagy 
- a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok együttes erejéig.  
Azaz, ha ezen felsorolt, járulékalapot képező jövedelemmel a biztosított 
főállású vállalkozó nem rendelkezik, adót bár nem fizet, de a Tbj. szerint 
a minimum járulékalap után a járulékokat, szociális hozzájárulási adót 
meg kell fizetnie, ellenben mégsem veheti igénybe a családi 
járulékkedvezményt.  
 
A társadalombiztosítási ellátásról szóló törvény garanciális 
szabályként rögzíti, hogy a kedvezmény érvényesítése nem érinti a 
járulékkedvezményt érvényesítő személy tb-ellátásra való 
jogosultságát, és nem befolyásolja a tb-ellátások összegét. Azaz, 



attól függetlenül, hogy valaki a töredékét fizeti, vagy nem fizeti az egyéni 
járulékot, még teljes értékű társadalombiztosítási ellátást kap, illetve 
mindenféle társadalombiztosítási ellátásnál teljes értékű biztosítási 
szolgálati időt szerez (pl. táppénz, tgyás, gyed, nyugdíj).  
 
Amennyiben a foglalkoztató az Szja tv. szerint adóelőleg-
megállapítónak minősül, köteles a járulékkedvezményt megállapítani. 
Ennek havi összege a családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti 
összege és a jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének - ha az 
pozitív - 16 százaléka, de legfeljebb a tárgyhavi  
- természetbeni egészségbiztosítási, 
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 
- nyugdíjjárulék összege (ebben a sorrendben). 
 
A foglalkoztató a kedvezmény összegéig a járulékokat nem vonja le a 
biztosítottól, illetve nem fizeti meg a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz, ugyanakkor a családi járulékkedvezmény havi összegét 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 31. § (2) 
bekezdés szerinti elektronikus bevallásban szerepelteti.  
 
Az egyéni vállalkozó - mint havi bevalló - és a mezőgazdasági őstermelő 
- mint negyedéves bevalló - saját maga állapítja meg a családi 
járulékkedvezményt a rá vonatkozó járulékbevallásban.  
 
Ha a járulékkedvezmény igénybevétele jogosulatlanul történt, azt az 
adóbevallásig vissza kell fizetni, illetve, ha a befizetési kötelezettség a 10 
ezer forintot meghaladja, akkor 12%-os különbözeti bírság is terheli az 
igénybevevőt.  
 
A munkáltatónak a kedvezményről igazolást kell adnia. A Tbj. 47. § 
(3), illetve 50. § (6) bekezdése értelmében a magánszemély éves 
elszámolási kötelezettsége miatt a foglalkoztató az évközi és az éves 
járulékigazolásokon köteles az egyes járulékok mellett feltüntetni azt is, 
hogy mekkora összegű családi járulékkedvezményt érvényesített a 
munkabérből.  
 
Ezen rendelkezés értelmében nem szükséges kétféle nyilatkozat az 
szja-, illetve a járulékkedvezmény érvényesítésére, mivel a foglalkoztató 
az éves járulékigazolásokon köteles ezeket feltüntetni.  
 
Átmeneti rendelkezés, hogy a családi járulékkedvezményt első ízben 
olyan jövedelmekre kell alkalmazni, amelyeket a 2014. január 
hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, vagyis 

http://e.lightmedia.hu/uqbusarauebesadaqbalaeyqww/click.php


amelynek a bevallási-, befizetési esedékessége főszabály szerint, ide 
nem értve a mezőgazdasági őstermelőt, február 12. Azaz a 2014. januári 
bérek és járulékalapot képező jövedelmek után érvényesíthető a 
kedvezmény első ízben. 
 
 
Harmadik országbeli állampolgárok két éven túli kiküldetése 

A 2013-ban hatályos szabályok szerint csak akkor mentesült a járulék- 

és szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség alól a külföldi 

munkáltató által foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár, ha 

Magyarországon kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés keretében 

végzett munkát, feltéve, hogy a magyarországi munkavégzés a két évet 

nem haladta meg. 

A 2014. évi törvény alapján e munkavállalók abban az esetben is 

mentesülnek az egyéni járulékfizetési kötelezettség alól, ha a 

magyarországi munkavégzés a két évet meghaladja, feltéve, hogy 

 a meghosszabbításra előre nem látható okból kerül sor, és a 

meghosszabbításhoz vezetett körülmény a magyarországi 

munkavégzés kezdetét követő egy év után következik be, továbbá  

 a munkavállaló ezt 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. 

A mentesítés a 27 százalékos szociális hozzájárulási adófizetési 

kötelezettséget nem érinti, így azt a két évnél hosszabb magyarországi 

munkavégzés esetén visszamenőleg is meg kell fizetni. A 2013. január 

1-je előtt megkezdett magyarországi munkavégzés esetén a két éves 

időtartamot 2013. január 1-től kell számítani, és a biztosítási 

kötelezettség legkorábban 2015. január 1-jével jön létre. 

 

Főiskolások, egyetemisták (hallgatói munkaszerződés alapján 

foglalkoztatottak) mentessége 

A hallgatói munkaszerződések szélesebb körű alkalmazásának 

ösztönzése céljából  mentesek a biztosítási és járulékfizetési 

kötelezettség alól azon hallgatók, akiket hallgatói munkaszerződés 

alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként 

megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében 



foglalkoztatnak. A hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony 

szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget sem eredményez. 

 

Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások szociális 

hozzájárulási adókedvezményének kiterjesztése 

Bizonyos feltételek teljesülése esetén a szabad vállalkozási zóna 

területén működő kifizető szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet 

igénybe. 2013-ban az adókedvezmény igénybevételének egyik feltétele 

volt, hogy a kedvezménnyel érintett munkavállaló bejelentett lakóhelye 

legalább 6 hónapja abban a szabad vállalkozási zónában legyen, 

amelyben a kifizető működik. A módosítás enyhített ezen az előíráson, 

és eszerint a lakóhely-feltétel úgy is teljesülhet, ha a munkavállaló 

bejelentett lakóhelye legalább 6 hónapja a munkáltató székhelye szerinti 

szabad vállalkozási zónától legfeljebb 20 km-re lévő szabad 

vállalkozási zónában található, vagy ugyanabban a kistérségben lakik, 

mint amelyben a munkáltatója működik. 

Tekintettel arra, hogy a szakképzési hozzájárulás alapját is csökkenti 

a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által 

foglalkoztatott új munkavállaló után a foglalkoztatás első két 

évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezménye, a 

munkavállaló lakóhelyére vonatkozó feltétel enyhítése a társaságok 

szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét is kedvezően 

érinti. 

 

Kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási 

adókedvezmény kiterjesztése  

A 2013-ban hatályos szabályok szerint adófizetési kötelezettséget 

eredményező munkaviszonyban doktori (PhD) vagy ennél magasabb 

tudományos fokozattal vagy címmel rendelkező kutató, fejlesztő 

munkavállalót foglalkoztató, kutatóhelynek minősülő kifizető a 

munkaviszonyra tekintettel fizetendő adóból adókedvezményt vehetett 

igénybe. 



2014-től az adókedvezmény a doktori képzésben résztvevő hallgató 

vagy doktorjelölt munkavállaló foglalkoztatása esetén is igénybe vehető.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2014. január 1-jétől 

inflációt követő mértékben, havi 6 810 forintra (napi 227 forintra) 

emelkedett. 

 

JÖVEDÉKI ADÓ 

A jövedéki törvény a kisebb vendéglátóknak és szállásadóknak eddig 

nem engedte, hogy saját szőlőborukat - akár borvacsoraként - 

értékesítsék. Az idei évtől falusi vendégasztal keretében üzlethelyiség 

létesítése nélkül is lehet saját előállítású szőlőbort kóstoltatni és 

értékesíteni. 

Megszűnt az adóraktárak vevőnyilvántartás-vezetési kötelezettsége. A 

gazdálkodók nyilvántartásaikban áttérhetnek a hatályos 

vámtarifaszámok alkalmazására. 2014. július 1-jétől a jövedéki 

eljárásokban, illetve a jövedéki gazdálkodások nyilvántartásaiban és az 

adatszolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos KN-kódokat kell 

alkalmazni. 

A törvény könnyítéseket vezetett be a pálinkafőzés jövedéki 

szabályozásával kapcsolatban.  Lehetőség nyílik a látvány-

szeszfőzdékben történő értékesítésre. Tudományos és oktatási célra 

adómentesen lehet alkoholterméket előállítani. 

A törvény jövedéki engedélyhez köti az 5 kilogrammnál nagyobb 

kiszerelésű palackba töltött, cseppfolyósított szénhidrogén és a kenőolaj 

forgalmazását. Módosultak a „2901 10” vámtarifaszám alá tartozó, 

cseppfolyósított szénhidrogénnel végzett adóraktári és jövedéki 

engedélyes tevékenység szabályai. Többek között kedvezményesebb 

adómértéket kell alapul venni a bejegyzett kereskedői engedélyhez és az 



eseti bejegyzett kereskedői engedélyhez szükséges biztosíték, illetve az 

esetleges jövedéki bírság mértékének számításához.  

Regisztrációs eljáráshoz köti a törvény a szárított, illetve fermentált 

dohány exportját, importját, birtoklását, az azokkal való rendelkezést. 

Ezenkívül nőtt a dohánnyal kapcsolatos jogsértések esetén kiszabható 

jövedéki bírság mértéke.  

A módosítás törvényi szinten rendezi az alkalmi rendezvényről 

megmaradt, a vendéglátóshoz visszaszállított, bontott kiszerelésű 

alkoholtermékek és bor tárolását is arra az esetre, ha a visszaszállított 

mennyiség meghaladja az üzlethelyiség pultjában tárolható bontott 

mennyiséget. 

 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

Külföldi illetőségű előadóművész 2014. évi  adózása 

A külföldi illetőségű előadóművészek Magyarországon adóztatható 

jövedelmének egy része mentesül az adózás alól. Amennyiben az 

előadó 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon, az itt 

megszerzett bevételből a jövedelmet 30 százalék átalányköltség 

levonásával kell megállapítani, és a 200 ezer forintot meg nem haladó 

bevételből pedig egyáltalán nem kell adót levonni, jövedelmet 

megállapítani. Az adót az erre a célra rendszeresített magyar és angol 

nyelvű nyomtatványon a Magyarországról történő távozást megelőzően 

kell bevallani és megfizetni. 

 

Biztosítások 

A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag 

halál esetére szóló életbiztosításnak csak a haláleseti vagy 

megbetegedéshez, balesethez kapcsolódó szolgáltatása lehet 

adómentes. Ez a típusú biztosítás ugyanis átalakítható 

nyugdíjbiztosítássá vagy járadékbiztosítássá, melynek szolgáltatása 

szintén adómentes.  



A pontosítás révén a jogalkotó egyértelművé tette, hogy a teljes életre 

szóló biztosítások esetében a biztosítás átalakítása útján nem kerülhető 

el az adókötelezettség.  

Változtak a nyugdíjbiztosításokra igénybe vehető adókedvezmények is. 

Új elemként jelenik meg, hogy a magánszemély által fizetett 

nyugdíjbiztosítási díj 20 százalékának, maximum évi 130 ezer forintnak 

megfelelő kvázi adókedvezményt, pontosabban ekkora adótámogatást 

lehet igénybe venni. (Az adókedvezményt a NAV utalja át az adózó 

nyugdíjbiztosítási számlájára.)  

Korábban csak az önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett megtakarítások 

után lehetett érvényesíteni ezt az adókedvezményt, januártól azonban e 

kedvezmény kiterjed a nyugdíjbiztosításokra is. 

Az adózó egy évben a biztosítások, önkéntes pénztári befizetések után 

összesen 280 ezer forintos adókedvezményt vehet igénybe.  

 

Családi adókedvezmény 

A személyi jövedelemadózásban a legfontosabb változás 2014-től, hogy 

az adókedvezmény az alacsony keresetűeknél kiterjeszthető a 

társadalombiztosítási adókedvezményre. A családi adókedvezmény 

mértéke nem változott, vagyis az egy- és kétgyermekesek esetében az 

adóalap gyermekenként 62 500 forinttal csökkenthető havonta, míg a 

három- és többgyermekesek adóalap-kedvezménye továbbra is 206 250 

forint. Új elem viszont, hogy megosztott gyermekfelügyelet esetében az 

elvált szülők fele-fele mértékben érvényesíthetik adókedvezményüket. 

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény 

formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból is 

érvényesíthetővé vált. 

Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a szülők egyenlő 

időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi 

pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a gyermek 

mindkét szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában 

kedvezményezett eltartottnak minősül.  

http://blog.rsmdtm.hu/2013/10/a-csaladi-kedvezmeny-varhato-szabalyai-13-1-pontban-berkalkulatorral/


A felváltva gondozott gyermek után a szülő (és házastársa) a családi 

kedvezmény 50 százalékának érvényesítésére jogosult. A családi 

kedvezmény közös érvényesítése vagy megosztása esetén a 

bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapításban fel kell tüntetni, 

hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik közösen, illetve 

osztják meg a kedvezményt. 

 

Kamatkedvezményből származó jövedelem 

Hitelintézetnek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet 

megállapítania, és az után személyi jövedelemadót (szja), valamint 

egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetnie, ha a hitelre, kölcsönre azért 

nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen magánszemély 

fizetőképességét helyreállítsa. 

 

Lakáscélú támogatás 

A lakáscélú vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó szabályok is 

kibővültek úgy, hogy az akár hiteltörlesztésre is fordítható. Nemcsak a 

közvetlenül a lakás vásárlásához, hanem a már fennálló 

hitel törlesztéséhez nyújtott támogatás is adómentes munkáltatói 

lakáscélú támogatásnak minősülhet meghatározott feltételek teljesülése 

mellett. 

 

Bankhitel elengedése 

A bank által nyújtott hitel, kölcsön elengedése révén keletkezett 

jövedelem akkor is adómentes, ha a hitelt, kölcsönt nem biztosítja 

jelzálogjog. 

 

Munkavállalói értékpapír-juttatási program 

Megszűnt a munkavállalói értékpapír-juttatási program kötelező hatósági 

nyilvántartásba vétele. 



 

Tartós befektetési számla 

Változtak a tartós befektetési számlára (tbsz) vonatkozó szabályok is. 

Januártól a tbsz-ek között a vagyon szabadon transzferálható. Nem 

minősül a lekötési időszak megszakításának a tartós befektetési 

számlán elhelyezett értékpapírok átalakítása, kicserélése, ha az új 

értékpapír vagy az értékpapír helyett kapott pénzösszeg 15 napon belül 

lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határidő elmulasztását a 

lekötési időszak megszakításának kell tekinteni. 

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak annak a 

részvénytársaságnak a részvénye minősül, amely 2014. március 14-én 

nyilvánosan működött, feltéve, hogy a részvénytársaság alapszabályát 

2014. március 14-ét követően nem módosították. 

A magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a 

befektetési szolgáltató, hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban 

rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés 

megszakítása nélkül a megszűnt szerződéssel azonos célra másik 

befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át 

(lekötési átutalás). A rendelkezés a 2013. december 31. előtt kötött 

szerződésekre is alkalmazható lesz. 

 

Módosult az utalvány fogalma 

A jogalkotó egyértelműsítette, hogy az utalvány formájában nyújtott 

juttatás, ha az visszaváltható, vagy készpénzre váltható, nem minősül 

utalványnak. Fontos azonban, hogy a visszaváltás lehetősége 

megmarad azokban az esetekben, amikor a munkáltató az általa 

bármely okból fel nem használt (a munkavállaló részére ki nem osztott) 

utalványokat kívánja visszaváltani. 

