
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalma – 1. o. 

Közétkeztetés – 2. o. 

Családi kedvezmény – 3. o. 
 
Az ingatlanértékesítés adószabályai – 5. o.  
 
A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény módosításai – 8. o.  

A passzív időbeli elhatárolás gyakorlata – 27. o. 

Adótartozás elévülése – 34. o. 
 

Fizetési könnyítések lehetőségei – 38. o.  

 

 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalma 

A legfontosabb tudnivalók 2015. március 15-től: 

 Az üzletek vasárnapi nyitva tartását szabályozó törvény végső verziójában 

már a neve is megváltozott: "Az üzletek nyitva tartásáról" szóló 

jogszabály helyett "A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzés tilalmáról" szóló törvénynek nevezik. 

 A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre terjed ki. 

 A törvény kimondja, hogy az üzleteknek vasárnap zárva kell tartaniuk, 

azon boltok kivételével, melyek árusítótere nem haladja meg a 200 

négyzetmétert és a boltot a működtető cég legalább 1/5 tulajdonrésszel 

rendelkező tulajdonosa vagy családtagja működteti aznap. 

 Ezeken kívül lesznek még kivételek: a gyógyszertárak, a reptéren 

kialakított üzletek, a pályaudvarok területén kialakított üzletek, a 

büntetés-végrehajtási intézetekben történő kereskedelmi tevékenység, az 

egészségügyi intézményekben működő boltok, a piacok, vásárok, 

benzinkutak, a katonai objektumon belül folytatott kereskedelmi 

tevékenység. 



 Az általános nyitva tartás reggel 6-tól este 22 óráig szól. 

 Ezen kívül minden üzlet nyitva lehet az adventi vasárnapokon 6-22 óráig 

és ezen kívül még egy tetszőleges vasárnap az évben. 

 December 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra között lehetnek nyitva 

a boltok. 

 A pékségek kiskereskedelmi napokon 5 és 22 óra között lehetnek nyitva, 

vasárnap és munkaszüneti napokon pedig 5 és 12 óra között. 

 A törvény arra is felhatalmazza a kormányt, hogy az adott település 

sajátosságaira tekintettel (idegenforgalom, vásárlási szokás, 

foglalkoztatottak száma, lakókörnyezet érdekei) az üzletek egyedi 

nyitvatartását engedélyezze és ennek szempontjait rendeletben állapítsa 

meg. 

 A törvény 2015. március 15-én lép hatályba.   

 

          

Közétkeztetés 

A közétkeztetőnek minden általa biztosított étkezéshez étlapot kell készítenie, és 

azt az oktatási intézménynek az étkezők - és adott esetben a szülők - által is jól 

látható helyen ki kell függesztenie. Az étlapon a következőknek kell 

szerepelniük minden étkezésre külön lebontva: 

 energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát- és cukortartalom 

 sótartalom 

 allergén összetevők 

A só- és cukortartalom különösen fontos, számos olyan olcsósító és a főzést 

gyorsító élelmiszer került tiltólistára az új közétkeztetési rendszerben, amely 

magas só- vagy cukortartalmú: 

 sótartalmú ételpor, sótartalmú leveskocka, sótartalmú ételízesítő krémek, 

paszták állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra, 

 30 százaléknál magasabb zsírtartalmú hús, 



 23 százaléknál magasabb zsírtartalmú húskészítmény 15 év alatti 

korosztály számára, 

 18 év alatti korcsoport számára koffeintartalmú ital, 

 energiaital, 

 alkoholt tartalmazó élelmiszer, 

 szénsavas vagy cukrozott üdítő, szörp, 

 az élelmiszerkönyvi előírás szerinti gyümölcslén kívül más gyümölcs- 

vagy zöldségital, 

 bizonyos esetekben a gyümölcsíz, 

 az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára sertés- és baromfizsír. 

2016-tól csak a szülők bizonyos jövedelemhatára felett kell majd minimális díjat 

fizetni az iskolai ellátásért. 2015 januárjától is egyre több gyerek étkezik 

ingyenesen vagy kedvezményesen. Az EMMI tájékoztatása szerint jelenleg az 

étkeztetést igénybevevő gyermekek, tanulók 34 százaléka ingyenes, 20 

százaléka pedig kedvezményes (félárú) étkeztetésben részesül a bölcsődékben, 

óvodákban és az iskolákban. 

 

     
Családi kedvezmény  

Összege kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 

 egy eltartott esetén: 62 500 Ft, 

 kettő eltartott esetén: 2*62 500=125 000 Ft, 

 három és minden további eltartott esetén: 206 250 Ft, 

amelyet az összevont adóalapból vonnak le. 

A kedvezmény nemcsak az adóból, hanem a járulékokból is érvényesíthető, 

amennyiben azt a magánszemély az adóból nem vagy nem teljesen tudja 

levonni. A családi adókedvezményt és járulékkedvezményt egyedül vagy 

megosztással is lehet érvényesíteni, erről nyilatkozni kell. 

Amennyiben a járulékkedvezményre több jogosult is van, csak egyszer 

lehet érvényesíteni a nyilatkozatnak megfelelően. 

A családi járulékkedvezmény igénybevételekor először egészségbiztosítási 

járulékként (ezen belül sorrendben természetbeni egészségbiztosítási 

járulékként, majd pénzbeli egészségbiztosítási járulékként) érvényesíthető a 



kedvezmény, és amennyiben még van fennmaradó összeg, akkor az a 

nyugdíjjárulékot csökkenti. 

A lépések tehát a következők: 

1. Meg kell határozni, hogy a magánszemélyt az Szja törvény szerint mekkora 

összegű családi kedvezmény illeti meg. 

2. Meg kell határozni a személyi jövedelemadóban érvényesített családi 

kedvezmény összegét. 

3. Ezután kiszámítjuk ezek különbözetét, és ennek az összegnek a 16%-a 

érvényesíthető járulékkedvezményként, akkor, ha belefér a kedvezményre 

jogosult 7%-os egészségbiztosítási és 10%-os nyugdíjjárulékába. 

A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó és 

a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti. 

 

Példa 

Adott egy család, ahol egy fő kereső van. 

A családban három gyermek van, mind a három kedvezményezett eltartott. 

A magánszemély nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni a teljes adó- és 

járulékkedvezményt. 

A havi bér összege 400 000 Ft. 

Érvényesített családi kedvezmény: 400 000 Ft (három kedvezményezett eltartott 

után egyenként 206 250 Ft kedvezmény érvényesíthető, ami összesen 3*206 250 

Ft=618 750 Ft. Ám mivel a munkabér 400 000 Ft, a magánszemély csak ekkora 

összegű kedvezményt tud igénybe venni). 

Családi kedvezménnyel csökkentett szja-alap: 400 000-400 000=0 Ft 

Fizetendő szja (16%): 0 Ft 

Szja törvény szerinti családi kedvezmény: 3*206 250=618 750 Ft 

Szja-ban érvényesített családi kedvezmény: 400 000 Ft 

618 750-400 000=218 750 

Ennek a 16%-a érvényesíthető kedvezményként. 

218 750*16%=35 000 Ft a kedvezmény összege. 

400 000*7%=28 000 Ft 

Bőven belefér a 35 000 Ft-os igénybe vehető összegbe, mind a természetbeni, 

mind a pénzbeli egészségbiztosítási járulékba. 