 

Sporteseményre szóló jegyek, bérletek  

Januártól bővült az adómentes juttatások köre: összeghatár nélkül adhat 

- akár a munkáltató is - belépőjegyeket sportrendezvényre.  



A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szóló 

belépőjegyet, bérletet a jövőben nemcsak sportesemény-szervező 

tevékenységet folytató szervezetek, hanem más kifizetők, juttatók is 

adhatnak adómentesen a magánszemélyeknek, méghozzá 

összeghatártól függetlenül.  

A kulturális szolgáltatásoknál megmarad az 50 ezer forintos határ, 

ugyanakkor ez inkább a színházi előadásokra vehető igénybe, a 

mozijegy továbbra sem adható adómentesen. 

 

A hatályos béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások 

köre 2014-ben 

 

Béren kívüli juttatások: 

 

 a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben 

nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér 

összegéig; 

 a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló 

ételfogyasztásból a havi 12 500 forintot meg nem haladó rész; 

 az Erzsébet-utalvány havi 8 000 forintig; 

 az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-Kártya) 

- szálláshely alszámlájára utalt, legfeljebb 225 000 forint 

támogatás, 

- vendéglátás alszámlájára utalt, legfeljebb 150 000 forint 

támogatás, 

- szabadidő alszámlájára utalt, legfeljebb 75 000 forint támogatás; 

 az iskolakezdési támogatás gyermekenként, tanulónként a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegben; 

 a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a 

munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott 

jövedelem; 

 az iskolarendszerű képzési költségből a minimálbér két és 

félszeresét meg nem haladó rész, ha a képzés a munkakör 



betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató 

tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, 

bővítését szolgálja. 

 a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi 

hozzájárulásból, törvényben meghatározott feltételekkel 

- az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 

százalékát, 

- az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező 

pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, illetve 

- a foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltató intézménybe a minimálbér 

50 százalékát meg nem haladó rész. 

 

Egyes meghatározott juttatások: 

 

 a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más 

szolgáltatás; 

 a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított 

telefonszolgáltatás magáncélú használata címén keletkező 

jövedelem; 

 a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási 

szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj; 

 a munkáltató által valamennyi munkavállaló, nyugdíjas volt 

munkavállaló, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli 

hozzátartozója részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen 

vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve 

a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén 

juttatott adóköteles bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, 

illetve a szolgáltatás igénybevétele bármelyikük számára 

ténylegesen is elérhető; 

 a munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető 

belső szabályzat alapján több munkavállaló, nyugdíjas volt 

munkavállaló, ezek és az elhunyt munkavállaló közeli 

hozzátartozója részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen 

vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve 

a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány) révén 

juttatott adóköteles bevétel; 



 az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján 

meghatározott jövedelem; 

 a legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék (a 

minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, 

szolgáltatás) révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt a 

munkáltató a munkavállalójának, nyugdíjas volt munkavállalójának, 

ezek és az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, továbbá 

olyan magánszemélynek nyújtja, akinek a kifizetőtől az adóévben 

nem származik más jövedelme; 

 az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén 

juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg 

több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása 

ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek 

által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több 

magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára 

szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, 

eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség; 

 a kifizető által törvény vagy más jogszabály rendelkezése 

következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy 

kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén 

juttatott adóköteles jövedelem; 

 üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a 

szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá; 

 az egyes béren kívüli juttatási formáknál meghatározott 

keretösszeget, illetve az évi 500 000 forintos keretösszeget 

meghaladó juttatás. 

 

A következő táblázatból látható, hogyan alakulnak a költségek 2014-ben 

a béren kívüli juttatások, az egyes meghatározott juttatások és 

bérjuttatás esetén: 

  Béren kívüli 

juttatás 

Egyes 

meghatározott 

juttatások 

Bérköltség 



Adóteher 35,7 51,17 96,18 

Összes 

munkáltatói 

teher 

135,7 151,17 196,18 

 

 

TÁRSASÁGI ADÓ  

K+F adóalap-kedvezmény kapcsolt vállalkozások esetében 

Lehetővé vált, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi 

körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége 

alapján megállapított, de a kapcsolt vállalkozás választása alapján nem 

érvényesített adóalap-csökkentő tétellel csökkentse a társasági 

adóalapját.  

A kutatás-fejlesztési tevékenységnek kapcsolódnia kell az adózó és 

kapcsolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez, 

valamint az adózónak rendelkeznie kell a kapcsolt vállalkozása 

nyilatkozatával, amely tartalmazza a kutatás-fejlesztési tevékenysége 

közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az 

adózó által érvényesíthető összeget. 

A nyilatkozatban foglaltak teljesülésért az adózók egyetemlegesen 

felelősek és a nyilatkozatban foglalt adatokról a társasági 

adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezettek. 

 

Nem jelentős összegű hiba önellenőrzése 

A társasági adóról szóló törvény 8.§ (1) bekezdésének p) pontja szerint 

az adóalapot növeli az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, 

adóévi költségként, ráfordításként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél 

ideértve a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is) vagy adóévi nettó 



árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt 

összeg.  

2014-től egy új, (8) bekezdéssel egészítették ki ezt a paragrafust. 

Eszerint az eredeti önellenőrzésre vonatkozó rendelkezést az adózónak 

nem kell alkalmaznia, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját 

magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, 

feltéve, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja 

meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. 

 

Kamatkedvezmény a kis- és középvállalkozások beruházásához 

A kis- és középvállalkozásoknak minősülő adózók a tárgyieszköz-

beruházás céljából felvett hiteleikre az adóévben megfizetett kamat 60 

százalékáig adókedvezményt vehetnek igénybe.  

A növelt összegű adókedvezmény a 2013. december 31-ét követően 

megkötött hitelszerződések alapján vehető igénybe, a 2013. december 

31. előtt megkötött hitelszerződések esetén továbbra is a kamat 40 

százalékáig vehető igénybe az adókedvezmény.  

Az adókedvezmény adóévben érvényesíthető összege továbbra sem 

haladhatja meg a 6 millió forintot.  

A kamatkedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a csoportmentességi rendelet 

szerinti támogatásnak minősül. 

 

Éttermi szolgáltatás költsége számla nélkül is elszámolható 

A társasági adóról szóló törvény 3. számú mellékletének B) fejezetében 

(A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 

ráfordítások) megjelenő új, 21. pont szerint a vállalkozási tevékenység 

érdekében felmerülő költség éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén, a 

bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott 

nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás 



igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

szerinti reprezentáció céljából történik. 

 

Bejelentett részesedés 

A bejelentésre jogosító részesedésszerzés mértéke 30 százalékról 10 

százalékra csökken. Emellett a bejelentésre nyitva álló határidő a 

szerzést követő 60 napról 75 napra emelkedik. 

 

Ingatlannal rendelkező társaság 

Az eszközök mérleg-fordulónapi piaci értéke helyett azok mérleg-

fordulónapi könyv szerinti értékével kell számolni az ingatlanok és az 

eszközök hányadára vonatkozó 75 százalékos szabály alkalmazásánál. 

 

Beruházási adóalap-kedvezmény 

Az elfogadott törvény a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-

kedvezményének alkalmazását a szoftvertermékek felhasználási jogára 

is kiterjeszti. Az adóalap-kedvezmény továbbra is évi 30 millió forint 

marad. Tehát csökkentheti a társasági adóalapját az adóév utolsó 

napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál:  

 a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint  

 a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, 

gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése 

érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá  

 az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, 

rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális 

javak között az adóévben állományba vett, korábban még 

használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke.  

 

Elhatárolt veszteség felhasználása átalakulás esetén 



A módosítás pontosította, hogy beolvadás esetén a beolvadó 

társaságnak a beolvadás adóévében kimutatott tárgyévi negatív 

eredményére tekintettel a beolvadás jogutódja első alkalommal a 

beolvadás napját magába foglaló adóév adózás előtti eredményét 

csökkentheti. 

 

Apport transzferár következményei 

A törvény szerint a transzferár-szabályok nemcsak a jegyzett tőke, 

hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítésére 

is alkalmazandók. 

 

Látványcsapat-sport támogatása 

A látványcsapatsport-támogatás szabályai jelentősen módosultak, 

elsősorban a kiegészítő támogatásra vonatkozóan. Fontos, hogy 2013. 

december 31-ig meg kellett történnie a pénzügyi teljesítésnek, csak 

akkor csökkenthető a 2013. évi társasági adó. A 2014-ben átutalt 

támogatásokra vonatkozóan kitolták  az érvényesíthetőség határát: 

az adókedvezmény a támogatás évét követő 6. naptári évben lezáruló 

adóév adójából is igénybe vehető.  

A kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosultak köre kiegészült a 

hivatásos sportszervezettel, az amatőr sportszervezettel és a 

látványcsapat-sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú 

alapítvánnyal. 

 

Filmalkotások és előadóművészi szervezetek támogatása 

Bevezetésre került a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó 

kötelezettség a filmalkotások és az előadóművészi szervezetek 

támogatása esetén is. Ennek megfelelően az adókedvezmény 

igénybevételének feltétele, hogy az adózó a kiegészítő támogatást az 

arra jogosult szervezet részére megfizesse. A kiegészítő támogatás 

mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági 

adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka, azzal, hogy a 



10 százalékos adókulccsal akkor jogosult az adózó megállapítani a 

kiegészítő támogatás mértékét, ha a pozitív adóalapja nem haladja meg 

az 500 millió forintot. 

Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a 

támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75 

százalékos kiegészítő támogatás alapját. 

A jogalkotó kiterjesztette az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló 

határidőt. Az adókedvezmény – a támogatás adóéve és az azt követő 

három adóév helyett – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek 

adójából, de legutoljára a támogatás naptári évét követő hatodik évben 

vehető igénybe. 

 

Illeték 

Illetékmentes ajándékozás 

Megszűnt a házastársak közötti ajándékozás illetékkötelezettsége, 

miután az előző években ez már megtörtént az egyenes ági rokonok 

ajándékozásánál. Ugyancsak illetékmentes lett januártól a válás esetén 

bekövetkező vagyoncsere, vagyonmozgás. Az új szabályok között 

szerepel az is, hogy az első lakás megszerzésekor - immár életkortól 

függetlenül - lehet részletfizetési kedvezményt kérni. Az ajándékozási 

illeték alól tehát mentes az ajándékozó házastársa által megszerzett 

ajándék, a házastársi vagyonközösség megszűntetéséből származó 

vagyonszerzés, az osztalékra vonatkozó követelés elengedése (immár 

magánszemély tulajdonos esetén is), valamint a csődközeli helyzetben 

lévő, illetve a felszámolás alatt álló társaságok továbbműködésének 

elősegítése érdekében a csődegyezség keretében, valamint a 

felszámolási eljárás során elengedett ingyenes követelés, feltéve, ha 

nem a tag a követelés jogosultja. 

 

Visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentességi kör bővítése 

vagyonszerzés esetén 



2014. január 1-től mentesül a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az 

a vagyonszerzés, mely a házastársak egymás közötti 

vagyonátruházásából, valamint a házastársi vagyonközösség 

megszüntetéséből származik. 

 

Visszterhes vagyonátruházási illeték pótlékmentes részletfizetési 

kedvezményének kibővítése 

Nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem bármely vagyonszerzőt 

megilleti a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény első 

lakástulajdon megszerzése esetén, amennyiben a kedvezmény 

alkalmazását kéri az állami adóhatóságtól. 

 

Illetékmentesség feltételének igazolására vonatkozó szabályok 

enyhítése lakóház építése esetén 

Enyhítették a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzésekor 

alkalmazott öröklési, ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási 

illetékmentesség feltételének igazolására vonatkozó szabályokat oly 

módon, hogy az állami adóhatóságnak abban az esetben is törölnie kell 

a felfüggesztett illetéket, ha a lakóház felépítését bizonyító 

használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét 

igazoló hatósági bizonyítvány nem az adózó, hanem a tulajdonostárs, 

vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottja nevére 

szól.  

 

Visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség feltételeinek 

szigorítása 

A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó 

vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, 

gazdálkodó szervek általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó 

szervek közötti ajándékozása, a kedvezményezett átalakulás, a 

kedvezményezett részesedéscsere, ingatlannak, illetve belföldi 

ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a 



kedvezményezett eszközátruházása, valamint az ingatlannal, belföldi 

ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a 

kapcsolt vállalkozások közti átruházása esetén igénybe vehető 

illetékmentesség csak abban az esetben érvényesíthető, ha a 

vagyonszerzőt olyan államban jegyezték be, ahol a következő feltételek 

teljesülnek:  

A társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa eléri 

legalább a 10 százalékot és nulla vagy negatív eredmény és adóalap 

esetén a jogszabály által előírt társasági adónak megfelelő adó 

legkisebb adómértéke a 10 százalékot eléri és a részesedések 

értékesítéséből származó jövedelmet legalább 10 százalékos mértékű, a 

társasági adónak megfelelő adó terheli. 

Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, úgy az illetékmentesség 

nem alkalmazható. 

 

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmának 

újraszabályozása, valamint az ezen társaságokban történő vagyoni 

betét megszerzésének illetékkötelezettsége  

Egy társaság abban az esetben minősül ingatlanvagyonnal rendelkező 

társaságnak, ha a beszámolójában kimutatott eszközök 

ingatlanarányának legalább 75 százalékát belföldi ingatlanok teszik ki, 

vagy ha olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezik 75 százalékos 

részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközökből a belföldi 

ingatlanok aránya meghaladja a 75 százalékot. 

Hatályát vesztette azon jogszabályi előírás, melynek értelmében a 

belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokban történő vagyoni 

betétszerzés illetékkötelezettsége csak meghatározott főtevékenységet 

végző társaságokra vonatkozik. 

Ennek értelmében az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő 

vagyonszerzés illetékköteles a társaság főtevékenységétől függetlenül. 

 

 



 

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT 

ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK  

Képviselet az áfa-visszatérítési eljárások során 

A módosítás bővítette azon személyek körét, akik áfa-visszatérítési 

eljárások során az Áfa-törvény szerint belföldön nem letelepedett 

adóalanyokat képviselhetik az adóhatóság előtt. Ezentúl külföldi 

magánszemélyek, jogi személyek vagy egyéb szervezetek is elláthatják 

a képviseletet. 

 

Múltbeli tisztségviselők bírságolása 

Múltbeli vezető tisztségviselők, illetve múltbeli végelszámolók 

felszámolások, végelszámolások vagy kényszertörlési eljárások kezdő 

időpontját követően elkövetett jogsértések miatt eddig nem voltak 

bírsággal sújthatóak. A módosítás ezt korrigálta. 

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség adóhatóság 

általi törlése 

Az adóhatóság a módosítás értelmében saját hatáskörben törölheti az 

előírt egészségbiztosítási szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget, 

amennyiben a magánszemély kötelezettsége megszűnt.  

 

Mentesülés bejelentési kötelezettség alól  

A 2013. évi szabályozás szerint az Áfa-törvény szerinti adómentes 

termékimportot megalapozó közösségi adómentes termékértékesítést 

közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítő importáló 

mentesült a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, ha belföldön 

más adóköteles tevékenységet nem folytatott. 



A módosítás kibővítette a bejelentési kötelezettség alóli mentesítést a 

belföldön nem letelepedett adóalanyra is, ha a belföldön végzett 

tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy az adóraktározási eljárás 

hatálya alatt álló terméket értékesít úgy, hogy a termék az 

adóraktározási eljárás hatálya alatt marad, vagy a terméket a 

vámhatóság a Közösségen kívülre kilépteti. 

 

Túlfizetés kiutalásának módosítása  

A módosítás kiterjesztette a túlfizetés kiutalására is azt a szabályt, 

miszerint az adózó adóazonosító számmal kell, hogy rendelkezzen a 

kiutalás kérésekor. A módosítás az adóazonosító számmal nem 

rendelkező, külföldi illetőségű magánszemélyre azonban nem 

vonatkozik. 

 

Választási lehetőség módosítása 

Amennyiben a törvény választási lehetőséget kínál fel az adózóknak, 

ezentúl lehetséges lesz elévülési időn belül módosítani ezen 

választásukat. A módosítási kérelem azonban nem érintheti az adó, az 

adóalap, illetve a költségvetési támogatás összegét. 

 

Adóbevallást helyettesítő nyilatkozat határidejének módosulása 

Bizonyos, az Art 31. (5) bekezdésében felsorolt adózói kör (többek 

között alapítvány, egyesület) esetében a társasági adóbevallást 

helyettesítő nyilatkozat benyújtásának határideje február 25-ről május 

31-re változott. 

 

Befizetések elszámolása 

Pontosításra került a túlfizetés fogalma a befizetések elszámolásának 

összefüggésében. Eddig csupán az adózó által befizetett összeg 

minősült túlfizetésnek, a módosítás szerint azonban a költségvetési 

támogatásból eredő többlet is beletartozik a túlfizetés fogalmába. Új 



rendelkezés, hogy a csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a 

csoportos adóalanyiságban részt vevő bármelyik tag adószámlájára el 

lehet számolni. 

 

Felosztási szabály 

Azon adózóknak, akik az elektronikus fizetési rendszeren keresztül 

teljesítik adófizetési kötelezettségüket, lehetőségük van eldönteni, hogy 

a befizetett összegek mely adófolyószámlákra legyenek könyvelve (azaz 

felosztva). A módosítás szerint, ha egy adózónál tartozást tartanak 

nyilván, és az adózó nem rendelkezik a befizetett összeg felosztásáról, 

akkor a befizetett összegből a tartozásokat az esedékességük szerinti 

sorrendben egyenlítik ki. 

  

Önellenőrzést érintő módosítások 

Az adózók 2014 előtt  kizárólag az adóbevallás benyújtására előírt 

határidőt követően nyújthattak be önellenőrzést. A módosítás eltörölte 

ezt a korlátot, és megengedi, hogy az adózók az önellenőrzéseket az 

esedékesség dátuma előtt is benyújthassák. A helyesbített adó és 

költségvetési támogatás azonban az általános szabályok szerint válik 

esedékessé. 

Az önellenőrzéssel kapcsolatos másik módosítás, hogy kikerült a 

törvényből az a kitétel, miszerint nem minősül önellenőrzésnek, ha az 

általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót 

megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni. 

 

Elhunyt adózó örököseinek adótitokról történő tájékoztatása 

 

A módosítás értelmében az örökös kérésére, az örökös tájékoztatása 

érdekében a közjegyző adatot kérhet az adóhatóságtól az elhunyt 

adótartozása, túlfizetése vonatkozásában. 

 



 

Adóellenőrzést érintő módosítások 

A módosítás bevezette az elektronikus úton is kézbesíthető 

megbízólevelet.  

Adóellenőrzés előtt a megbízólevél elektronikusan, az ügyfélkapus 

tárhelyre is kézbesíthető. Ez azt jelenti, hogy amikor az elektronikus 

dokumentumot megtekintik, arról azonnal visszaigazolást kap a hivatal, 

ekkor a megbízólevél kézbesítettnek minősül, és meg is kezdődhet az 

ellenőrzés. 

Azzal sem húzható sokáig az idő, ha nem nyitják meg az elektronikus 

dokumentumot, ugyanis a második elektronikus kézbesítési kísérletet 

követő 5 munkanap elteltével automatikusan beáll a kézbesítési vélelem. 

Ha például valaki nem túl gyakran látogatja ügyfélkapus tárhelyét 

és e-maileket sem olvas rendszeresen, könnyen lehet, hogy csak 

akkor értesül  az adóellenőrzésről, amikor már az ajtón kopogtat  a 

revizor. 

A felszámolás, végelszámolás alatt álló vállalkozások nem tudnak 

halogatással kibújni a tevékenységet lezáró ellenőrzés alól, ugyanis 

törölték az általános egyéves határidőt. A bevallás kézhezvételétől 

számított 60, egyszerűsített felszámolásnál 45 napon belül folytathat 

ellenőrzést az adóhatóság. 

Egy-egy adóellenőrzésnél az adóhatóság által bekért iratok bármeddig  

az adóhatóságnál maradhatnak, megszűnik  a 60 napos időkorlát. 

Apró, de fontos változás, hogy esedékesség előtt is lehet 

önellenőrizni bármelyik adónemnél. Korábban ugyanis gyakran 

előfordult - főként az szja, tao-bevallásoknál -, hogy az éves bevallást 

már a májusi esedékesség előtt benyújtották, hibát észleltek, de meg 

kellett várni a bevallási határidő lejártát, csak azt követően lehetett 

önellenőrzéssel javítani  a hibát.  

Szintén apró, de sokakat érintő módosítás, hogy a túlfizetést csak akkor 

lehet kiutalni, ha a jogosultnak van adószáma. Például ha törlik  a 

vállalkozás adószámát és nem kér újat, az esetlegesen bennragadt 

túlfizetést nem tudja igényelni. 



Az adóvégrehajtás tekintetében jelentős változás, hogy a vámhatóság 

is foganatosíthat végrehajtást a saját eljárásaiban, azaz ingóságot 

foglalhat le bármely adótartozás fejében. 

A nonprofit szervezeteket érinti, hogy a társasági adó-bevallást 

helyettesítő nyilatkozat benyújtási határideje február 25. helyett május 

31. lett. 

A módosító törvény ezen felül lehetőséget ad arra, hogy az adóhatóság 

az ellenőrzés során az adózó azon szoftvereit, informatikai rendszereit 

és számításait is vizsgálja, amelyeket az adózó könyvei, nyilvántartásai 

vezetéséhez, valamint a bizonylatai feldolgozásához alkalmaz. Ez 

lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy ne csupán az egyes hibás 

bizonylatokat, hanem az esetleges hibákat generáló teljes mögöttes 

elektronikus rendszert górcső alá vehesse. 

 

Feltételes adómegállapítás iránti kérelem 

A feltételes adómegállapítás iránti kérelemre vonatkozó szabályok 

jelentősen megváltoztak. A módosítás értelmében a kérelem csupán a 

kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg az 

adókötelezettséget (illetve annak hiányát). 

Ezen felül a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 75 napra, míg 

sürgősségi eljárásban 45 napra emelkedett (a határidő továbbra is 60, 

illetőleg 30 nappal meghosszabbítható). 

Változtak a feltételes adómegállapítás díjai, illetve jelentősen 

egyszerűsödött a díj megállapításának módja. A díj mértéke alapesetben 

5 millió forint (tartós feltételes adómegállapítás esetében 8 millió forint), 

sürgősségi eljárásban történő elbírálása pedig 8 millió forint (tartós 

feltételes adómegállapítás esetében 11 millió forint). 

Bevezették az előzetes konzultáció lehetőségét, amely jogi keretek 

között szabályozott lehetőséget adhat a feltételes adómegállapítás iránti 

eljárást megelőző konzultációra az adópolitikáért felelős miniszterrel. A 

konzultáció eredménye azonban sem az adózót, sem az adóhatóságot 

nem köti jogilag. 



A feltételes adómegállapítás a jövőben egyfokú közigazgatási eljárásnak 

minősül, amely során hozott döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. 

 

Elévülési időszak meghosszabbítása büntetőeljárás esetén 

A büntetőeljárások esetében az elévülési idő a büntetőeljárás kezdő 

időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik, azaz ez az időszak az 

elévülési időbe nem számít bele. 

 

Feltöltési kötelezettség - árfolyam-különbözetből származó eltérés 

figyelmen kívül hagyása 

A korábban hatályos szabályozás értelmében, ha az adózó az adóévi 

várható adó összegét nem fizette meg legalább 90 százalékos 

mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete 

után 20 százalékig terjedő mulasztási bírsággal volt sújtható. Az új 

szabályok szerint az adóhatóságnak figyelmen kívül kell hagynia a 

feltöltési kötelezettség vizsgálata során a nyereségjellegű árfolyam-

különbözetből származó eltérést.  

 

Pénztárgépekkel kapcsolatos bírságok és hatósági ár 

A pénztárgépekkel kapcsolatos szabályok megsértése esetén az 

adóhatóság ezentúl 12 napra lezárhatja az adózó üzlethelyiségét, 

illetőleg üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén üzletlezárást 

helyettesítő mulasztási bírságot is kiszabhat. 

A mulasztás ismételt előfordulása esetén a lezárás időtartama 30, majd 

minden további esetben 60 nyitvatartási nap. 

Az ismétlődésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, ha két 

egymást követő ugyanolyan mulasztás között három év eltelt. Aki a 

tevékenységet nem üzlethelyiségben végzi, a mulasztási bírság mellett 

magánszemély adózóként 200 ezer forint, más adózó pedig 500 ezer 

forint üzletlezárást helyettesítő bírságra számíthat. 



A pénztárgépek és az adóhatóság számítógépes rendszere közötti 

adatforgalom szolgáltatási díja hatósági árnak minősül, amelynek 

mértéke nem veszélyeztetheti az adózó hatékony és nyereséges 

működését. 

Az eladó árbevételként, a vevő pedig bekerülési értékként  a 

támogatással növelt ellenértéket mutatja ki, a vevőnek  járó támogatás 

elszámolásából eredő követelés eladóra  engedményezett követelésnek 

minősül, amelyet a felek a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként 

beszámítással rendeznek, a vevő a támogatást fejlesztési 

támogatásként számolja el. (11. § (3)-(4) Hatálybalépés: 2013. 

november 14.)  

 

SZÁMVITELI TÖRVÉNY  

A beszámoló-készítési kötelezettséget két helyen is érinti a 

törvénymódosítás. Egyrészt a Számviteli tv. 20.§ (4) bekezdése lehetővé 

teszi, hogy bármely vállalkozó USA dollárban is elkészítheti éves 

beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az 

üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti 

devizaként az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó döntését legkorábban 

a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg. 

Amennyiben egy vállalkozó az USA dollár alkalmazása mellett dönt, az 

átálláshoz társasági szerződést szükséges módosítania, és a 

cégbíróságon is USA dollárban kell bejegyeztetnie a jegyzett tőkét forint 

helyett.  

Másrészt a konszolidált beszámolókészítés-kötelezettség szabályai is 

változnak a Számviteli tv. 117. § (1) bekezdés módosításával. A 

határértékek megemelése miatt - mérlegfőösszeg 5400 millió forint, éves 

nettó árbevétel 8000 millió forint, átlagosan foglalkoztatottak létszáma 

250 fő - sok vállalkozás ki fog kerülni a konszolidált beszámoló-készítési 

kötelezettség alól.  

A módosításokat a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 

kell első ízben alkalmazni.  

 



Devizás ügyletek forintosítása  

A Számviteli tv. 60.§ (4) és (5) bekezdésének módosítása a devizás 

ügyletek forintosítására a saját hitelintézet által meghirdetett devizavételi 

és deviza-eladási árfolyam átlaga és az MNB-árfolyam alkalmazása 

mellett az Európai Központi Bank árfolyamának alkalmazását is lehetővé 

teszi. Az új árfolyamot csak annak a vállalkozónak célszerű választania, 

akinek mind a vevői, mind a szállítói tételei devizásak és a devizát 

devizabetét-számlán tudja tartani, ellenkező esetben nagy árfolyam-

különbözet alakulhat ki.  

Ezt a módosítást már a 2013. évben induló üzleti évről készített 

beszámolóra is lehet alkalmazni.  

 

Osztalék kifizetése  

A Számviteli tv. 39. §-a egy (2a) bekezdéssel egészült ki. Ennek 

értelmében, ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó 

részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése 

nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott 

eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Fontos 

megjegyezni, hogy jóváhagyott osztalékot egyéb eszközben csak akkor 

lehet teljesíteni, ha a társasági szerződés erre kifejezetten lehetőséget 

ad!  

A módosítást a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 

lehet alkalmazni.  

 

Könyvvizsgálati kötelezettség  

A Számviteli tv. módosított 155.§ 5/a bekezdése kimondja, hogy ha egy 

cégnek a tárgyévi üzleti év mérleg-fordulónapján 10 millió forintot 

meghaladó, 60 napnál régebben lejárt - az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti - köztartozása van, a főszabálytól eltérően számára a 

tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben kötelező a könyvvizsgálat.  

A módosítás következménye kihathat a mikrogazdálkodói egyszerűsített 

éves beszámolót készítőkre is, mert előírás, hogy akinek jogszabályi 



előíráson alapuló könyvvizsgálati kötelezettsége van pl. a Számviteli tv. 

155.§ 5/a bekezdéséből fakadóan, az nem készíthet mikrogazdálkodói 

beszámolót.  

2014-től egyrészt emelkedik a kötelező könyvvizsgálat értékhatára. 

Ennek értelmében nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet 

megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre 

átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és az 

üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan 

foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.  

 

Behajtási költségátalány  

A Ptk. 301/A.§-a (3) bekezdésének új, évközi előírása behajtási 

költségre vonatkozó fizetési kötelezettséget ír elő a gazdálkodó 

szervezetek egymás közötti késedelme esetén. A behajtási 

költségátalány 40 Eurónak megfelelő Ft összeg. Ez kötelező tétel, ettől 

eltérő kikötés tétele semmis.  

A Számviteli tv. módosított 77.§ (2) és a 81.§ (2) bekezdése a Ptk. 301/A 

§-hoz igazodva kimondja, hogy a behajtási költségátalányt ugyanolyan 

módon kell elszámolni, mint a késedelmi kamatot, egyéb bevételként 

(befolyáskor), illetve egyéb ráfordításként (a kötelezettség 

felmerülésekor). Ha nem fizeti meg a vevő a költségátalányt, akkor az 

elévülés szabályai szerint kell eljárni.  

Ezt a módosítást a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 

is lehet alkalmazni.  

 

Egyéb változások  

A Számviteli tv. 11.§ (10) bekezdésének módosítása értelmében 

amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a 

vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év az 

eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által az üzleti év 

végeként megjelölt napig, mint mérleg-fordulónapig tart.  



A Számviteli tv. 21.§ (6) kibővítette a közbenső mérleg készítésére 

vonatkozó szabályokat, ugyanis minden olyan esetben, amikor évközben 

a saját tőkéről, azaz a vagyonról nyilatkozni kell, ezt eltérő jogszabályi 

rendelkezés hiányában csak közbenső mérleg elkészítésével lehet 

megtenni.  

Új választási lehetőséget biztosít a Számviteli tv. 33. § (3) bekezdése, 

amikor biztosítja, hogy külföldi pénzértékre szóló tartozások 2014. 

december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése 

esetében a vállalkozó dönthet úgy, hogy a devizahitel elhatárolt 

árfolyamveszteségét a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két 

üzleti évben, három egyenlő részletben oldja fel és nem egyszerre a 

visszafizetéshez kapcsolódóan.  