10% a nyugdíjárulék, ez 400 000*10%=40 000 Ft 

35 000 Ft(ez az érvényesíthető összege)-28 000( ez az egészségbiztosítási 

járulékból érvényesíthető összeg)=7000 Ft járulékkedvezmény vehető még 

igénybe a nyugdíjjárulékból. Így a 40 000 Ft járulék helyett 

40 000-7000=33 000 Ft nyugdíjjárulékot kell levonni. 

400 000 Ft havi bér esetén tehát a 

- levonandó egészségbiztosítási járulék: 0 Ft 

- levonandó munkaerő-piaci járulék (1,5%)=400 000*1,5%=6000 Ft 

- levonandó nyugdíjjárulék: 33 000 Ft  

- levonandó szja: 0 Ft 

így az összes levonás: 6000+33 000=39 000 Ft 

A nettó bér= 

400 000-39 000=361 000 Ft 

 

 

 

 

      

Az ingatlanértékesítés adószabályai  

 

Egy, a 2014. évi LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módosító törvény) 

kihirdetett jogszabályi rendelkezés alapján lehetővé vált, hogy azok a belföldön 

nyilvántartásba vett adóalanyok, akik (amelyek) a főszabályként adómentes 

ingatlanértékesítéseiket – a lakóingatlan értékesítésére is kiterjedően – 

adókötelessé tették, egyszeri alkalommal dönthetnek úgy, hogy a 

lakóingatlanokat 2015. január 1-jétől a továbbiakban adómentesen értékesítik.  

Ez a lehetőség adott az említett adóalanyok számára függetlenül attól, hogy az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: 

áfatörvény) az adókötelessé tétellel összefüggően előírt ötéves kötöttség 

időtartama még nem telt le. 

 

Jogszabályi háttér 

Az áfatörvény 290. §-a szerint, ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany – a 

Módosító törvény kihirdetését követő napig, azaz 2014. november 27-éig – az 

állami adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy az áfatörvény 86. § (1) 



bekezdés j) és k)pontjában említett valamennyi termékértékesítését adókötelessé 

teszi, nyilatkozatát 2015. február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére 

vonatkozóan – az áfatörvény 88. § (4) bekezdésére tekintettel – 

megváltoztathatja. A lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó 

nyilatkozat 2015. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó. 

 

Tudnivalók, tennivalók, a változás bejelentése 

 

Érintett ingatlanok köre 

Az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) és k) pontja szerint főszabályként adómentes 

ingatlan-értékesítések:  

j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, 

kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó 

földrészletnek az értékesítését, amelynek  

ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy 

jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító 

hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel-tudomásulvételi 

eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az 

értékesítés között még nem telt el 2 év   

[a ja) és jb) alpont alá tartozó ingatlanok a továbbiakban együtt: beépítés alatt 

álló vagy beépített új ingatlan]; 

k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek 

(telekrész) értékesítését.  

Fentiekre figyelemmel az egyszeri, jelen változtatási lehetőség a beépítés alatt 

álló vagy beépített „új” ingatlanok körébe nem tartozó, azaz főszabályként 

adómentes, „régi” ingatlanok közé sorolandó, és az áfatörvény 259. § 12. pontja 

szerint lakóingatlannak minősülő ingatlanok értékesítésére terjed ki. 

(Természetesen csak abban az esetben értelmezhető ez az egyszeri kilépés, mint 

változás, ha a „régi” lakóingatlan értékesítését az adóalany az áfatörvény 88. §-a 

alapján korábban, 2014. november 27-éig bezárólag, adókötelessé tette.) A 

lakóingatlannak nem minősülő egyéb beépített ingatlanok, a beépítetlen 

ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett, 

adókötelessé tételre irányuló nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis az 

áfatörvény 88. § (5) bekezdése szerint az eredeti választás évét követő ötödik év 

végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti az érintett adóalany. Az említett 

időkorlát elteltével a korábban adókötelessé tett, lakóingatlannak nem minősülő 

ingatlanok értékesítése esetében is lehetőség van/lesz változtatásra. 

 

A változás bejelentése 



Az adókötelezettség alóli kijelentkezést az egyes adóalanyi körökhöz igazodóan 

a bejelentésre, változásbejelentésre rendszeresített adatlapok megfelelő 

kitöltésével és adóhatósághoz történő benyújtásával lehet teljesíteni, 2015. 

február 28-áig. Tekintettel arra, hogy ez a határnap nem munkanapra esik, e 

változás bejelentésére 2015. március 2-ig van lehetőség. 

 

Időbeli hatály 

Az áfatörvény 290. §-ában szereplő azon rendelkezés, mely szerint lakóingatlan-

értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat 2015. január 1-jétől 

kezdődően alkalmazandó, a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett körbe 

tartozó ingatlanértékesítés esetén, ha az adófizetési kötelezettség 2014. 

december 31-ét követő időpontban keletkezik (például 2015. január 3-án), a 

mentesség alkalmazható akkor is, ha a 290. § szerint lehetővé vált kilépési 

szándékot például csak 2015. február 15-én jelentik be az adóhatósághoz. 

Azonban például egy 2014. december 27-én teljesített – az érintett körbe tartozó 

– ingatlanértékesítés még nem lehet adómentes, függetlenül attól, hogy a 

kilépési szándékot 2015. február 1-jén, vagy például 2014. december 28-án 

jelentik be. 

 

Előleg kérdése 

Az ingatlanértékesítéshez fizetett előleg megítélése tekintetében a fő szabályok 

az irányadók. Az áfatörvény 84. § (2) bekezdése b) pontja alapján a fizetendő 

adó megállapítására a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómértéket kell 

alkalmazni. Az áfatörvény 59. § (1) bekezdése értelmében előleg esetében a 

fizetendő adót annak jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. 

Tekintettel arra, hogy az áfatörvény 290. §-a értelmében a lakóingatlan-

értékesítés adómentességére vonatkozó nyilatkozat 2015. január 1-jétől 

kezdődően alkalmazandó, a 2015-ös teljesítéshez 2014-ben kézhez vett, jóváírt 

előlegre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Vagyis a 2014-ben kézhez vett, 

jóváírt előleget az áfatörvény 59. § (2) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, 

mint amely a fizetendő adó összegét is tartalmazza.  

 

Figyelem! 

A módosítással lehetővé tett, adómentes körbe való kivételes visszalépés 

kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy a változtatási lehetőséggel érintett 

lakóingatlanok körében – az adómentes értékesítésre tekintettel – felmerül az 

áfatörvény 136. § vagy a 11. § (2) bekezdés c) pont alkalmazásának 

szükségessége, kötelezettsége, annak függvényében, hogy az adott lakóingatlan 

tárgyi eszközként vagy annak nem minősülő egyéb eszközként volt az adóalany 



használatában. Vagyis az adott lakóingatlan beszerzését terhelő és levonható adó 

időarányos részbeni visszafizetési kötelezettségével, illetve a levonható adóra 

tekintettel adófizetési kötelezettséggel számolni kell! 

Az áfatörvény 136. §-a szerint ugyanis abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi 

eszközt a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül (a 2008. 

évet megelőző rendeltetésszerű használatbavétel esetén 120 hónapos, 2008-tól 

kezdődően történt használatba vétel esetén 240 hónapos figyelési időszakon 

belül) értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen 

időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét véglegesen nem vonhatja 

le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. 