A 2013. július 1-jén hatályba lépett Btk.-ban újradefiniálták a 

számviteli rend megsértése mint bűncselekmény fogalmát.  

A Btk. előírja, hogy aki a Szt.-ben vagy a felhatalmazásán alapuló 

jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy 

könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettségét  megszegi, és 

ezzel  

• a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát  
idéz elő, vagy  
• az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve 
ellenőrzését meghiúsítja, bűntett miatt három, illetve – egyes 
szervezetek esetén – nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.  
Ez az előírás értelemszerűen alkalmazandó az egyéni vállalkozóra, 

valamint a Szt. hatálya alá nem tartozó más gazdálkodóra is. [Btk. 

403. § (1)-(3)] 

A Btk. alkalmazásában megbízható és valós képet lényegesen 

befolyásoló a hiba, ha az egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és 

hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének 

együttes, előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének 

üzleti évére vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott • nettó 

árbevétel húsz százalékát és a mérlegfőösszeg húsz százalékát, vagy  

ötszázmillió forintot. [Btk. 403. § (4)] 

Mivel a Btk. szerinti lényeges hiba definíciója eltér a Szt. szerinti jelentős 

hiba definíciójától, előfordulhat, hogy egy hiba a Szt. szerint nem 



jelentős, azonban a Btk. alapján lényeges hibának minősül, vagy 

fordítva. 

 

RÉSZLETES MAGYARÁZATOK ÉS PÉLDÁK A 

MÓDOSÍTÁSOKHOZ 

[A módosításokat a Magyar Közlöny 2013. november 29-ei, 199. 

számában kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő 

más törvények, valamint az Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény (továbbiakban 

Mód.tv.) vezette be.] 

 

Példa a folyamatos szolgáltatások áfa-fizetési 

kötelezettségének keletkezésére 

Az új szabályt azon időszakos elszámolási ügyletek tekintetében kell 

alkalmazni, amelyeknél az érintett időszak egésze és az érintett 

időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 2014. 

június 30-át követő időszakra esik. 

1. A felek (pl. áfa szempontjából adókötelezettséget választó  bérbeadó 

és bérbevevő) a 2014. augusztusában fizetendő (esedékes) bérleti díjjal 

júliusban teljesített szolgáltatásról (júliusi hónapra vonatkozóan utólag) 

számolnak el. Az ellenérték fizetési határidejét minden hónapot követő 

hó 10-ében határozták meg, így az ügylet teljesítési időpontja korábban 

az ellenérték fizetése esedékessége napja, azaz augusztus 10-e  volt, 

de mivel az Áfa-törvény megváltozott, erre a bérleti díjra nem a 

szeptemberi (augusztus havi ügyletekkel egy időben), hanem az 

augusztusi (tehát a júliusi gazdasági ügyletekkel egy időben) áfa-

bevallásban kell mindkettőjüknek szerepeltetni a júliusi hónapra 

vonatkozó bérleti díj áfáját. 

2. Az időszakos elszámolású ügyleteken belül a másik az Áfa tv. 58. § 

(1a) bekezdésében szabályozott esetkör, ahol továbbra is az ellenérték 



esedékességének napja marad a teljesítési időpont. Ebbe a körbe 

tartozik, ha a felek  

 a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített 

termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, valamint  

 telekommunikációs szolgáltatásról 

határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott 

időszakra állapítják meg.  

Az ellenérték megtérítésének esedékessége a teljesítés időpontja azon 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, amelyet a 

telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a telekommunikációs 

szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával teljesít a 

telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy a 

felek között ezen ügyletek elszámolására a telekommunikációs 

szolgáltatás részeként kerül sor. (Ilyenek például a telefonon rendelt 

parkolási vagy úthasználati szolgáltatás.) 

Arra vonatkozóan, hogy az ügylet közszolgáltatási szerződés alapján 

teljesített-e, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

2014. március 15-én hatályba lépő Ptk.), valamint az adott 

tevékenységet szabályozó ún. ágazati jogszabály az irányadó. 

Jellemzően ebbe a körbe tartozhatnak a közüzemi szerződés alapján 

teljesített szolgáltatások (így áram-, gáz-, vízszolgáltatás), valamint a 

szemétszállítási szolgáltatás. 

Amennyiben az adott szolgáltatás nyújtására nem közszolgáltatási 

szerződés keretében kerül sor, de a felek arról időszakonként számolnak 

el vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, akkor 

annak teljesítési időpontja nem az ellenérték fizetésének határideje, 

hanem az elszámolási időszak utolsó napja lesz. 

A telekommunikációs szolgáltatás fogalmát az Áfa tv. 259. § 23. pont 

alatt meghatározza. Ebbe a körbe tartozik a telefon- és az internet-

szolgáltatás. Tekintve, hogy ezen ügyletek nyújtása nem közszolgáltatási 

szerződés alapján történik, ha az adóalany azt az Áfa tv. 15. § alapján 

közvetített szolgáltatásként nyújtja, akkor is a fizetési határidő lesz a 

teljesítés napja, feltéve, hogy az nem minősül más ügylet (pl. bérbeadás) 



járulékos költségének. Például, ha a cég a dolgozó magáncélú 

telefonhasználatát időszakonként megtérítteti, akkor ezen 

közvetített szolgáltatásként nyújtott telefonszolgáltatás teljesítési 

időpontja a dolgozó által fizetendő ellenérték esedékességének 

napja. 

A telekommunikációs szolgáltatás részeként nyújtott közvetített 

szolgáltatásokra (pl. parkolási szolgáltatás) is az Áfa tv. 58. § (1a) 

bekezdése alkalmazandó a telefonszolgáltató és az előfizető 

viszonylatában. A telefonszolgáltató által a parkolási 

szolgáltatásnyújtótól igénybe vett szolgáltatásra azonban „a 

telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat 

felhasználásával teljesít” feltétel nem teljesülése miatt az Áfa tv. 58. § 

(1a) bekezdése nem alkalmazható, arra az Áfa tv. 58. § (1) 

bekezdésének szabálya vonatkozhat vagy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdés 

szabálya, ha nem időszakonként számolnak el. 

Az Áfa tv. korábban hatályos, a teljesítési időpontra vonatkozó szabálya 

alkalmazása esetén (58. §), mivel az ügylet ellenértékeként 

megfizetendő összeg esedékessége időpontja a teljesítési időpont, akkor 

is, ha azt az ügylet polgári jogi teljesítését megelőzően kell fizetni, az Áfa 

tv. 59. § szabálya nem értelmezhető, mivel a fizetendő előlegre is az 58. 

§ alapján keletkezik áfa-fizetési kötelezettség. Ez továbbra is igaz az Áfa 

tv. 58. § (1a) bekezdésében szereplő ügyletekre. 

Az Áfa tv. 58. §-ának új (1) bekezdése alá tartozó esetekben azonban, 

ha a teljesítést megelőzően adnak át ellenértékbe beszámítandó 

összeget, az Áfa tv. 59. §-ának ún. előlegszabálya alkalmazandó. 

3. Adóköteles bérbeadásnál, ha előre fizettetik a bérleti díjat 

Például, ha az ingatlan-bérbeadásnál (melyre a bérbeadó 

adókötelezettséget választott) a 2014. július havi bérleti díj július 10-én 

esedékes, akkor a bérbeadás teljesítési időpontja az új szabály 

alapján július 31-e.  

A bérleti díjat a bérlő a szerződés alapján július 8-án megfizeti, ezt a 

bérbeadó ezen a napon veszi át. 



Az összeg után az Áfa tv. 59. § alapján július 8-án keletkezik előleg 

jogcímén áfa-fizetési kötelezettség, melyről a bérbeadónak ezen időpont 

feltüntetésével számlát kell kibocsátania. 

A számlázásra vonatkozóan már korábban kialakított hivatalos álláspont 

szerint nem kifogásolható, ha az adóalany az előleg átvételét és az 

ügylet teljesítését egy számlával bizonylatolja. Különösen racionális 

megoldás olyan esetben, amikor a teljes vételár előlegként megfizetett 

és a teljesítés időpontja is ismert. Az ilyen esetben a számlán fel kell 

tüntetni az előleg átvételének, mint az előleg utáni fizetési 

kötelezettség keletkezésének időpontját és az ügylet 

keletkezésének időpontját is [Áfa tv. 58. § (1) bek., (1a) bek., 284. 

§; Mód.tv. 91. §, 104. §]. 

 

Elméleti (nem jellemzően életszerű) példa az 

utazási irodák közötti továbbértékesítési lánc 

esetén az adott engedmény miatti áfa adóalap 

utólagos csökkenésére 

A 2014. január 1-jén bekövetkezett törvénymódosítás eredményeként az 

adó alapjának utólagos csökkentésére vonatkozó szabályok is változtak. 

A módosítás tartalmi és szerkezeti változást is eredményez a 

törvényben. 

Az Áfa tv. 77.§-ában a törvény főszabály szerint azokat az eseteket 

szabályozza, amelyekben a felek közötti szerződés utóbb módosul vagy 

nem teljesül, tehát volt vagy létre akart jönni ügylet, de az nem vagy nem 

az eredeti megállapodás szerint teljesül és emiatt részben vagy 

egészben az előleg és /vagy az ellenérték visszajár a vevőnek, meg-

rendelőnek. 

A törvényi rendelkezés (Áfa tv. 77.§(1) bek.) szerint „termék 

értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék közösségen belüli 

beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés 

módosulása, valamint megszűnése – ideértve a szerződés 

érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben 



vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték 

összegével”. 

Visszatérítendő összegnek minősül az is, ha a vevő még nem fizette 

meg az ellenértéket vagy megfizette, de az más jogcímen (pl. más 

tartozás miatt) marad az eladónál. Gyakori az is, hogy az előleg fizetése 

esetén azt a szerződés alapján foglalóként kell átadni, mely esetben az 

ügylet vevő hibájából történő meghiúsulásakor az összeg az eladónál 

marad kártérítés, bánatpénz jogcímén. Ilyen esetben is visszatérítendő 

összegről van szó, mivel az nem előleg címén marad az eladónál. 

A pénz-visszatérítési kötelezettség megítélésében tehát nincs változás. 

Az Áfa tv. 77.§ (2) bekezdése három esetet nevesítetten is tartalmaz. 

Ezek, ha 

• a termék Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy 

a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, 

és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem 

lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre 

hatályosként elismerik, 

• betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik, 

• az Áfa tv. 58.§-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak 

egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja 

az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. 

Ez utóbbi szabály a 2014. január 1-je előtt hatályos rendelkezések között 

nevesítve nem szerepel, azonban a hivatalos értelmezés szerint ez az 

eset is beletartozott az Áfa tv. 77.§(2) bek. a) pontjában szabályozott 

esetek körébe, amikor a teljesítés hiánya miatt az előleget részben 

visszatérítik. 

Például, ha az áramszolgáltatóval való megállapodás alapján a 

fogyasztó havonta átalánydíjat fizet az előző évi fogyasztást alapul véve, 

majd év végén, az óra leolvasásakor elszámolnak.  

Az elszámolás eredményeként a befizetett összeg egy része visszajár a 

fogyasztónak, vagyis a polgári jogi szabályok szerint megfizetett összeg 

mint előleg egy része visszajár, mivel nincs vele szemben teljesítés.  



Ez az eset tehát 2014. január 1-je előtt és 2014. január 1-jét követően is 

az adóalap- és adócsökkentés lehetőségei között szerepel.  

Az utólagos adóalap-csökkentés lehetőségeinek másik esetköre, ami az 

Áfa tv. 77.§-ában szerepel, az utólagosan adott árengedmény, illetve új 

szabályként az ún. pénzvisszatérítés esete. 

Az utólagos árengedményre vonatkozó szabály, amely 2014. január 

1-je előtt és azt követően is az Áfa tv. 77.§(3) bekezdésében található, 

lényegében változatlan.  

Az új szabályban szereplő „szerződés módosulása vagy megszűnése 

nélkül” kitétel nem jelent változást, mivel, ha a szerződés módosul vagy 

megszűnik és visszajár összeg, akkor az adóalap a 77.§ új (1) 

bekezdésében szereplő körbe tartozik és azon a jogcímen csökkenthető 

az adóalap. 

 

Az ún. pénzvisszatérítés, mint adóalap-csökkentési lehetőség 

2014. január 1-jétől új szabállyal egészült ki az adóalap-csökkentési 

esetek köre, amely új szabályt az Áfa tv. 77.§ (4) és (5) bekezdése 

tartalmazza. Olyan esetre tartalmaz adóalap-csökkentési lehetőséget a 

törvény az említett szakaszában, amikor az adóalany 

vásárlásösztönzési céllal pénzt térít vissza olyan személynek, 

aki/amely közvetlenül nem az adóalanytól szerezte be a 

kedvezményezett terméket vagy szolgáltatást.  

Ez a lehetőség egy háromszereplős konstrukcióban érvényesíthető 

kedvezmény.  

Ennek lényege, hogy az eladó vásárlás-ösztönzési célból az üzletpoli-

tikájában (árpolitikájában, kedvezménypolitikájában) rögzített módon 

pénzt térít vissza olyan (adóalany vagy nem adóalany) vevő részére, 

aki az adóalany által gyártott/forgalmazott terméket vagy szolgáltatást 

nem az adóalanytól szerzi be vagy veszi igénybe.  

Például, ha egy „A” adóalany az általa összeállított utazási csomagra ad 

az utasainak (C) kedvezményt az utazásközvetítőkön (B) keresztül.  



Ezen visszatérített összeg (amely a törvény szerint az áfa összegét is 

tartalmazza) „A” adóalanynál adóalap-csökkentésre jogosít a feltételek 

megléte esetén. 

 Az „A” és „B” szereplők közötti ügylet(ek) az adóalap-csökkentésre 

jogosító ügylet. 

A „B” és „C” szereplő közötti ügylet a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet. 

 

Az adóalap-csökkentés feltétele 

• az adóalany, esetünkben „A” utazásszervező üzletpolitikájában 

részletesen rögzítse a vásárlásösztönzési célból bevezetett 

pénzvisszatérítés feltételeit, és  

• a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet (a példához B és C közötti 

értékesítés) belföldön teljesített adóköteles értékesítés legyen, és  

• a visszatérítendő összeg kisebb legyen, mint a pénzvisszatérítésre 

jogosító ügylet mennyiségi adatának és az adott vásárlásösztönzési 

program keretében, bármely adóalap-csökkentésre jogosító ügylet 

vonatkozásában a nyújtott szolgáltatás legalacsonyabb, adóval növelt 

egységárának szorzataként adódó összeg. 

 

Egy nem életszerű példa a visszatérítendő összeg nagyságára.  

A példabeli „A” adóalany az útját, utazásszervezési szolgáltatását  

„B1” utazási irodának, aki továbbértékesítő, nyilatkozott 100 000 pénz/út; 

„B2” utazás irodának, aki továbbértékesítő, nyilatkozott 150 000 pénz/út; 

„B3” utazás irodának, aki továbbértékesítő, nyilatkozott 200 000 pénz/út  

áron értékesíti. 

„C” utazási iroda szintén továbbértékesítő, és erről nyilatkozott is 

vevőként. 

ESEMÉNY: "C" „B2”  irodától 5 db utat vásárol 220 000 pénz/út 

áron. 



A pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyisége 5 db.  