 

 

 

 

 

 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény módosításai  
 
(Régi szöveg: 2014. évi szabály; Új szöveg: 2015. évi szabály) 

 

3. § 23. f) pont 

Új szöveg: 

Kapcsolt vállalkozás: 

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az 

üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg;  

 

3. § 23. d) pont  

Régi szöveg: 

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 

szóló, a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) 1-13. cikkei 

alapján megillető támogatás; 

 

Új szöveg: 

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 



rendeletben foglaltak szerinti támogatás: a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 1-14. és 17. cikkei alapján megillető támogatás; 

 

3. § 23. e) pont 

Régi szöveg:  

Kutatás-fejlesztési megállapodás: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 

innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 10. pont szerinti kutatás-

fejlesztési megállapodás; 

 

Új szöveg: 

Kutatás-fejlesztési megállapodás: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 

innovációról szóló törvény szerinti kutatás-fejlesztési megállapodás;  

 

3. § 32. pont 

Régi szöveg: 

Saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység: az adózó saját 

eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzett K+F 

tevékenység, illetve az a K+F tevékenység, amelyet az adózó a saját eszközeivel 

és alkalmazottaival más személy megrendelésére teljesít; saját tevékenységi 

körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen 

költségének minősül a kutatásfejlesztési megállapodás alapján, közös kutatás-

fejlesztési tevékenység keretében egymás között megosztva végzett kutatás-

fejlesztési tevékenység közvetlen költsége is; 

 

Új szöveg: 

Saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység: az adózó saját 

eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzett K+F 

tevékenység, illetve az a K+F tevékenység, amelyet az adózó a saját eszközeivel 

és alkalmazottaival más személy megrendelésére teljesít, továbbá a 

kutatásfejlesztési megállapodás alapján végzett (közös) kutatás-fejlesztési 

tevékenység;  

 

3. § 33. d) pont 

Telephely 

Régi szöveg: 

a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és 

természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és 

természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő 

átadása, értékesítése, apportálása (a továbbiakban együtt: ingatlan hasznosítása), 

továbbá ingatlan értékesítése esetén, 



 

Új szöveg: 

a külföldi személyt (kivéve az olyan jogi személyiséggel rendelkező, EGT 

államban alapított ingatlanbefektetési alapot, amely az alapítása szerinti 

államban nem alanya a társasági adónak megfelelő nyereségadónak) telephellyel 

rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében 

történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása (a 

továbbiakban együtt: ingatlan hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése 

esetén,  

 

3. § 44. a) pont 

Új szöveg: 

Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy 

nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy 

későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, 

amely nagymértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy 

munkaterületeken; 

 

3. § 44. b) pont 

Új szöveg: 

Szakképzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és 

elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a 

jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem 

vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más 

munkaterületeken;  

 

7. § (12) bekezdés 

Régi szöveg: 

Az (1) bekezdés zs) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás előtti 

eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál. Ennek az összegnek a 19. § (1) 

bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra 

vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges 

mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 

107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- 

és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról 

szóló rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az 

adózó választása szerint 

a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül, vagy 

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó 

bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. 



 

Új  szöveg: 

Az (1) bekezdés zs) pontja szerinti összeg nem haladhatja meg az adózás előtti 

eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál. Ennek az összegnek a 19. § 

szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazásában, 

a) ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak minősül, 

b) ha a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy mezőgazdasági 

termék forgalmazását szolgálja az adózó választása szerint, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak, vagy az adóévben 

igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül; 

c) minden más esetben az adózó választása szerint, az adóévben igénybe vett 

csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.  

 

13/A. § (8) bekezdés 

Új szöveg: 

Ha a nonprofit gazdasági társaság két lezárt üzleti év adatai alapján a vállalása 

ellenére sem teljesíti a közhasznúság az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

törvény szerinti feltételeit, a két év vonatkozásában - vagy ha a nonprofit 

gazdasági társaság e két éven belül jogutód nélkül megszűnik, akkor a működés 

teljes időtartamára - visszamenőlegesen társasági adófizetési kötelezettsége 

keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel 

forrásától.  

 

17. § (1) bekezdés 

Régi szöveg: 

Amennyiben a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben 

negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben - a (2)-(9) 

bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve - döntése szerinti megosztásban 

csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 



rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: 

elhatárolt veszteség) . 

 

Új szöveg: 

Amennyiben a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben 

negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adóévben - a (2)-(9a) 

bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve - döntése szerinti megosztásban 

csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a 

rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: 

elhatárolt veszteség) .  

 

17. § (8a) bekezdés 

Új szöveg: 

A jogutód társaság az átalakulás (egyesülés, szétválás) útján átvett elhatárolt 

veszteséget adóévenként legfeljebb olyan arányban használhatja fel, amilyen 

arányt a jogutód társaságnál a jogelőd által folytatott tevékenység folytatásából 

származó adóévi bevétel, árbevétel a jogelőd ugyanezen tevékenységből 

származó bevételének, árbevételének az átalakulást (egyesülést, szétválást) 

megelőző három adóév átlagában számított összegében képvisel. Nem kell ezt a 

rendelkezést alkalmazni, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre 

irányult.  

 

17. § (9a) bekezdés 

Új szöveg: 

Az elhatárolt veszteség felhasználására a (9) bekezdés értelmében jogosult 

adózó az elhatárolt veszteségét adóévenként legfeljebb olyan arányban 

érvényesítheti, amilyen arányt a többségi befolyásszerzést megelőzően folytatott 

tevékenység továbbfolytatásából származó adóévi bevétel, árbevétel a többségi 

befolyás megszerzését megelőzően folytatott tevékenységből származó bevétel, 

árbevétel a befolyásszerzést megelőző három adóév átlagában számított 

összegében képvisel.  

 

18. § (8) bekezdés 
Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazása során 

indokolt (különös tekintettel a funkcióelemzésre, a minta elemszámára vagy a 

szélsőértékekre), az adózó azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe a 

minta elemeinek fele esik (interkvartilis tartomány) további szűkítést végez, 

figyelembe véve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a szokásos piaci ár 

meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló miniszteri 

rendelet előírásait.  

 



22/A. § (4) bekezdés  

Régi szöveg: 

Az e § alapján igénybe vett adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg a 

6 millió forintot. Az adózó által igénybe vett adókedvezmény összege az állami 

támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, ha a beruházás 

elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Közösséget Létrehozó 

Szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával 

foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő 

alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe, minden 

más esetben az adózó választása szerint 

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó 

bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. 

 

Új szöveg: 

Az e § alapján igénybe vett adókedvezmény adóévenként nem haladhatja meg a 

6 millió forintot. Az adózó által igénybe vett adókedvezmény összege az állami 

támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, 

a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül, vagy 

a) ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak minősül, 

b) ha a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy mezőgazdasági 

termék forgalmazását szolgálja az adózó választása szerint, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak vagy az adóévben 

igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül; 

c) minden más esetben az adózó választása szerint, az adóévben igénybe vett 

csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.  