Az adóalap-csökkentésre jogosító ügyletek „A” adóalanynak a „B” 

utazásközvetítők (továbbértékesítők!) felé teljesített értékesítései, 

melyek közül a legalacsonyabb ár a „B1” felé érvényesített ár (100 000 

pénz/út). 

Az adóalap-csökkentés összegszerűségi feltétele akkor teljesül, ha „A” 

adóalany „C” vevő részére 5x100 000=500 000 pénznél kisebb összeget 

térít vissza, azaz a pénzvisszatérítés egy darabra jutó összege 100 000 

pénznél kisebb.  

Ugyanezen összegszerűségi feltételnek kell teljesülnie egyébként a többi 

kereskedőtől vásárlók (és természetesen a „B2” utazási irodától vásárló 

más vevők) részére történő visszatérítendő összegre is. 

Az előzőekben ismertetett adóalap-csökkentés alkalmazásának 

bizonylatolási, illetve adminisztrációs feltételeit az Áfa tv. 78.§ 

tartalmazza.  

E jogszabályi hely 2014-től nem tartalmazza azokat a szabályokat, 

amelyek az adóalap-csökkentés miatti korrekció elszámolásának 

időszakára vonatkoznak. Ez a szabály „Adómegállapítás” címszó alatt az 

Áfa tv. 153/B §-ában található. 

Az Áfa tv. 78.§-ában foglaltak szerint az adóalap csökkentésének az Áfa 

tv. 77 §(1)-(2) bekezdésében szabályozott eseteinél továbbra is feltétele, 

hogy az adóalany azon ügyletről kibocsátott számláját, amelynek az 

adóalapját csökkenti, érvénytelenítse vagy módosítsa. (Értelemszerűen 

érvénytelenítés a feltétel, ha az ügylet nem valósult meg és módosítás a 

feltétel, ha az ügylet részben vagy egészben megvalósult, csak az 

adóalap csökken.)  

Abban az esetben, ha az ügyletről a törvényi előírás szerint nem kellett 

számlát kibocsátani és ezért nincs számla, akkor az adóalap utólagos 

csökkenésének ez nem akadálya, de ez csak az Áfa tv. 77.§ (1) és (2) 

bekezdése szerinti esetekre igaz. Az utólag adott, az Áfa tv. 77.§ (3) 

bekezdésében biztosított árengedmény miatti adóalap-csökkentés 

azonban kizárólag számlamódosítással érvényesíthető. Nyugtával kísért 

értékesítés után ilyen adóalap-csökkentés a jövőben sem 

érvényesíthető. 



Az ún. pénzvisszatérítés miatti adóalap-csökkentés feltételeit az Áfa tv. 

78.§-ának új (3) és (4) bekezdése tartalmazza, mely szerint a pénzt 

visszatérítő adóalanynak (a példában „A” szereplőnek) rendelkeznie kell 

• a pénzvisszatérítésre jogosult (a példában „C” vevő) nevére szóló, a 

pénzvisszatérítésre jogosító (a példában „B2” utazási iroda által „C” vevő 

részére teljesített) ügyletet tanúsító számla másolati példányával, amely 

egyértelműen igazolja, hogy az ügylet belföldön teljesített adóköteles 

ügylet, valamint  

• a pénz átutalásáról vagy a készpénz kifizetéséről szóló bizonylattal, 

amely egyértelműen igazolja, hogy a pénzt visszatérítő (a példában „A”) 

adóalany a pénzvisszatérítés jogosultja (a példában „C”) részére az 

üzletpolitikájában rögzített összeget megtérítette.  

A pénzvisszatérítést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell  

• a pénzvisszatérítésre jogosult (a példában „C”) nevét, címét és – 

adóalany esetén – adószámát,  

• a pénzvisszatérítésre jogosult (a példában „C”) nyilatkozata alapján az 

adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatást az adott ügylet 

vonatkozásában (azaz a példában „C”-nek a „B2” utazási irodától 

megrendelt út árában áthárított, előzetesen felszámított adó tekintetében 

van-e adólevonási joga). 

Az előzőekből következően az Áfa tv. 77.§ (4) bekezdése szerinti ún. 

pénzvisszatérítéses adóalap-csökkentés  érvényesítésének nem feltétele 

a számla módosítása.  

A példabeli esetben tehát „A”-nak „B2” felé kibocsátott számláját nem 

kell módosítania, valamint „B2” utazási iroda sem módosítja a „C” felé 

történt értékesítéséről kibocsátott számláját. („B2” utazási iroda nem 

feltétlenül értesül a pénzvisszatérítés megtörténtéről.) [Áfa tv. 77-78. §, 

Mód.tv. 92-93.§] 

 

Az adó megállapítása 

A szabályozás szerkezeti változásának részeként az adóalap utólagos 

csökkenésének elszámolására vonatkozó előírás az Áfa tv. 78.§-ából 



átkerült a I. fejezet 1. alfejezetén belül kialakított, új önadózást 

szabályozó részbe, azon belül az Áfa tv. 153/B §-ába. A levonással 

kapcsolatos szabályokat tartalmazó rész az Áfa tv. 131-133.§-ából 

szintén az Áfa tv. 153/A §, valamint  a 153/C és 153/D §-okba kerültek 

át. 

 

Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének 

elszámolása 

Vannak olyan további esetek is, amikor indokolt az adóalap és/vagy az 

adó utólagos csökkentése. Ilyen esetek azok, amikor az adóalany az 

adóalap és/vagy az adó meghatározása során tévedett, vagy a 

szerződésben megállapodotthoz képest tévesen magasabb ellenértéket 

vett figyelembe és/vagy a törvény előírásait alkalmazta tévesen 

(magasabb adómértéket alkalmazott, adómentesség helyett 

adókötelesen számlázta az ügyletet, területi hatályon kívüli ügyletet 

belföldi adóköteles ügyletként kezelt, belföldi fordított adózás helyett adó 

felszámításával értékesített).  

Az adóalany tévedése esetén értelemszerű, hogy a tévedés korrigálható 

és az adóalap és/vagy adócsökkentés érvényesíthető, az ennek 

elszámolására vonatkozó szabályok is az Áfa tv.153/B §-ában találhatók.  

Természetesen ez utóbbi esetben is feltétele a korrekció 

elszámolásának a számla módosítása. 

Az Áfa tv. 153/B §.(1) bekezdésben foglaltak szerint, ha az adóalany 

által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által 

korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az 

adóalany a különbözetet – ha az a fizetendő adót érinti a fizetendő adót 

csökkentő tételként – legkorábban abban az adó-megállapítási 

időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben 

1. az eredeti számlát érvénytelenítő vagy azt módosító számlát a 

jogosult részére átadja, 

2. a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy betétdíjat visszatéríti 

(ez értelemszerűen csak akkor alkalmazandó, ha a törvény alapján 

jogszerűen nem kísérte az ügyletet számla), 



3. a jogosultnak a pénzt visszatérítik az Áfa tv.77.§(4) bekezdése szerinti 

ún. pénzvisszatérítéses kedvezmény esetében, 

4. az export-értékesítés utólagos adómentessége érvényesítése során, 

amikor a hatósági igazolás a harmadik országba való kiléptetésről az 

adóalany, a módosító számla pedig a jogosult rendelkezésére áll. 

A 153/B § (2) bekezdésében foglaltak szerint ez a szabály nem 

alkalmazható az 55.§(2) bekezdés alapján történő számla  

érvénytelenítésre.  

Abban az esetben tehát, ha úgy bocsátottak ki számlát, hogy nem volt 

Áfa tv. hatálya alá tartozó ügylet és az ilyen számlát érvényteleníti az 

adóalany, annak adó-elszámolásbeli következményeit csak az eredeti 

adókötelezettséget tartalmazó bevallásban tudja elszámolni, ha az 

bevallással lezárt időszakot érint, akkor önellenőrzéssel. 

Az Áfa tv. 153/B § szabálya tehát a 2014. január 1-jét megelőző 

időszakhoz képest új szabályként bevezeti a módosító számla átadása 

időszakában való elszámolás lehetőségét (ami egyben kötelezettség is), 

ha az adóalany 

1. egyenes adózást alkalmazott fordított adózás helyett, 

2. ún.pénzvisszatérítéses adóalap-csökkentést érvényesít, valamint 

3. utólagosan érvényesítheti az export-értékesítés adómentességét. 

A többi esetben a szabályozás lényegében nem tartalmaz a korábban 

hatályoshoz képest változást. 

 

A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása 

Az Áfa tv. 153/C §-ában foglaltak a 2014. január 1-je előtti, az Áfa tv. 

ezen időpontig hatályos 132.§-ának szabályaihoz képest lényegében 

csak az ún. pénzvisszatérítéses adóalap-csökkentés esetére 

tartalmaznak új előírást. A törvény eszerint rendelkezik arról, hogy a 

pénzvisszatérítésben részesülő „C” szereplő, ha adóalany és a 

beszerzésével kapcsolatban adólevonási joga volt (ő is 

továbbértékesítő), akkor a visszatérített összeg áfatartalmát a 

visszatérítés időszakában fizetendő adót növelő tételként köteles 



elszámolni. A törvény ugyanis kifejezetten rendelkezik a 153/C §(4) 

bekezdésében arról, hogy a pénz visszatérítése az eredetileg levonható, 

előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos 

változásának minősül. 

 

Példa a szállodai éttermeket, vendéglátást érintő 

áfamérték változására 

2014. január 1-jétől az Áfa tv. 3. számú melléklet 5 %-os adómérték alá 

tartozó termékeket tartalmazó I. része újabb termékkörrel egészült ki. Ez 

az említett mellékletben 19-24. pontok alatt megnevezéssel és 

vámtarifaszámra hivatkozással szereplő élősertés, továbbá egész és 

félsertés termékek köre. A vámtarifaszám alá történő besoroláskor ez 

esetben is – az Art. vonatkozó szabályának megfelelően – a 

Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31-én hatályos besorolási rendjét 

kell irányadónak tekinteni. 

Az 5 %-os adómértéket azon értékesítésekre kell alkalmazni, amelyek 

után a fizetési kötelezettséget – az Áfa tv. 84. §-ában foglaltakat 

figyelembe véve – 2013. december 31. után kell megállapítani. A 

fizetendő adót a termékértékesítés után főszabály szerint a teljesítés 

időpontjában kell megállapítani. Amennyiben a teljesítést megelőzően 

ellenértékbe beszámítandó összeget fizetnek, az előleg után annak 

átvétele, jóváírása időpontjában kell a fizetendő adót megállapítani.  

Közösségen belüli beszerzés esetén a fizetendő adót, a 62-63. §.-ban 

foglaltakat alkalmazva, a számla kelte időpontjában, de legkésőbb a 

teljesítést követő hónap 15. napján kell megállapítani. 

[Áfa tv. 3. számú melléklet I. 19-24. pont, 287. §; Mód.tv. 106., 107.§] 

 

Élősertés belföldi beszerzése tavalyi előleg mellett 

Egy általános szabályok szerint adózó áfaalany 2014. január 16-ai 

teljesítési időponttal élősertéseket vásárolt. 40 000 pénz + áfa összeget 

köteles az eladó részére megfizetni. Az ügyletre 2013. december 3-án 



12 700 pénz előleget fizetett. Az előleg után az eladónak 27 %-os 

adómérték alkalmazásával keletkezett 2700 pénz áfafizetési 

kötelezettsége. 

A 2014. január 16-ai teljesítéskor a vételár fennmaradó részére (40 

000–10 000) 30 000 pénz adóalap után 5 %-os adómérték 

alkalmazásával keletkezik az eladónak áfafizetési kötelezettsége  és 

a beszerzőnek áfalevonási lehetősége. 

 

Félsertés külföldről történő beszerzése  

Egy vendéglátással foglalkozó adóalany félsertéseket vásárolt 

Szlovákiából, az ügyletet 2013. december 16-án teljesítette az eladó. 

Az adóalany a számlát 2014. januárban kapja meg, a számla 

kibocsátásának kelte 2014. január 6. A vevő adóalanynak a beszerzés 

után 2014. január 6-án kell a fizetendő adót megállapítania, melyre 5 

%-os adómértéket kell alkalmaznia. 

 

Halottszállító autók adólevonási kötelezettsége 

A 8703-as vámtarifaszám alá tartozó személygépkocsik közül a 

halottszállító autóra 2014. január 1-jétől nem vonatkozik az Áfa tv. 124. § 

(1) bek. d), a személygépkocsi beszerzési áfa levonási tilalmát 

tartalmazó pontjának szabálya. Azon halottszállító személygépkocsik 

beszerzésére, amelyek tekintetében az adólevonási jog 2013. december 

31-ét követően keletkezik, a levonási tilalom nem vonatkozik, azaz a 

beszerzés áfája levonható. Természetesen csak akkor és olyan 

mértékben, amikor és amennyiben az adólevonásra jogosító 

tevékenységhez való használat megvalósul. [Ez a módosulás azonban 

nem érinti a személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó teljes vagy 

részleges levonási tilalommal érintett beszerzéseket. Így nem vonható le 

az üzemanyag-beszerzéssel kapcsolatos áfa, üzemeltetéssel, 

fenntartással kapcsolatos termék (alkatrész) beszerzésének áfája, az 

igénybe vett javítási szolgáltatások esetében a 50 %-os levonási korlát is 

alkalmazandó.] 



Halottszállító személygépkocsinak az Áfa tv. alkalmazásában az olyan 

személygépkocsi minősül, amelyet a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek 

fel a járműnyilvántartásban. 

[Áfa tv. 124. § (1) bek. d) pont, 259. § 7/A. pont] 

 

Az utazási irodákat érintő biztosításközvetítés 

(adó alól mentes értékesítés) arányosításának 

kiterjesztéséről  

Az Áfa tv. 2013. évi szabályai szerint az adóalanynak, ha a vállalkozásán 

belül a tevékenységéhez tárgyi eszközt használ, a rendeltetésszerű 

használatbavétel (beszerzés) hónapjától a törvényben meghatározott 

időn belül évente vizsgálnia kell, hogy a tárgyi eszköz beszerzésében rá 

áthárított, illetve általa megfizetett előzetesen felszámított adó levonási 

jogát befolyásoló tényezőkben bekövetkezett-e olyan mértékű változás, 

amely indokolttá teszi a korábbi levonható (vagy le nem vonható) áfa 

utólagos korrekcióját.  

E szabályt két ponton érintette a változás. 

Az egyik amiatt volt indokolt, mert a korábban hatályos rendelkezés csak 

a tárgyi eszközként használt termék esetében írt elő ilyen 

kötelezettséget. Abban az esetben, ha az adóalany olyan vagyoni értékű 

jogot hasznosít vállalkozásán belül, amely rendeltetésszerű használatot 

feltételezve legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a 

gazdasági tevékenység folytatását, szintén indokolt volt a tárgyi 

eszközként használt termékhez hasonló szabály bevezetése. 2014. 

január 1-jétől erre került sor. Az új szabály szerint, ha a vagyoni értékű 

jog ingatlanhoz kapcsolódik, akkor az ingatlan tárgyi eszközre vonatkozó 

240 hónapos időtartamban, egyéb esetben az ingó tárgyi eszközre 

vonatkozó 60 hónapos időtartamban kötelezi a törvény az adóalanyt a 

feltételek vizsgálatára és a korrekció elvégzésére. 