 

22/C. § cd) pont 

Régi szöveg: 

Képzéssel összefüggő feladatokra - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott 

támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 



összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 

szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 8. szakaszával 

összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható -, 

 

Új szöveg: 

Képzéssel összefüggő feladatokra - azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott 

támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 5. szakaszával összhangban képzési támogatásként nyújtható 

-,  

 

22/C. § (1) bekezdés e) pont 

Régi szöveg: 

a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott 

állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező 

és a támogatást folyósító sportköztestület részére 

 

Új szöveg: 

a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott 

állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező 

és a támogatást folyósító sportköztestület (a továbbiakban: Magyar Olimpiai 

Bizottság) részére  

 

22/C. § (4) bekezdés 

Régi szöveg: 

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet 

jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában 

szereplő,  

d) képzési feladataival összefüggő kiadásainak 

da) általános képzés esetén 60 százalékát, 

 

Új szöveg: 

d) képzési feladataival összefüggő kiadásainak 

da) általános képzés esetén 50 százalékát, ami a 651/2014/EU bizottsági rendelet 

31. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legfeljebb 70%-os mértékig 

növelhető,  

 

24/A. §  (Rendelkezés az adóról) 

Új szöveg: 
(1) Az adózó az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségének teljesítésére 

nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig az állami adóhatóság által 



rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező 

nyilatkozata útján a kedvezményezett szervezet(ek) nevének és adószámának 

megjelölésével rendelkezhet az e törvény 26. § (2) és (8) bekezdése szerint 

megállapított egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége 

50 százalékának kedvezményezett célra történő felajánlásáról. 

(2) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatot nem 

tesz, vagy az (1) bekezdés szerint felajánlott és az adóhatóság által 

kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el az adózó által e törvény 24. §-a 

szerint fizetendő adó összegének 80 százalékát, az adózó 

a) a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására 

nyitva álló határidő utolsó napjáig a társasági adóelőleg-kiegészítési 

kötelezettségről szóló bevallásában, 

b) a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a 

társasági adóbevallásában 

tett rendelkező nyilatkozata útján rendelkezhet a kedvezményezett szervezet(ek) 

nevének és adószámának megjelölésével az adóévi kedvezményezett célra még 

fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő társasági adójának kedvezményezett 

célra történő felajánlásáról, azzal, hogy az e bekezdés szerint tett felajánlással az 

adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg az e törvény 24. §-a 

szerint fizetendő adó összegének 80 százalékát. Az e bekezdés szerinti 

rendelkező nyilatkozat a társasági adóbevallás benyújtását követően nem 

módosítható. 

(3) E rendelkezés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül: 

a) filmalkotás 22. § (2) bekezdésében meghatározott támogatása; 

b) előadó-művészeti szervezet 22. § (4) bekezdésében meghatározott 

támogatása; 

c) látvány-csapatsport 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatása. 

(4) Az adózó az (1) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatot - az (1) 

bekezdésben foglalt korlátra is figyelemmel - a társasági adóelőleg fizetési 

kötelezettségének teljesítése során, a havi vagy negyedéves adóelőleg-fizetési 

kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjáig az állami 

adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett 

nyilatkozata útján egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal a soron 

következő adóelőlegekre tekintettel módosíthatja. A Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a (3) 

bekezdés a) pontjában meghatározott célra történő felajánlás kivételével a 

módosítás érvényességének feltétele, hogy az adózó a (16)-(21) bekezdés szerint 

kiállított igazolást az állami adóhatóságnak - a nyilatkozattételével egyidejűleg - 

benyújtsa. 

(5) Az adózó a társasági adóelőleg-fizetési, társasági adóelőleg-kiegészítési és 

társasági adófizetési kötelezettségének az (1) vagy (2) bekezdés szerinti 

rendelkező nyilatkozat megtételétől függetlenül eleget tesz. 

(6) Az adózó az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti, kedvezményezett célra történő 



felajánlásáért és annak pénzügyi teljesítéséért a kedvezményezett szervezet 

részéről - szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési 

támogatás kivételével - ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes 

megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén 

a) az adózó által az adóhatóság részére teljesített befizetés nem minősül az (1) és 

(2) bekezdés szerinti felajánlásnak, és 

b) az (1) és (2) bekezdés szerinti felajánlás kedvezményezettje a részére átutalt 

összeget az állami adóhatóság által kezelt elkülönített számlára köteles 

visszautalni az adózó azonosítására szolgáló adatok feltüntetésével, és 

c) az adózó nem jogosult az 24/B. § szerinti jóváírásra. 

(7) Az adózó a látvány-csapatsportok támogatására történő felajánlás esetében a 

22/C. § (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek megjelölésével teszi meg a 

rendelkező nyilatkozatot. 

(8) Az (1)-(2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatban, illetve a (4) 

bekezdés szerinti nyilatkozatban a (3) bekezdés szerinti célok és a (7) bekezdés 

szerinti jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni. 

(9) A látvány-csapatsportok támogatása esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti 

rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő 

sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési 

támogatásról az adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet 

szerződésben rendelkezik, azzal, hogy amennyiben az adózó a szerződés alapján 

ellenszolgáltatásra jogosult, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatás az 

ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értékét jelenti és az 

ellenszolgáltatás értékét nem kell figyelembe venni a 22/C. § (4) és (4a) 

bekezdésében meghatározott támogatási intenzitások meghaladása 

vonatkozásában. 

(10) Az (1)-(2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozat érvényességének 

feltétele, hogy az adózónak a rendelkező nyilatkozat megtételének vagy a 

rendelkező nyilatkozat (4) bekezdés szerinti módosításának időpontjában ne 

legyen százezer forintot meghaladó összegű állami adóhatóságnál nyilvántartott, 

végrehajtható, nettó módon számított adótartozása. 

(11) Az állami adóhatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti rendelkező 

nyilatkozatot és az adózó felajánlásra való jogosultságát megvizsgálja és 

a) az adózó (1) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozata, illetve a társasági 

adóbevallásban bevallott adatok alapján - figyelemmel a (24) bekezdésben 

foglaltakra - a havonta, illetve negyedévente fizetendő előleg legfeljebb 50 

százalékát - látvány-csapatsportok támogatása esetében a (9) és (25) bekezdés 

szerint csökkentett mértékben - a havonta, illetve a negyedévente teljesítendő 

kötelezettség teljesítését követő 15 munkanapon belül, 

b) az adózó (2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozata alapján, a társasági 

adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásban, illetve a társasági 

adóbevallásban bevallott adatok figyelembevételével a rendelkező 

nyilatkozatban megjelölt összeget - a látvány-csapatsportok támogatása esetében 



a (9) és (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben - a társasági adóelőleg-

kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás, illetve a társasági adóbevallás 

benyújtását követő 15 munkanapon belül 

a felajánlás fogadására jogosult szervezetnek átutalja, feltéve, hogy teljesülnek 

az átutalás e §-ban meghatározott feltételei. 

(12) Látvány-csapatsportok támogatása céljából történő felajánlás esetében az 

állami adóhatóság az átutalást azzal az eltéréssel teljesíti, hogy a kiegészítő 

sportfejlesztési támogatás (9) bekezdés szerint meghatározott összegét a (11) 

bekezdés szerinti határidőben a 22/C. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá 

tartozó támogatás esetén - az adózó döntése szerint - vagy a (16)-(21) bekezdés 

szerinti igazolás szerint támogatásban részesítendő látvány-csapatsport országos 

sportági szakszövetsége részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy 

érdekében a 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározottak szerint 

működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány részére, a 22/C. § (1) 

bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás esetén a támogatásban 

részesítendő sportköztestület részére átutalja. 

(13) Az állami adóhatóság a (11) bekezdés szerinti átutalást abban az esetben 

teljesíti, ha 

a) a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság részére a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra 

történő felajánlás esetének kivételével a (16)-(21) bekezdés szerint kiállított 

igazolást az (1) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozat benyújtásával 

egyidejűleg, a (2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozat esetén legkésőbb az 

adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének időpontjáig vagy a társasági 

adóbevallás benyújtásáig az állami adóhatóság kézhez kapja, 

b) az adózó, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál 

nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalásakor 

nem haladja meg a százezer forintot, 

c) az adózó a vonatkozó társasági adóbevallását határidőben benyújtotta, és 

d) a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásában, illetve 

társasági adóbevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget 

megfizette, továbbá a (2) bekezdés szerinti esetben az adóbevallásban bevallott, 

fizetendő adó 80 százaléka a (2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatban 

szereplő összeget eléri vagy meghaladja. 

(14) Amennyiben az adózó egyidejűleg több társasági adóelőlege 

vonatkozásában tesz rendelkező nyilatkozatot, akkor az állami adóhatóság a (13) 

bekezdés a) pontja szerinti igazolást azon adóelőleg(ek) tekintetében veszi 

figyelembe, amely(ek) átutalása az igazolás benyújtásakor még nem vált 

esedékessé. 

(15) Az állami adóhatóság a (11)-(12) bekezdés szerinti átutalások 

megtörténtéről és annak összegéről az adózót és a (16)-(21) bekezdés szerinti 

igazolást kiállító szervezetet az átutalást követő 15 napon belül tájékoztatja. 

(16) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményezett cél 



megjelölése esetén a mozgóképszakmai hatóság az adózó és a felajánlás 

fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére, az Mktv. 31/C. § (1) 

bekezdése szerinti jogerős költségellenőrzési határozat száma és a felajánlott 

összeg megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az adózó által felajánlott 

összeg nem eredményezi a mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott 

közvetlen filmgyártási költség Mktv. 12. § (10) bekezdésében meghatározott 

része 25 százalékának meghaladását. E bekezdés rendelkezései nem 

alkalmazandók a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság részére a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 

célra történő felajánlás vonatkozásában. 

(17) A mozgóképszakmai hatóság a (16) bekezdés szerinti igazolás kiállításakor 

figyelembe veszi az Mktv. 31/C. § (1) bekezdése alapján kiadott határozatban 

megállapított közvetett támogatások, a 22. § (3) bekezdése szerint kiállított 

támogatási igazolások, továbbá az e bekezdés szerint ugyanazon adóévben 

kibocsátott igazolások (11) bekezdés alapján esedékessé vált, de az állami 

adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett összegét. Az e 

bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes. 

(18) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményezett cél 

megjelölése esetén az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő 

közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv az adózó és az 

előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére, az előadó-művészeti szervezet 

nyilvántartási száma és a felajánlott összeg megjelölésével igazolást állít ki 

arról, hogy az adózó által felajánlott összeg nem eredményezi az előadó-

művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott 

előadásaiból származó jegybevétel 80 százalékának meghaladását. Az előadó-

művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és 

szolgáltatási feladatokat ellátó szerv az e bekezdés szerinti igazolás kiállításakor 

figyelembe veszi az egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan a 22. § 

(4) bekezdése szerint kiállított támogatási igazolások, a támogatási szerződés 

keretében megfizetett kiegészítő támogatások, az e bekezdés szerint ugyanazon 

adóév vonatkozásában kibocsátott igazolások (11) bekezdés alapján esedékessé 

vált, de az állami adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett 

összegét. Az e bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes. 

(19) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményezett cél 

megjelölése esetén, ha a támogatás fogadására jogosult szervezet látvány-

csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a Magyar Olimpiai 

Bizottság, a sportpolitikáért felelős miniszter az adózó és a támogatás 

fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére, a sportfejlesztési program 

jóváhagyásáról rendelkező határozat száma, a felajánlott összeg és a 22/C. § (1) 

bekezdése szerinti jogcím megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az adózó 

által felajánlott összeg nem eredményezi a 22/C. § (4) és (4a) bekezdésében 

meghatározott támogatási intenzitások meghaladását. A sportpolitikáért felelős 

miniszter az e bekezdés szerinti igazolás kiállításakor figyelembe veszi a 22/C. § 



(3) bekezdése szerint kiállított sportfejlesztési támogatási igazolások, szponzori 

vagy támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások és az e 

bekezdés szerint ugyanazon adóév vonatkozásában kibocsátott igazolások (11) 

bekezdés alapján esedékessé vált, de az állami adóhatóság által át nem utalt 

felajánlás összegével csökkentett összegét. Az e bekezdés szerinti igazolás 

visszavonásig érvényes. 

(20) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményezett cél 

megjelölése esetén, ha felajánlás fogadására jogosult szervezet a látvány-

csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr 

sportszervezet (ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok 

szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is), a látvány-csapatsport 

országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet 

vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, 

a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége az adózó és a támogatás 

fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére, a sportfejlesztési program 

jóváhagyásáról rendelkező határozat száma, a felajánlott összeg és a 22/C. § (1) 

bekezdése szerinti jogcím megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az adózó 

által felajánlott összeg nem eredményezi a 22/C. § (4) és (4a) bekezdésében 

meghatározott támogatási intenzitások meghaladását. A látvány-csapatsport 

országos sportági szakszövetsége az e bekezdés szerinti igazolás kiállításakor 

figyelembe veszi a 22/C. § (3) bekezdése szerint kiállított támogatási igazolások, 

szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő 

sportfejlesztési támogatások és az e bekezdés szerint ugyanazon adóévben 

kibocsátott igazolások (11) bekezdés alapján esedékessé vált, de az állami 

adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett összegét. Az e 

bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes. 

(21) A (19)-(20) bekezdésben meghatározott igazolást a sportpolitikáért felelős 

miniszter és a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a 22/C. §-

ban foglaltak figyelembevételével állítja ki. 

(22) Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a 

kedvezményezett célra az (1)-(2) bekezdés szerint felajánlott összeg meghaladja 

a (16)-(21) bekezdés szerint kiállított igazolásban szereplő összeget, akkor a 

különbözetet, de legfeljebb az igazolásban szereplő összeg 2 százalékát a (3) 

bekezdés a) pontjában foglalt esetben a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, a (3) bekezdés b) 

pontjában meghatározott esetben a kultúráért felelős minisztériumnak, a (3) 

bekezdés c) pontjában foglalt esetben a sportpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium fizetési számlájára teljesíti, azzal, hogy ezen utóbbi 

összeget az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell 

fordítani. Az állami adóhatóság ezen kötelezettségének évente egy alkalommal, 

a megelőző naptári év december 31-ével záruló adóév vonatkozásában tett, e 

fejezet szerinti adóról történő összes rendelkezésre tekintettel augusztus 31-éig 

tesz eleget. 



(23) Amennyiben az állami adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése 

eredményeképpen az e törvény 24. §-a szerint fizetendő adó 80 százalékos 

korlátnak megfelelő összege módosulna, ez nem érinti a (11), (12), (22), (25) 

bekezdések szerint átutalt összeget. 