E szabály alkalmazása kötelező azon vagyoni értékű jog esetében, 

amelynek beszerzésére 2013. december 31-ét követően kerül sor. A 



hatályba léptető rendelkezés szerint az adóalany ugyanakkor jogosult 

arra, hogy a korábban beszerzett vagyoni értékű jog esetében is 

alkalmazza e szabályt. Ez esetben a döntését köteles az 

adónyilvántartásában megfelelően rögzíteni. A törvény erre az esetre 

pótlékmentes önellenőrzés lehetőségét is tartalmazza. 

[Áfa tv. 135. § (4) és (5) bek., 136. §, Mód. tv. 96. §, 105. §, 108. §] 

Amennyiben a tárgyi eszköz másik adóalany tulajdonába kerül és az 

értékesítésre az Áfa tv. 17-18. §-ainak szabálya alkalmazandó, az 

értékesítés (tulajdonosváltás) miatt a tárgyi eszköz felhasználása 

figyelésének időtartama nem szakad meg, hanem az új tulajdonosnál – 

tekintve, hogy az új tulajdonos jogutódként felel a termékkel kapcsolatos 

kötelezettségekért – folytatódik. Év közbeni tulajdonosváltásnál az 

eredeti és az új „jogutódként felelő” tulajdonosnál is el kell végezni a 

számítást és szükség esetén a korrekciót. Az egyértelműség érdekében 

2014. január 1-jétől az ilyen esetekre az Áfa törvény külön előírást 

tartalmaz. Ennek lényege az, hogy abban az esetben, ha a tárgyi 

eszközt év közben szerzi meg az új tulajdonos (a jogutód, az apportot 

fogadó, stb.) oly módon, hogy a terméket változatlanul tárgyi eszközként 

használja, úgy kell tekinteni, hogy a tárgyi eszközt mindkét adóalany a 

naptári év teljes időtartamában használta és a számítást időarányosan 

kell elvégezni. (A korrekciós kötelezettséget ugyanabban a naptári évben 

kell vizsgálni és elvégezni, amelynek teljes időtartamában használta az 

adóalany a tárgyi eszközt.) 

[Áfa tv. 135. § (4) bek., Mód. tv. 96. §] 

 

A színház-, mozi-, buszjegyre, valamint városnéző 

jeggyel igénybe vehető turisztikai 

szolgáltatásokra vonatkozó áfa-bizonylatolást 

érintő módosítás 

Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás 

igénybevételére is jogosít (pl. színházjegy, mozijegy, buszjegy), akkor 

2014. január 1-jétől a nyugta kibocsátásának kelte helyett elegendő 



feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt 

szolgáltatás igénybe vehető 

[Áfa tv. 173. §, Mód. tv. 98. §] 

A nyugtára vonatkozóan is előírás, hogy a kibocsátás időpontjától a 

megőrzésre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredet 

hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. 

[Áfa tv. 173/A. §, Mód. tv. 99. §] 

2014. július 1-jétől nyugtát elektronikusan is ki lehet bocsátani. 

[Áfa tv. 17. § , Mód. tv. 100. §] 

 

Számlázásra vonatkozó változtatás  

A belföldön kívül teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról 

kibocsátott egyszerűsített számla kötelező adattartalmának (számla 

sorszáma, kibocsátás kelte, termékértékesítő/szolgáltatásnyújtó 

azonosító adatai, termékbeszerző/szolgáltatást igénybevevő azonosító 

adatai, értékesített termék/szolgáltatás adatai) 2014. január 1-jétől 

része a teljesítés időpontja és a „fordított adózás” kifejezés is. 

A teljesítés időpontját ugyanakkor csak abban az esetben kell az 

egyszerűsített számlán szerepeltetni, ha az eltér a számla 

kibocsátásának a napjától. A „fordított adózás” kifejezést pedig csak 

akkor kell alkalmazni, ha a szolgáltatás igénybevevője az 

adófizetésre kötelezett. 

[Áfa tv. 176. § (2) bek. b) pont, Mód. tv. 108. §] 

Jogharmonizációs célú pontosítás eredményeként az Áfa tv. 2014. 

január 1-jétől rögzíti, hogy a számlakibocsátásra vonatkozó szabályok 

szempontjából nem minősül letelepedettnek a teljesítési hely szerinti 

tagállamban az adóalany akkor sem, ha ott rendelkezik ugyan állandó 

telephellyel, de az az ügylet teljesülésében nem érintett. 

[Áfa tv. 158/A. § (2) bek. a) pont, Mód. tv. 108. §] 

 



Fordított adózást érintő módosítások 

Az építési hatósági engedélyezésre vonatkozó szabályok 2013-ban 

változtak. Ehhez kapcsolódó módosítás 2014. január 1-jétől, hogy 

nemcsak az olyan építésszerelési és egyéb szerelési szolgáltatások 

esnek fordított adózás alá, amelyek építési hatósági engedélyköteles 

ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, illetve egyéb 

megváltoztatására irányulnak, hanem azok is, amelyeknél az ingatlan 

létrehozatala, átalakítása, bővítése vagy egyéb megváltoztatása az 

építési hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött. 

[Áfa tv. 142. § (1) bek. b) pont, Mód. tv. 108. §] 

Az Európai Unió Tanácsának a 2012. október 4-ei 2012/624/EU 

végrehajtási határozatában foglaltaknak megfelelően Magyarország a 

2013. július 1-jétől 2014. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozóan 

kapott engedélyt az egyes gabonák, olajos magvak értékesítésének 

fordított adózás alá vonására. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra 

alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív 

és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló 

2013/43/EU irányelv időközben lehetővé tette a tagállamok számára, 

hogy a gabonafélék és olajos magvak vonatkozásában 2018. december 

31-ig fordított adózást alkalmazzanak. Ez utóbbira tekintettel az Áfa tv-

nek az egyes gabonák, olajos magvak értékesítésének fordított 

adózásra vonatkozó rendelkezései 2018. december 31-éig hatályban 

maradnak. 

[Áfa tv. 142. § (1) bek. i) pont, 142. § (8) bek., 276. § 6/A. számú 

melléklete, Mód. tv. 110. §] 

 

Autóhasználattal kapcsolatos adókötelezettség 

2012-ben és 2013-ban is változtak az autóhasználatra irányadó forgalmi 

adózási szabályok, ugyanakkor az esetek legnagyobb részében az 

adózók – akár az ellenőrzési gyakorlat hiánya miatt, akár a 

jogértelmezési bizonytalanságok okán – nem élnek adólevonási 

jogukkal. A következőkben összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat, 



mire kell figyelni és mit kell elkerülni annak érdekében, hogy 

biztonsággal élhessünk adólevonási jogunkkal a személygépkocsik 

bérbevétele – használata vonatkozásában. 

Bérbevétel, lízingbevétel 

2012. január 1-jétől az adóalanyok jogosultak a személygépkocsi 

bérbevétele után is levonni az általános forgalmi adót. Ez az általános 

szabályoknak megfelelően azt jelenti, hogy kizárólag az adóköteles 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében történő használat 

áfatartalma helyezhető levonásba. 

Mivel a személygépkocsi mind üzleti, mind pedig magáncélra 

használható, az adólevonási jog érdekében valamilyen módszerrel meg 

kell tudni állapítani, hogy milyen mértékben használta a bérbevételi 

szolgáltatást az adóalany adóköteles termékértékesítéshez, 

szolgáltatásnyújtáshoz. Az adóhatóság által közzétett állásfoglalás 

szerint: az „adólevonási jog gyakorlásához az adóalany érdekében 

áll a gazdasági célú futásteljesítmény hiteles nyilvántartással való 

dokumentálása, melynek alapja lehet például az útnyilvántartás”. 

Fontos megemlíteni, hogy az adólevonási jogával (elévülési időn belül) 

bármikor élhet az adóalany, de az is nyilvánvaló, hogy utólag sokkal 

nehezebb reprodukálni az üzleti használatot. Éppen ezért érdemes 

esetlegesen egy olyan útnyilvántartást előkészíteni, amely minimális 

tartalommal csakis az üzleti utakat dokumentálja, és esetleg évente egy 

alkalommal a teljes használatból az üzleti használatra jutó arányban 

visszaigényelni a forgalmi adót. 

 

Személygépkocsi-használattal kapcsolatos szolgáltatások 

Az Áfa törvény 2013. január 1-jétől hatályos 124. § (4) bekezdése 

értelmében nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, 

fenntartásához szükséges szolgáltatás áfa-tartalmának 50 

százaléka. Ezen módosítás a korábbi teljes levonási tiltáshoz képes 

megengedőbb, ugyanakkor ezen levonási jog sem feltétel nélkül illeti 

meg az adóalanyt. A hivatalosan közzétett adóhatósági állásfoglalás 

értelmében: „az Áfa törvény 124. § (4) bekezdésében foglalt 50 

százalékos levonási tilalom alkalmazása során az adóalany az általa 



használt személygépkocsival kapcsolatban – figyelemmel az Áfa törvény 

120. §-ának szabályára – elsősorban azt köteles vizsgálni, hogy az 

érintett személygépkocsi bármilyen mértékben szolgálja-e az 

adóalany adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét. 

Amennyiben igen, akkor a továbbiakban a személygépkocsi gazdasági 

tevékenység körében való használatának a tényleges mértékét nem 

szükséges külön út- vagy egyéb nyilvántartással alátámasztani, hanem – 

az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez történő használat 

tényének megfelelő igazolása mellett – az adóalany (függetlenül a 

gazdasági és a magánhasználat tényleges arányától) az Áfa törvény 

124. § (4) bekezdésében megjelenő, 50 százalékos levonási tilalmat 

alkalmazza. Annak alátámasztása, hogy az adóalany az érintett 

személygépkocsit – bármilyen mértékben – adólevonásra jogosító 

gazdasági tevékenységhez használja, bármilyen (akár út-, vagy más 

egyéb) nyilvántartással történhet”. 

A fentiek alapján tehát az 50%-os adólevonás megilleti az adóalanyt, de 

azt igazolnia kell, hogy a személygépkocsit bármilyen mértékben 

adóköteles tevékenységéhez használta.  Fontos megemlíteni, hogy az 

egyes javítási költségek esetén az adóalanyok gyakorlatilag rá vannak 

erre kényszerítve, mert a biztosító nem téríti meg a levonható áfát (azaz 

a javítási költség áfájának 50%-át), mert elvárja, hogy a biztosított 

kárenyhítési kötelezettségének megfelelően ezt az áfatartalmat vonja 

le/igényelje vissza az adóbevallásában. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy az adólevonási jog gyakorlásához 

elengedhetetlen valamiféle nyilvántartási kötelezettség, amelyet célszerű 

a lehető legkisebb – de az adóhatóság részére még elfogadható – 

adminisztrációt jelentő módon megvalósítani, még akkor is, ha jelenleg 

még nem él a cég az adólevonási jogával. 

Autó az adók elszámolhatósága és a könyvelés szempontjából kerülhet 

vásárlás, pénzügyi lízing, bérlés, operatív lízing útján a használóhoz. 

Autóvásárlás esetén a teljes vételárat áfával együtt, egy összegben kell 

megfinanszírozni. 

A felszámított áfa sem a személygépkocsi árából. sem annak járulékos 

költségeiből nem igényelhető vissza. Az eszköz a társaság tulajdonába 



kerül, ezért értékcsökkenést számolhat el rá a könyvelésben. Minden, az 

eszközzel kapcsolatos jog és kötelezettség a társaságot terheli. 

Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó megvásárolja a személygépkocsit, 

amit rendszeres díjfizetés ellenében átenged a lízingbe vevőnek. 

Az eszköz a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad, de a 

lízingbevevő könyvelésében kerül kimutatásra, ezért a lízingbevevő 

jogosult értékcsökkenést elszámolni. Attól függően beszélünk zárt, illetve 

nyílt végű lízingről, hogy a lízingtárgy a futamidő végén automatikusan a 

lízingbe vevő tulajdonába kerül, vagy a lízingbe vevő dönt arról, hogy a 

tulajdonába kerül vagy nem. 

A zárt végű lízing tulajdonképpen egy meghitelezett vásárlással 

egyenértékű, a lízingbeadó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, 

így a személygépkocsi és járulékos költségeinek áfája nem igényelhető 

vissza. 

A nyílt végű lízinget viszont az Áfa törvény bérbeadáshoz hasonló 

szolgáltatásnak minősíti, ezért annak áfája visszaigényelhető. Ez 

esetben a futamidő végén a személygépkocsi maradványértéke az 

lízingbe vevő választásának megfelelő személyre kerül kiállításra és 

csak ennek a számlának az áfája nem lesz visszaigényelhető. 

A bérléssel megszerzett autóhasználati jog szerint a bérleti szerződés 

tartalma nem finanszírozás, hanem szolgáltatás, amelynek keretében a 

bérbeadó az eszközt a bérlő használatába adja, a futamidő végén pedig 

visszakapja azt. A bérbeadó marad a megvásárolt személygépkocsi 

tulajdonosa, az ő könyvelésében kerül az eszköz kimutatásra, így 

értékcsökkenést a bérbevevő nem számolhat el. 

Az áfa a rendszeresen felszámított bérleti díjjal együtt fizetendő és a 

céges használatra jutó áfa -  mind a személygépkocsi bérleti díjából, 

mind annak járulékos költségeiből - visszaigényelhető. 

A bérleti időszak végén a bérbevevő nem válik az eszköz tulajdonosává, 

hanem azt a bérbeadó egy következő bérlő részére adja használatba. 

Azért természetesen előfordulhat az is, hogy ha a bérbeadó a 

személygépkocsi értékesítése mellett dönt, akkor a bérlő a bérleti 

időszak végén megvásárolhatja azt, de ez már egy külön szerződés 



keretében valósul meg, és erre a szerződéses összegre már nem 

igényelhető vissza az áfa. 

Az operatív lízingszerződés tartalma sem finanszírozás, hanem 

szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbeadó az eszközt a lízingbe 

vevő használatába adja, a lízingbe vevő pedig a futamidő végén 

visszaszolgáltatja azt. Az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad, de a 

lízingbevevő könyvelésében kerül aktiválásra, ezért a lízingbevevő 

jogosult értékcsökkenést elszámolni rá. 

Az áfa a rendszeresen felszámított lízingdíjjal együtt fizetendő és a 

céges használatra jufó áfa mind a személygépkocsi bérleti díjából, mind 

annak járulékos költségeiből visszaigényelhető. 

A lízingidőszak végén a lízingbe vevő nem válik az eszköz 

tulajdonosává, hanem a lízingbe adónak visszaszolgáltatja azt. 

Adózási szempontból átjárhatóak a kategóriák és kiemelt fontossága van 

annak, hogy a személygépkocsi beszerzése kapcsán kötött 

szerződésünk milyen feltételeket és lehetőségeket tartalmaz. 

Az adóhatóság nem a szerződések megnevezése, hanem annak 

tartalma alapján fogja megítélni az adófizetési kötelezettséget. 

A bérlet, a nyílt végű pénzügyi lízing és az operatív lízing óriási előnye, 

hogy a beszerzett személygépkocsi és járulékos költségei áfája (a 

nagyságrendhez képest minimális adminisztrációval) csaknem teljesen 

visszaigényelhető. 

Ha készpénzes vásárlásban, hitelben vagy zárt végű pénzügyi lízingben 

gondolkodunk, akkor adótanácsadói szempontból egyenlő eséllyel indul 

a vállalkozás és a magánszemély is. 

Ha vállalkozóként szerezzük be a gépkocsit, akkor ezt a társaság 

adózatlan bevételéből tehetjük meg, hiszen még ha 4-6 év alatt is, 

de a beszerzési árat értékcsökkenésként levonhatjuk a következő 

évek adóalapjából. 