(24) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben az adózó az adóelőleg 

bevallás benyújtását követően az adózás rendjéről szóló törvény alapján az 

adóelőlege módosítását kéri, az állami adóhatóság - a módosítás jóváhagyása 

esetén - a (11), (12), (22), (25) bekezdés szerint átutalásra kerülő összeget a 

csökkentett összegű adóelőleggel arányosan mérsékli, vagy amennyiben az 

adózó számításai szerint adófizetési kötelezettsége várhatóan nem keletkezik, a 

rendelkező nyilatkozat szerinti átutalást nem teljesíti. 

(25) Az állami adóhatóság a (3) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett 

célra történő felajánlás esetében a (11) bekezdés szerinti átutalandó összeg 1 

százalékának 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium által közzétett fizetési számlára, 2/3 részét az érintett országos 

sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára a (11) bekezdés szerint 

meghatározott határidőben átutalja. 

(26) Amennyiben az adóévre vonatkozóan a (11), (12), (22), (25) bekezdések 

szerint átutalt összeg meghaladja az e törvény 24. §-a szerinti fizetendő 

adóösszegének 80 százalékát, akkor a 80 százalékot meghaladó részt az (1)-(2) 

bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozat megtétele adóévét követő adóév(ek)re 

felajánlott összegnek kell tekinteni, azzal, hogy az adózó a következő 

adóév(ek)ben az (1)-(2) bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatot ezen összeg 

teljes figyelembevételét követően tehet. 

(27) Amennyiben az adóévre vonatkozóan a (11), (12), (22), (25) bekezdések 

szerint átutalt összeg meghaladja az e törvény 24. §-a szerinti fizetendő adót és 

az adózót visszaigényelhető adó illetné meg, az adózót ezen különbözet erejéig 

más adónemre történő átvezetés, valamint kiutalás nem illeti meg. 

(28) Az állami adóhatóság által a (11) bekezdés szerint átutalt összeg a 30. § 

(10)-(11) bekezdései szerint meghatározott támogatásnak minősül. 

 

24/B. § (Adófelajánlás esetén járó jóváírás) 

Új szöveg: 

(1) Az adózó a 24/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkező nyilatkozatban 

kedvezményezett célra felajánlott és az állami adóhatóság által a 24/A. § (11) 

bekezdése alapján átutalt összegre tekintettel - látványcsapatsportok támogatása 

esetén a (9) és a (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben - jóváírásra 

jogosult, amelyet az állami adóhatóság a társasági adóbevallás esedékességét 

követő második naptári hónap első napjával vezet át az adózó 

adófolyószámlájára társasági adónemre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváírás összege 

a) az adóelőlegből és adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének, de 

legfeljebb a 24. § szerint fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, valamint 



b) a fizetendő adóból juttatott felajánlás összegének, de legfeljebb a 24. § szerint 

fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka. 

(3) A jóváírás az állami adóhatóságnál vezetett társasági adó folyószámlán külön 

csökkentő tételként kerül kimutatásra, amelyre tekintettel a számviteli törvény 

alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti. 

(4) Amennyiben az állami adóhatóság határozata vagy az adózó önellenőrzése 

eredményeképpen a fizetendő adó 80 százalékában meghatározott korlát 

módosulna, akkor az (1) bekezdés szerinti jóváírás az állami adóhatóságnál 

vezetett adófolyószámlán társasági adónemben kimutatott összegét az állami 

adóhatóság megfelelően módosítja.  

 

29/A. § (6) bekezdés 

Új szöveg: 

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még 

nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én 

hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget 

legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás 

előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni. 

 

29/A. § (7) bekezdés 

Új szöveg:  

E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 

módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 18. § (9) 

bekezdését első alkalommal a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség 

megállapítása során kell alkalmazni. 

 

29/A. § (8) bekezdés 

Új szöveg: 

E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 

módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 24/A. §-át első 

alkalommal a 2015. adóévre lehet alkalmazni. A 2015. adóévi olyan adóelőleg 

kötelezettség tekintetében, amelynek bevallási kötelezettsége, illetve bevallása 

2015. január 1-je előtti időpontra esik, az adózó az adóelőleg-kötelezettség 

esedékességének napjáig benyújtott rendelkező nyilatkozat útján rendelkezhet a 

24/A. § szerinti felajánlásról. A felajánlás átutalását az adóhatóság a 24/A. § 

szerinti feltételek teljesülése esetén teljesíti.  

 

30. § (10) bekezdés 

Régi szöveg: 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a látványcsapatsport egyes támogatási 



jogcímein nyújtható támogatás (juttatás) igénybevételének részletes feltételeit és 

eljárásrendjét, a támogatás feltételét képező sportfejlesztési program 

jóváhagyásának, a támogatást biztosító támogatási igazolás kiállításának, 

sportlétesítmény-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

kiszorító hatás elkerülése miatti korlátozásának, a sportcélú ingatlanfejlesztésre 

irányuló nyílt pályázat kiírásának és elbírálásának, a támogatási igazolás alapján 

igénybe vehető egyes jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásának, 

elszámolásának, ellenőrzésének, valamint a támogató és a támogatott szervezet 

között a támogatásra tekintettel a támogató részére nyújtott juttatás tilalmának és 

a tilalom megszegése következményeinek részletes szabályait rendeletben 

állapítsa meg. 

 

Új szöveg: 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a látványcsapatsport egyes támogatási 

jogcímein nyújtható támogatás igénybevételének részletes feltételeit és 

eljárásrendjét, a támogatás feltételét képező sportfejlesztési program 

jóváhagyásának, a 22/C. § és 24/A. § szerinti igazolás kiállításának, 

sportlétesítmény-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

kiszorító hatás elkerülése miatti korlátozásának, a sportcélú ingatlanfejlesztésre 

irányuló nyílt pályázat kiírásának és elbírálásának, a (támogatási) igazolás 

alapján igénybe vehető egyes jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásának, 

elszámolásának, ellenőrzésének, valamint a támogató és a támogatott szervezet 

között a felajánlásra tekintettel a támogató részére nyújtott juttatás tilalmának és 

a tilalom megszegése következményeinek részletes szabályait rendeletben 

állapítsa meg. 

 

30. § (11) bekezdés 

Régi szöveg: 

Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az államháztartásért 

felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben a 22. § (1) bekezdése alapján az 

előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan 

a) a támogatás elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról 

készült beszámoló formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló 

benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat; 

b) a 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás iránti kérelem tartalmát, a 

támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás szabályait, a támogatási igazolás 

tartalmát, valamint a támogatási igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és 

ellenőrzés, továbbá a 22. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás 

megfizetésének részletes szabályait meghatározza. 

 

Új szöveg: 

Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az  

államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben a 22. § (1) 



bekezdése és a 24/A. § alapján az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott 

támogatásra vonatkozóan 

a) a támogatás felhasználásának időtartamát, elszámolható költségeinek körét, a 

támogatás felhasználásáról készült beszámoló formai és tartalmi követelményeit, 

továbbá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes 

szabályokat; 

b) a 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás és a 24/A. §-a szerinti 

igazolás iránti kérelem tartalmát, a támogatási igazolás, a 24/A. § szerinti 

igazolás kiállítására irányuló eljárás szabályait, a támogatási igazolás, a 24/A. § 

szerinti igazolás tartalmát, valamint a támogatási igazolással, a 24/A. § szerinti 

igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és ellenőrzés, továbbá a 22. § (1) 

bekezdése szerinti kiegészítő támogatás megfizetésének részletes szabályait 

meghatározza.  

 

30/A. §  

Régi szöveg: 

Ez a törvény a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

szóló 2014. május 21-i bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást 

tartalmaz. 

 

Új szöveg: 

E törvény 4. § 23/d. pontja, 7. § (12) bekezdés b) pontja, 22/A. § (4) bekezdés b) 

pontja, 22/B. §-a, 1. számú melléklet 14. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU 

bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26.1-78.o.) 1-14. és 17. cikkei hatálya alá 

tartozó támogatást tartalmaz.  

 

31. § (4) bekezdés 

Régi szöveg: 

Ez a törvény az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 107. és 108. cikkének 

a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 

rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz. 

 

Új szöveg: 

E törvény 7. § (12) bekezdése, 22/A. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet 14. 

pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 

alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki 

térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 

bizottsági rendelet 1-14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatási programot 



tartalmaz.  

 

1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

Az értékcsökkenési leírás szabályairól  

5. a) pont 

Régi szöveg: 

A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés 

(ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető 

a) immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, 

 

Új szöveg: 

A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés 

(ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető 

a) immateriális javaknál (kivéve az üzleti vagy cégértéket) és az ingatlanhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál,  

  

1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

Az értékcsökkenési leírás szabályairól  

5. b) pont 

Új szöveg: 

A számvitelről szóló törvény 3. § (5) bekezdés 1. pontja szerinti üzleti vagy 

cégérték után 10 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet az adózó, 

feltéve, hogy adóbevallásában nyilatkozik arról, hogy az üzleti vagy cégérték 

kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű 

joggyakorlás elvének.  

 

1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

Az értékcsökkenési leírás szabályairól 14. pont 

Régi szöveg:  

Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a korábban 

még használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és - a 

személygépkocsi kivételével - a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköz 

üzembe helyezése adóévében a bekerülési érték 100 százalékának megfelelő 

értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a 

jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések 

valamelyikében helyezi üzembe. A tárgyi eszköz adózás előtti eredmény 

csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 százaléka, jármű 

esetében 3 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásában, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az 

Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 107. és 108. cikkének a 

mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 

rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó 



választása szerint 

a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül, vagy 

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó 

bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. 

 

Új szöveg: 

Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a korábban 

még használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és - a 

személygépkocsi kivételével - a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköz 

üzembe helyezése adóévében a bekerülési érték 100 százalékának megfelelő 

értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a 

jogszabályban megnevezett leghátrányosabb térségek, települések 

valamelyikében helyezi üzembe. A tárgyi eszköz adózás előtti eredmény 

csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 százaléka, jármű 

esetében 3 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásában 

a) ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak minősül, 

b) ha a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy mezőgazdasági 

termék forgalmazását szolgálja az adózó választása szerint, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a 

mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 

támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló rendeletben foglalt támogatásnak, vagy az adóévben 

igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül; 

c) minden más esetben az adózó választása szerint, az adóévben igénybe vett 

csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy a kis- és 

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági 

rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül.  

 

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez  

A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai 

A) 

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 

ráfordítások 

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási 

tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül 



különösen:  

Régi szöveg: 

A hiányzó eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz 

számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány 

(különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás 

körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az 

adózó - az ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve - nem tett meg 

mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére; 

 

Új szöveg: 

A hiányzó eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz 

számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány 

(különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás fizikai 

körülményeire és szerződéses feltételeire, a tevékenység iparági sajátosságaira) 

megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, és az adózó az ésszerű 

gazdálkodás követelményeit figyelembe véve (különös tekintettel a hiányból 

eredő veszteség megtérülésére, a felmerülés ismétlődésére) nem tett meg 

mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére;  

 

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai 

A) 

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 

ráfordítások 

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási 

tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül 

különösen:  

Régi szöveg: 

16. a reklámadóról szóló törvény szerinti reklám közzétételével összefüggésben 

elszámolt költség (így különösen a reklám közzétevőjének vagy a reklám 

közzétételében közreműködőnek járó ellenérték), de legalább a reklám 

közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a 

reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével 

összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy reklámadó-

kötelezettség teljesítésre nem kötelezett. 

 

Új szöveg: 

16. a reklámadóról szóló törvény (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Rtv.) 

szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (így különösen 

a reklám közzétevőjének vagy a reklám közzétételében közreműködőnek járó 

ellenérték), de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha annak 

összege az adóévben összesen a 30 millió forintot meghaladja és 

a) az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, 



miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó 

kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége és 

b) az adóalany nem igazolja, hogy az a) pont szerint nyilatkozat kiadását a 

reklámadó alanyától ő vagy a reklámközzétételnek az Rtv. 3. § (2) bekezdés 

szerinti megrendelője kérte és 

c) a reklámadó alanya a reklámközzététel megrendelésének időpontjában nem 

szerepelt az állami adóhatóság honlapján az Rtv. 7/A. § szerint közzétett 

nyilvántartásban.  

 

3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez 

A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai 

B) 

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, 

ráfordítások 

A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység 

érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:  

Új szöveg: 

23. felsőoktatási támogatási megállapodás alapján az adóévben felsőoktatási 

intézménynek visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés 

nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 

bekerülési értéke; 

 

 

A passzív időbeli elhatárolás gyakorlata 

 

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az 

adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az 

alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik (időbeli elhatárolás elve). 

Az időbeli elhatárolás alapelve szorosan kapcsolódik az összemérés alapelvéhez. 

 

Az időbeli elhatárolással biztosítható, hogy a bevételek és ráfordítások abban az időszakban 

jelenjenek meg, amely időszak eredményére befolyást gyakoroltak. 

 

A passzív időbeli elhatárolások a tárgyidőszaki eredményre csökkentő hatást gyakorolnak 

azáltal, hogy csökkentik a tárgyév bevételeit és növelik annak költségeit, ráfordításait. 

 

 

1.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

Ide tartoznak a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt olyan bevételek, amelyek az 

üzleti évet követő időszak árbevételét, bevételét képezik (előre kapott bérleti díjak, 



lízingdíjak, előfizetési díjak), valamint a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott még 

fel nem használt támogatások. 

 

 

1.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

Ezek olyan ráfordítások, amelyek a tárgyévet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja és a 

mérlegkészítés napja között kerülnek számlázásra, illetve kifizetésre. Ilyenek az utólag 

fizetendő bérleti díjak, közüzemi szolgáltatások, mérleg szerinti nyereségtől függő prémium, 

jutalom, azok járulékai. 

 

Fizetendő kamatok elhatárolása 

 

- Késedelmi kamatok 

 

A mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben 

érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó késedelmi 

kamatot nem a passzívák között, hanem a tárgyévi ráfordítások között kell elszámolni. 

 

- Hitelek, kölcsönök után fizetendő, tárgyévet terhelő kamatok 

 

 

Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos veszteség elhatárolása 

 

A befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, hitelviszonyt megtestesítő –valós értékelés alá 

nem vont – értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből (Névérték – kamat nélküli 

vételár) az időarányos árfolyamveszteség, ha a vásárlás névérték felett történt. Alkalmazása 

nem kötelező, csak lehetőség! 

 

Kiszámítása: 

 

Tárgyévre jutó napok * (Névérték – Kamat nélküli vételár) / futamidő  

 

A futamidőt a megvásárlás napjától a lejárat napjáig kell figyelembe venni. 

 

 

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérlegkészítés időpontjáig még le nem zárt, 

határidős, opciós és swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet zárási időpontjában 

érvényes piaci árfolyama és a kötési árfolyama közötti árfolyamveszteséget, az ügylet 

tárgyévre jutó veszteségét legfeljebb az alapügylet időarányos nyereségének összegéig – 

feltéve, hogy a vállalkozó nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést. 

 

 

1.3. Halasztott bevételek 

 

Elengedett kötelezettségek miatti passzív időbeli elhatárolások 

 



Amennyiben az elengedett kötelezettség eszközbeszerzéshez kapcsolódik, passzív időbeli 

elhatárolásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben, és az eszköz költségként 

történő elszámolásának megfelelő összegben kell az elhatárolást megszüntetni.  

 

 

Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása 

 

A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás összegét a rendkívüli 

bevételekkel szemben passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni. A támogatásból 

beszerzett eszközök beszerzési értékének megfelelő összegben, illetve tárgyi eszköz esetén az 

értékcsökkenés összegével egyezően, annak elszámolásakor kell az elhatárolást feloldani. Az 

elhatárolás és az értékcsökkenés összege egyező a támogatás mértékével. 

 

Ha a fejlesztési célra kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét vissza kell fizetni, 

akkor a támogatás miatti halasztott bevételt a támogatás visszafizetésének időpontjával a 

visszafizetett értékkel kell megszüntetni. 

 

 

Ellenérték nélkül megszerzett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása 

 

A térítés nélkül átvett, ajándékként kapott, többletként fellelt eszközök rendkívüli bevételként 

elszámolt összegét el kell határolni, és az eszközök beszerzési értékének, illetve tárgyi 

eszközöknél az értékcsökkenési leírás összegének megfelelő értékben az elhatárolást meg kell 

szüntetni. 

 

 

Negatív üzleti vagy cégérték passzív időbeli elhatárolása 

 

A negatív üzleti vagy cégérték egyéb bevételként elszámolt összegét el kell határolni. Az 

időarányos összeget évente egyéb bevételként kell elszámolni a passzív időbeli 

elhatárolásokkal szemben. Az elhatárolás időtartama öt vagy több év lehet. Ha azonban a 

vállalkozó az öt évnél hosszabb időt választja, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolnia 

kell. 

 

A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt az egyéb bevételekkel 

szemben meg kell szüntetni az alapul szolgáló részesedés bármilyen jogcímen történő 

könyvekből való kivezetése esetén, illetve átalakuláskor abban az esetben, ha a negatív üzleti 

vagy cégérték keletkezésére ható körülményekben, feltételekben olyan változások 

következnek be, amelyek a negatív üzleti vagy cégérték további kimutatását nem indokolják. 

 

 

Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedése 

Passzív időbeli elhatárolásként halasztott bevételként kell kimutatni azt a bevételt, amelyet a 

vállalkozó valamely befektetett eszközének tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának 

átengedéséért kap. Ezt a bevételt a szerződésben meghatározott időpontban, határozatlan idejű 

szerződés esetén öt év alatt lehet megszüntetni. Ennél hosszabb idejű megszüntetést 

kiegészítő mellékletben indokolni kell. 



 

 

Kölcsönbe adott értékpapír 

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbe adott értékpapír - felhalmozott 

kamattal csökkentett - kölcsönszerződésben rögzített értékének könyv szerinti értékét 

meghaladó összegét (nyereségét). 

Az elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a visszaszolgáltatott értékpapír eladásra, 

beváltásra kerül, illetve amikor a kölcsönbe vevő azt nem adja vissza, hanem megtéríti annak 

piaci értékét. 

 

Adózás 

A passzív időbeli elhatárolások a társasági adó alapjára csökkentő hatással vannak. 

Az eva-alanyiságra áttérés esetére pontosításra került az eva-törvényben az áttérő társaságok 

működési formája, akiknek csökkenteni kell evás bevételüket azzal az összeggel, amelyet 

valamelyik korábbi év számviteli mérlegében aktív időbeli elhatárolásként mutattak ki. 

 

A számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó betéti társaság, közkereseti társaság és 

korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég az eva-alanyiságra áttérés első 

adóévében köteles növelni az evás bevételét azzal az összeggel, amelyet valamelyik korábbi 

év számviteli mérlegében passzív időbeli elhatárolásként mutatott ki. 

 

A kettős könyvelést választó eva-alanyoknak a költségeket, ill. ráfordításokat is könyvelniük 

kell (tehát az elhatárolásokat is). 

A passzív időbeli elhatárolások az iparűzési adó alapjára közvetve csökkentő hatásúak. 

 

Könyvviteli elszámolás 

3.1 Kettős könyvvitel 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

Kapott árbevétel 

 

T 384. Elszámolási betétszámla 

K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 

K 467. Fizetendő áfa 

 

Az árbevételből a következő üzleti évre jutó árbevétel elhatárolása: 

 

T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 

K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

 



Költségek ellentételezésére kapott támogatás 

 

A támogatás jóváírása: 

 

T 384. Elszámolási betétszámla 

K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 

 

A kapott támogatás elhatárolása: 

 

T 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 

K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

A támogatásból vásárolt eszköz költségként való elszámolása után az elhatárolás feloldása: 

 

T 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  

K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 

 

A fejlesztési támogatás visszafizetési kötelezettsége, illetve visszafizetése miatt halasztott 

bevételként kimutatott összeg megszüntetése a visszafizetés időpontjával: 

 

T 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

K 384. Visszafizetés bankszámláról  

 

 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

Utólag fizetett bérleti díjak 

 

T 52. Igénybe vett szolgáltatások 

K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

Eredménytől függő prémium, jutalom 

 

T 54-56. Személyi jellegű ráfordítások 

K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

A fordulónaptól mérlegkészítésig ismertté vált kártérítés, késedelmi kamat 

 

T 86. Egyéb ráfordítások 

K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

 

Tárgyévet terhelő időarányos hitelkamat elszámolása 

 

T 872.-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (következő év elején vissza kell 

vezetni) 

 

Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos veszteség elhatárolása 

(lehetőség) 



 

T 8771. Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti 

különbözetből az elhatárolt veszteség 

K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (az értékpapír állományból történő 

kivezetése esetén az időbeli elhatárolást fel kell oldani) 

 

 

Halasztott bevételek 

 

Elengedett kötelezettségek miatti passzív időbeli elhatárolások 

 

Anyagvásárlásból származó szállítóval szembeni kötelezettség elengedése: 

 

T 454. Szállítók 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek  

Elhatárolása: 

 

T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 

K 483. Halasztott bevételek 

 

 

Anyagfelhasználás 

 

T 51. Anyagköltségek 

K 21-22. Anyagok 

 

Az időbeli elhatárolás költségnek megfelelő összegben való feloldása: 

 

T 483. Halasztott bevételek 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek 

 

Tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó tartozás elengedése esetén az elszámolt 

értékcsökkenési leírásnak megfelelő összegben kell a passzív időbeli leírást feloldani. 

 

 

Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása 

 

Kapott támogatás jóváírása: 

 

T 384. Elszámolási betétszámla 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

 

A támogatásból vásárolt anyag, tárgyi eszköz költségként elszámolt összegével csökkentett 

támogatás elhatárolása