Ha magánszemélyként, akkor viszont azzal kell számolnunk, hogy az 

összeg, amit gépkocsi beszerzésére akarunk fordítani, nem fogja 

csökkenteni a vállalkozás adóalapját és akkor olyan pénzt fogunk 



autóbeszerzésre fordítani, amit valamikor valamilyen mértékű adóval 

már le is adóztunk. 

Azok a vállalkozások, amelyek bármilyen költséget számolnak el a 

tulajdonukban lévő személygépkocsijuk után, akár csak értékcsökkenést 

is, cégautóadót kötelesek fizetni. A cégautóadó mértéke függ a 

gépjármű hajtómotorjának teljesítményétől és környezetvédelmi 

osztályba sorolásától. A cégautóadó havi összege a besorolási 

kategóriáktól függően 7 700 és 44 000 forint között van. 

Azok a magánszemélyek is cégautóadót kötelesek fizetni, akik saját 

személygépkocsijukat használják céges feladatok ellátására és 

költségeiket útnyilvántartás és arányosított tételes költségelszámolás 

alapján számolják el a társaság felé. (Az arányosított tételes 

költségelszámolás azt jelenti, hogy a magánszemély az üzemeltetéssel 

kapcsolatos költségszámlák összegét az összes futott kilométeren belül, 

a céges használathoz kapcsolódó kilométer arányában számolja el.) 

A magánszemély el tudja kerülni a cégautóadó-fizetési kötelezettséget, 

ha a tulajdonában lévő személygépkocsit céges feladok ellátására is 

használja, amennyiben üzemanyag-költségeit kiküldetési rendelvény 

alapján számolja el, üzemeltetéssel kapcsolatos költségeit pedig az 

adóhivatal által megadott kilométerenkénti 9 forinttal. 

Vállalkozóként a személygépkocsival kapcsolatos összes költség 

elszámolható és 2013. január 1-től az üzemeltetéshez, fenntartáshoz 

szükséges szolgáltatást terhelő, előzetesen felszámított áfa összegének 

50%-a vissza is igényelhető. 

A személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos költségek 

üzemanyagköltségből és fenntartási, javítási, felújítási költségekből 

állnak. Nem része az üzemeltetési költségnek az úthasználat, 

garázsbérlet, parkolás díja. 

 

PÉNZTÁRGÉPEK  



A kereskedelmi szálláshely-értékesítésre és a vendéglátásra is kiterjed 

az az új szabályozás, miszerint a nyugtaadási kötelezettséget kizárólag 

a NAV-val on-line kapcsolatra képes pénztárgéppel lehet teljesíteni.  

Az utazási irodák utazási szolgáltatásaira nem terjed ki a pénztárgép-

alkalmazás kötelezettsége, ha kereskedelmi vagy az utazási 

szolgáltatástól eltérő szolgáltatást nem végeznek. (Ha mást is, pl. úti 

könyveket is értékesítenek, akkor erre a tevékenységre vonatkozik a 

kötelező pénztárgép-alkalmazás szabálya is.)  

Amennyiben azonban minden vásárló neve megismerhető, és a 

vállalkozás él is a számlaadási lehetőséggel, akkor nem kerül szóba a 

nyugtaadási kötelezettség, mivel a számla magasabb szintű biztonságot 

nyújt.  

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra 

szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és 

szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 

felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a 

továbbiakban: Pénztárgéprendelet) 71. § (1) bekezdése értelmében a 

2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben 

foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező 

pénztárgépek csak 2013. december 31-éig üzemeltethetők.  

Mivel nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely megtiltaná az adóalany 

számára, hogy gazdasági tevékenységét online pénztárgép nélkül 

folytassa, így a hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező 

pénztárgép 2013. december 31-ét követő használata kizárólag a 

Pénztárgéprendelet 71. § (1) bekezdésében foglaltak megsértését 

jelenti, amely az alábbi szankciók alkalmazását vonhatja maga után: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (20g) bekezdés 

b) pontja értelmében az állami adóhatóság a pénztárgép, taxaméter 

forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő 

megszegése esetén a magánszemély kötelezettet (forgalmazót, 

üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem 

magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal 

sújthatja. 



 A 174. § (1) bekezdés 2014. január 1-jétől hatályos d) pontja alapján az 

adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles 

tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra 

lezárhatja, ha az adózó a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte.   

A hivatkozott jogszabályi kötelezettség megsértésének adóhatóság által 

történő észlelése  esetén az adóhatóság minden esetben mérlegeli, 

hogy az adóalany minden tőle elvárhatót megtett-e a kötelezettsége 

határidőben történő teljesítése érdekében. Ez minden adóalany 

tekintetében más és más magatartást követel meg, amelynek megítélése 

során az adóhatóság fokozott körültekintéssel jár el.   

Az adóalanytól elvárható magatartás általánosságban az alábbiak szerint 

határozható meg:    

 az üzembe helyezési kód igénylése,     

 a beszerezni kívánt online pénztárgép 

gyártójának/forgalmazójának kiválasztása,  

 kapcsolatfelvétel,     

 forgalmazási engedély megléte esetén megrendelés 

leadása/szerződés megkötése,     

 egyedi igényekhez igazított rendszer kifejlesztése esetén az erre 

vonatkozó megrendelés és  

 a gyártói/forgalmazói visszajelzések az engedélyezési folyamatról, 

a tervezett ütemezésről,      

 más, a fentiekkel egyenértékűnek tekinthető, dokumentált 

magatartás, amely a kötelezettség határidőben történő 

teljesítésére irányuló kifejezett és komoly szándékot alátámasztja.      

A fentiek mellett az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet 

használó, pénztárgép-használatra kötelezett adóalany az online 

pénztárgép üzembe helyezéséig köteles havonta, a tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltatni az elektronikus naplók, 

valamint az elektronikus naplók adattartalma tekintetében a 

PTGNAPLO adatlap benyújtásával.   Az adóhatóság az ügy 

valamennyi körülményének értékelése alapján dönt a szankció 

alkalmazásáról, annak mértékéről, illetve – amennyiben az adóalany 



minden tőle elvárhatót megtett a kötelezettsége határidőben történő 

teljesítése érdekében – annak mellőzéséről. 

 

Használatból történő kivonás, selejtezés 

Akár selejtezésre, akár használatból történő kivonásra kerül sor, a 

pénztárgép hulladékként történő átadását megelőzően figyelemmel kell 

lenni a rendelet – elsősorban az adómemória kiszerelésével, 

megőrzésével kapcsolatos – előírásaira.  

Amennyiben az üzemeltető – választása szerint – maga vonja ki a 

használatból a pénztárgépet, úgy erről köteles az adóhatósághoz 

adatszolgáltatást teljesíteni. A használatból kivont pénztárgép 

adómemóriáját köteles az adó megállapításához való jog elévüléséig 

megőrizni. Az adómemória megőrzése történhet a pénztárgép 

megőrzésével, mely esetben értelemszerűen nincs lehetőség a 

pénztárgép hulladékként történő leadására, hiszen az adómemória 

annak részét képezi.  

Az üzemeltetőnek lehetősége van a pénztárgép selejtezésére is, amelyet 

szerviz végezhet a rá vonatkozó szabályok szerint. Ebben az esetben a 

pénztárgép üzemeltetőjét nem terheli adatszolgáltatási kötelezettség, 

ugyanis azt a szerviz köteles teljesíteni. A selejtezésnek része az 

adómemória kiszerelése is, amelyet az üzemeltető köteles megőrizni az 

adó megállapításához való jog elévüléséig. Míg a pénztárgép 

hulladékként történő átvételéért a gyártó, illetve forgalmazó nem – illetve 

kivételes esetben kezelési költségeivel arányosan – számolhat fel díjat, 

addig a selejtezésért, illetve az adómemória kiszereléséért a szerviz 

saját díjszabása szerint jogosult erre, így az üzemeltetőnek ebben az 

esetben költsége merülhet fel. Mindemellett az üzemeltető a selejtezést 

a vonatkozó jogszabályok – így a számviteli törvény és a személyi 

jövedelemadó-törvény előírásai – szerint köteles végezni.  

 

A gyártó kötelezettségeiről 

A gyártó – az átvételi helyen – mind az általa vagy olyan, más által 

forgalomba hozott és hulladékká vált pénztárgép hulladékbirtokostól 



történő átvételére köteles – az elektromos és elektronikus 

berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 443/2012. Korm. rendelet alapján – amely a gyártó által 

forgalmazott termékkel jellegében és funkciójában azonos. Átvételi hely 

a gyártó vagy a forgalmazó cég által fenntartott, a lakosság számára 

könnyen megközelíthető, közforgalmú helyen kialakított gyűjtőhely, 

amely a gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvételére szolgál. 

Gyártónak minősül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

(továbbiakban: Ht.) 2. § 16. pontjában meghatározott gyártó, valamint az 

elektromos és elektronikus berendezés olyan forgalmazója, aki a más 

által gyártott ilyen berendezést saját márkaneve alatt továbbforgalmazza, 

kivéve, ha az elektromos és elektronikai berendezésen az eredeti gyártó 

márkaneve is feltüntetésre kerül.  

A gyártó a hulladékká vált pénztárgép átvételét jegyzőkönyv felvétele 

mellett abban az esetben tagadhatja meg, ha az átvételi kötelezettség 

teljesítése az emberi egészséget, testi épséget vagy a környezetet 

súlyosan veszélyezteti, illetve ha az átadni kívánt berendezés más 

eredetű hulladékot is tartalmaz. A gyártó a pénztárgép átvételéért a 

hulladékbirtokostól díjat, térítést nem kérhet, azonban ha az átvételre 

kínált pénztárgép a berendezésre jellemző alapvető alkatrészeket nem 

tartalmazza (pl.: bontás után, ahol az értékesebb fémtartalmú 

alkatrészeket, nyomtatott áramköröket eltávolították), a gyártó az átvételi 

kötelezettség teljesítése mellett a kezelési költségeivel arányos díjat 

számíthat fel.  

A gyártó a forgalmazót és a fogyasztót tájékoztatni köteles arról, hogy a 

hulladékká vált pénztárgép nem helyezhető a települési hulladékkal 

azonos gyűjtőedénybe, azt elkülönítetten kell tárolni, egyidejűleg 

tájékoztatja a forgalmazót és a fogyasztót a hulladékká vált 

pénztárgépek vonatkozásában fennálló átvételi kötelezettségéről, mely 

kötelezettséget másra nem ruházhat át.  

 

A forgalmazó kötelezettségeiről 

A forgalmazó új pénztárgép értékesítésekor a hulladékbirtokos által 

felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos mennyiségű és azonos 

elsődleges használati célú hulladékká vált háztartási elektromos 



berendezést a birtokba adás helyszínén köteles átvenni. Amennyiben a 

birtokba adás a forgalmazó telephelyén történik meg, abban az esetben 

a forgalmazó köteles a hulladékká vált pénztárgép telephelyén történő 

átvételére, amennyiben az értékesített új pénztárgépet a vevő címére 

kiszállítja, köteles a kiszállítás helyén részére átadott, hulladékká vált 

pénztárgép átvételére és elszállítására. Az átvételt a forgalmazó 

megtagadhatja a gyártónál taglalt esetekben, illetve akkor, ha az átadni 

kívánt berendezésből az alapvető alkatrészek hiányoznak. 

A forgalmazó az átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségének 

teljesítéséért a hulladékbirtokostól díjat nem kérhet, azonban a hulladék 

átadásának ösztönzése érdekében díjat fizethet.  

A pénztárgép tulajdonosa választása szerint dönthet úgy, hogy az 

eredeti funkciójára rendeltetésszerűen már nem alkalmas, így hulladékká 

vált pénztárgépet a gyártó vagy forgalmazó cég részére adja át.  

Dönthet úgy is továbbá, hogy – a Ht.-nek a hulladékbirtokos 

kötelezettségeit előíró szabályainak figyelembe vételével – a 

nyilvántartásba vett, illetve hulladékkezelői engedéllyel rendelkező 

vállalkozás részére adja át.  

A Ht. értelmező rendelkezése alapján a hulladék bármely anyag vagy 

tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni 

köteles. Erre tekintettel tehát a jogszabályi rendelkezések változása 

miatt a továbbiakban rendeltetésszerűen nem használható pénztárgépek 

nem válnak automatikusan hulladékká, csak a fentiek esetében. 

 

PÉLDA ÉS MAGYARÁZAT A TÁRSASÁGIADÓ-
KEDVEZMÉNYRE 

2014-ben változtak a sport-, a film- és az előadó-művészeti támogatások 

adókedvezményei. 

2014. január 1-jétől bevezették a kiegészítő támogatásnyújtási 

kötelezettséget a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek esetén 

is. Az átutalt támogatási összeg költségként való elszámolásán túl teljes 

összegében levonható a társasági adóból is, vagyis az adóalap 

nagyságától függően legalább 10 százalék, bizonyos esetekben akár 19 



százalékos mértékű megtakarítást jelenthet a támogató számára. Ha 

valaki 2013. évben átutalta a támogatást, akár négyszer nagyobb 

adómegtakarítást is elérhet, amelyet négy adóéven keresztül 

érvényesíthet. 

A kedvezmény igénybevételéhez igazolás szükséges. 

A 2013. június 1. után átutalt támogatások esetében a támogatást követő 

90 napon belül (volt) kérhető az igazolás kiállítása az Előadó-művészeti 

Irodától. A kérelemhez csatolni kell a támogatási szerződést, a 

támogatott szervezet igazolását és a teljesítésigazolást (banki átutalás 

másolata). Ez a határidő jogvesztő, tehát a 91. napon benyújtott 

kérelemre az iroda már nem tud igazolást kiállítani. Az igazolás 

kiadásáért 20 ezer forint eljárási illetéket kell fizetni. 

A kérelem tartalmazza: 

 az igazolás felhasználásának célját, 

 a támogató nevét, 

 a támogató székhelyét, 

 a támogató adószámát. 

 

Az igazolásnak tartalmaznia kell: 

 a támogatást nyújtó szervezet megnevezését, székhelyét, 

adószámát, 

 a támogatott előadó-művészeti szervezet megnevezését, 

székhelyét, nyilvántartási számát, besorolási kategóriáját, 

 azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást az előadó-

művészeti szervezet tevékenységéhez juttatta, 

 a támogatás dátumát, 

 a támogatás összegét. 

Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az előadó-művészeti szervezet a 

tárgyévet követő év január 31-ig adatot szolgáltasson tárgyévi 

jegybevételéről. 

A támogató gazdálkodó szervezetnek a támogatásnyújtás (átutalás) 

időpontjában nem lehet köztartozása!  

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/
http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/


Ezt úgy tudjuk a legkönnyebben igazolni, ha utalás előtt aznapi 

adófolyószámla-kivonat és iparűzési adófolyószámla-kivonat áll a 

rendelkezésünkre. 

Példa: Három társaság a következő azonos adatokkal rendelkezik: 

Tárgyévi bevétel: 45 000 ezer forint 

Tárgyévi összes költség és ráfordítás: 36 000 ezer forint 

Különbség a három társaság között: 

Az ”A” társaság a tárgyévben nem támogat előadó-művészeti 

szervezetet. 

A „B” társaság 588 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti 

szervezetnek a tárgyévben. 

A „C” társaság 700 ezer forintos támogatást nyújt előadó-művészeti 

szervezetnek a tárgyévben. 

Megnevezés 

(E Ft) 

“A” 

társaság 

“B” 

társaság 

“C” 

társaság 

Bevétel 

Összes költség és 

ráfordítás 

 

Művészeti szervezet 

támogatása 

                45 000 

 

                36 000 

 

                       - 

            45 000 

 

            36 000 

 

                 588 

            45 000 

 

            36 000 

 

                 700 

Társasági adóalap 

 

Számított adó 

Művészeti szervezet 

támogatása a 

társasági adó 70%-

áig 

                  9 000 

 

                     900 

 

 

                       - 

              9 412 

 

                 841 

 

 

                 588 

              8 300 

 

                 830 

 

 

                 581 



Fizetendő társasági 

adó 
900 253 249 

Összes kiadás (adóra 

és támogatásra) 
900 841 949 

Az „A” és „B” társaság összehasonlításából teljesen jól látható, hogy a 

támogatást nyújtó „B” társaságnak – amely kihasználta a nyújtható 

támogatási összeg maximumát – az 588 ezer forint támogatással és a 

253 ezer forint társasági adóval összesen 841 ezer forint kiadása van. 

Ezzel szemben a támogatást nem nyújtó „A” társaságnak 900 ezer forint 

kiadása van, amelyet teljes egészében társasági adó címen fog befizetni 

a költségvetésbe. 

A „C” társaság a 700 ezer forintos támogatás nyújtásával túllépte a 

maximálisan társasági adó-kedvezményként igénybe vehető támogatási 

mértéket, így tárgyévi kiadása több, mint az „A” társaságnak, amely nem 

fordított egyetlen fillért sem előadó-művészeti szervezet támogatására. 

De ez csak a tárgyévben van így, hiszen a támogatás tárgyévben nem 

érvényesített részét, 119 ezer forintot (700 ezer forint – 581 forint) le 

tudja vonni a következő három adóév társasági adójából. Vagyis 

tulajdonképpen (949 ezer forint – 119 ezer forint) 830 ezer forint 

tényleges kiadása keletkezett, hiszen a 119 ezer forintot vissza fogja 

kapni a következő években. 

 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK  

2014. évi minimálbér és a bérminimum hatása 

2014-ben havi 101 500 forint a minimálbér, így a legkisebb bér a 2013. 

évi 98 ezer forintról 3,57 százalékkal nőtt. A garantált bérminimum – 

azaz a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben 

kötelezően fizetendő bér – havi összege a mostani 114 ezer forintról 118 

ezer forintra emelkedett, itt 3,5 százalék a növekedés.  

A minimálbéremelés meghaladja a 2014-re tervezett 2,4 százalékos 

inflációt. 

 



A 2009-es esztendő adataival összehasonlítva 41,9 százalékkal nőtt a 

minimálbér bruttó értéke és csaknem ugyanennyivel, 39 százalékkal a 

minimálbér bérköltsége. Eközben a minimálbér nettó értékének 

emelkedése egyáltalán nem volt látványos, a négy év alatt mindössze 15 

százalékot tett ki. A minimálbér emelésének igazi haszonélvezője a 

költségvetés, ami az adóék növekedésén keresztül mérhető le. Míg az 

elvonások teljes bérköltséghez viszonyított aránya 2009-ben 37,7 

százalékot, 2010-ben pedig 35,5 százalékot tett ki, 2012 óta ez már 

48,4 százalék, azaz a minimálbér összköltségéből csaknem fele rész 

a büdzséé, mindössze 51,6 százalék marad a munkavállalónál. 

 

Törzstőke-emelési kötelezettség  

Az új Ptk. előírásai szerint a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje 

(jegyzett tőke) nem lehet kevesebb 3 millió forintnál, és 2014. március 

15-től már csak legalább ekkora készpénzzel és apporttal alapítható új 

korlátolt felelősségű társaság. 

Az új Ptk. nem tartalmaz előírásokat arra vonatkozóan, hogy a már 

létező és 3 millió forintnál kevesebb jegyzett tőkével rendelkező 

társaságok mikor és hogyan lesznek kötelesek az előírt alsó határ 

elérésére. 

A kötelező törzstőke-emelésről szóló moratóriumot tartalmazó törvény az 

új Ptk. hatálybalépését követő első társasági szerződésmódosítással 

egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-én tenné kötelezővé az 

előírt jegyzett tőke elérését. 

Ha a társaság és annak tagjai nem rendelkeznek fedezettel a 

tőkeemeléshez, elhatározhatják a társaság átalakulását egy olyan 

társasági formába (betéti társaság, közkereseti társaság), amelyben 

jegyzett tőkéjük eléri az előírt mértéket, illetve elhatározhatják a társaság 

megszüntetését. 

Ha társaságot szeretnénk alapítani, de nem rendelkezünk 3 millió 

forinttal, akkor még az új Ptk. hatálybalépése előtt alapítsuk meg a 

társaságot, mert így elég csak a jelenleg hatályos 500 ezer forinttal 

rendelkeznünk, és nyerünk legalább két évet a tőke megemelésére. 



Ha társasági szerződésünket bármilyen már ismert okból módosítani 

szeretnénk, azt is tegyük meg hatálybalépés előtt, mert ha az új Ptk. 

hatálybalépése után módosítunk, akkor azt már csak a jegyzett tőke 3 

millió forintra történő emelésével együtt tehetjük meg. 

Lehet törzstőkét emelni új törzsbetét befizetésével.  A legkézenfekvőbb 

megoldás a jegyzett tőkét a tagok pénzbeli hozzájárulásával megemelni.  

A befizetés teljesíthető tulajdoni hányad-arányosan, de lehetőségük van 

a tagoknak új arányok kialakítására, vagy új tag felvételére is, 

természetesen a törvényi előírások rendelkezéseit megtartva pl. az 

elővásárlási jogok gyakorlása terén. 

Apporttal is történhet a tőkeemelés. A tagok ez esetben a jegyzett tőkét 

nem készpénz rendelkezésre bocsátásával emelik meg, hanem 

bármilyen más, vagyoni értékkel rendelkező dologgal, szellemi 

alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű joggal. A nem pénzbeli 

hozzájárulás értékének meghatározása könyvvizsgáló vagy más 

szakértő megbízásával is lehetséges. Ebben az esetben a taggyűlésnek 

kell definiálnia, hogy milyen szempontok figyelembevételével történt a 

nem pénzbeli hozzájárulás értékelése, melyet nyilatkozatba kell foglalni. 

Törzstőkén felüli vagyonból is történhet az emelés. Az előző üzleti 

évre vonatkozó beszámoló hat hónapon belüli mérlege vagy a tárgyévi 

közbenső mérleg alapján a tőkeemelés fedezetének biztosítottnak kell 

lennie. Törzstőkén felüli vagyon, amelyből a jegyzett tőke emelése 

megvalósítható, lehet tőketartalék és eredménytartalék.  

A tőketartalékból való tőkeemelés, mivel ez a tőkeelem nem kapcsolódik 

a társaság eredményességéhez, természetesen adómentesen tehető 

meg. 

Az eredménytartalékból történő tőkeemelés esetén pedig értékpapír-

juttatás valósul meg, amely után a magánszemélyeknek adófizetési 

kötelezettsége majd csak akkor keletkezik, ha az üzletrészüket valamikor 

elidegenítik, értékesítik. 

Tagi hitel bevihető a társaságba apportként. Tagi hitel esetében a 

magánszemély követelését ajánlott a társaság számára nem pénzbeli 

hozzájárulásként, hanem apportként átadni. Ekkor a tagot semmilyen 

adófizetési kötelezettség nem terheli. 



A tagi hitel elengedéséből megvalósuló tőkeemelést  nem javaslom, 

mivel a tagi hitel elengedése vagyont teremt ugyan a társaságnál, de 

ezzel egy időben társasági adó- és ajándékozási illeték-fizetési 

kötelezettség is keletkezik. 

Lehetséges mód a törzstőke-emelésre a már jóváhagyott, de fel nem vett 

osztalék terhére  történő emelés. Vagy a társaság tartozása a tag felé (a 

tag termék-értékesítésből és szolgáltatásból származó tevékenységének 

az ellenértéke, követelése). E két lehetőség közül a tagok követelésének 

apportként való bevitele az adótakarékosabb megoldás. Az osztalék 

apportjánál ugyanis számítani kell arra, hogy a tőkeemeléssel egy 

időben az osztalék "miatt" személyi jövedelemadó és egészségügyi 

hozzájárulás-fizetési kötelezettség is keletkezik. A tőkeemelés összege a 

társaság könyveiben szereplő osztalék személyi jövedelemadóval és 

egészségügyi hozzájárulással csökkentett összege lehet. 

 



 



Adókedvezmények hatása adónként 2014-ben  

(milliárd forintban, becsléssel) 

Adónem Főbb adókedvezmények  Alsó 

becslés 

Felső becslés 

Jövedéki adó Üzemanyagok 45 50 

   Mezőgazdasági gázolaj 

visszatérítés 

26 28 

   Vasút, hajózás - gázolaj 

visszatérítés 

5 6 

   Kereskedelmi gázolaj 

visszatérítés 

14 16 

   Alkoholok 10 12 

   Adómentes pálinkafőzetés 10 12 

   Összesen 55 62 

Energiaadó Lakosság mentessége 14 14,5 

   Összesen 14 14,5 

Környezetterhelési 

díj 

Levegőterhelési díjkedvezmény 0,1 0,5 

   Vízterhelési díjkedvezmény 0,3 1 

   Összesen 0,4 1,5 

Társasági adó Adókedvezmények 117 125 



   Kis- és közepes vállalkozások 

adókedvezménye 

2 3 

   Fejlesztési adókedvezmény 46 50 

   Filmtámogatás kedvezménye 10 11 

   Előadó-művészeti szervezet 

támogatása utáni 

adókedvezmény 

9 11 

   Sportcélú támogatás utáni 

adókedvezmény 

50 50 

   Adóalap-csökkentő tételek 39 48 

   Kapott jogdíj alapján elszámolt 

bevétel 50 százaléka 

8 11 

   K+F kapott támogatás 25 30 

   Mikro- és kisvállalkozásnál 

beruházások 

6 7 

   Adómentesség 1 2 

   Összesen 157 175 

Pénzügyi 

szervezetek 

különadója 

Devizaalapú kölcsönszerződés 

végtörlesztése miatti adójóváírás 

0 0 

   Devizahitel forintra történő 

átváltása miatti adójóváírás 

0 0 

   Összesen 0 0 



Távközlési adó Nem adóköteles hívások és 

üzenetek 

19 20 

   Összesen 19 20 

Személyi 

jövedelemadó 

Családi adóalap-kedvezmény 188 190 

   Adót csökkentő kedvezmények 7 7,4 

   Súlyos fogyatékosság miatt 

levont összeg 

4,6 4,7 

   Lakástörlesztés kedvezménye 1,5 1,8 

   Felsőoktatási tandíj kedvezménye 0,1 0,1 

   Őstermelői kedvezmény 0,8 0,8 

   Rendelkezések az adó felett 9,9 10,2 

   Önkéntes kölcsönös és 

nyugdíjpénztári befizetés 

7 7,2 

   Nyugdíj-előtakarékosság 2,9 3 

   Összesen 204,9 207,6 

Helyi iparűzési adó Foglalkoztatás növeléséhez 

kapcsolódó adóalap-mentesség 

2 4 

   K+F tevékenység 3 5 

   Fuvarozók kedvezménye 8 9 

   Összesen 13 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illetékek Lakástulajdonok közvetett cseréje 10 12 

   Ingatlanforgalmazási célú 

vagyonszerzés 

1,5 2 

   Illetékmentes öröklés 11 13 

   Összesen 35,1 44,9 

Szociális 

hozzájárulási adó 

Munkahelyvédelmi 

kedvezmények 

145 150 

   Kutatók kedvezménye 1 1,2 

   Összesen 146 151,2 

Munkavállalói tb-

járulék 

Családi kedvezmény kiterjesztése 45,9 50 

Összesen    696,2 757,7 

Forrás: Költségvetés (Napi.hu által) 



Az Adóhatóság egyik eljárási folyamatábrája az adózó minősítésére  

 



 

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

1989. évi VII. törvény a sztrájkról 

1990. évi C. törvény a helyi adókról 

1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 

1996. évi CXII. törvény a pénzügyi vállalkozásokról 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes 
szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel 

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 



1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről 
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

249/2000. (XII. 14.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 

93/2002. (V. 5.) Kormányrendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba 
vételéről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól 

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

240/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a kincstári elszámolások beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról 

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 

2006. évi CXXXI. törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról 

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 



2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről 

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 

2012. évi CCIV. törvény a 2013. évi költségvetésről 

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

2012. évi LXXXVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról 

2012. évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 

4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről 

3002/2013. számú útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók 
közötti, 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (amely 2014. 03. 15-én lép 
hatályba) 
 

 

 

FORRÁSJEGYZÉK 

 

Adótörvények 2014/I.-II.  (CompLex Kiadó, Adó szaklap, 2013/11-14)  

Az adótörvények tervezeteinek indoklásai 

www.nav.gov.hu 

www.parlament.hu 

HVG: ADÓ 2014 különszám  

hvg.hu/Adózóna 



www.kormany.hu 

www.adoforum.hu/szakmai-forum  

www.adovilag.com 

systemmedia.hu 

www.penzugysziget.hu 

www.facebook.com/adoonline 

www.facebook.com/adoonline/onadozo 

www.kompkonzult.hu/content/adovilag 

szamvitelilevelek.hu 

www.mkvk.hu 

www.adokamara.hu 

www.juno.hu 

www.eutax.hu 

index.hu/gazdasag 

www. portfolio.hu 

www.mkvkok.hu 

dr. Honyek Péter, Sike Olga és dr. Vámosi Nagy Szabolcs előadásainak anyagai  

Központi Statisztikai Hivatal honlapja (www.ksh.hu) 

Magyar Nemzeti Bank honlapja (www.mnb.hu) 

 

Közvetlenül letölthető források: 

http://www.onadozo.hu/hirek/2014 

http://www.tenytar.hu/elemzesek 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag 

http://www.portfolio.hu 

http://www.piacesprofit.hu 

http://www.kpmg.com/HU 

http://www.mva.hu/tevekenysegunk/mh/index.php  

http://szechenyihitelek.hu/uj_szechenyi_hitel_beruhazasi.html  
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http://www.profession.hu/hu/mediaajanlat/allashirdetesarlista  

http://www.kettoskonyveles.hu  

http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=berkalkulator  

http://www.bmva.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=45  

http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/8-networkstudies/866-koezoessegi-oldalak-

koezoessegi-reklamok  

http://www.sikermarketing.hu/hogyan_reklamozzak_leghatekonyabb_reklam_honlap  

http://bkvreklam.net/kapcsolat.php  

http://mediafield.hu/szolgaltatasaink/mediavasarlas/outdoor/jarmureklam/item/98-busz-

reklam  

http://yogomc.hu/main http://www.szek-butor-design.hu/hu/products/MISS-B/371/  

http://www.econom.hu/anyagok/  

http://www.complex.hu  

 

UTAZÁSI IRODÁK TEVÉKENYSÉGÉRE KÖZVETLENÜL VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről  

  

http://www.profession.hu/hu/mediaajanlat/allashirdetesarlista
http://www.kettoskonyveles.hu/konyvelesi_dijak.html
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http://www.sikermarketing.hu/hogyan_reklamozzak_leghatekonyabb_reklam_honlap
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http://mediafield.hu/szolgaltatasaink/mediavasarlas/outdoor/jarmureklam/item/98-busz-reklam
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http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR

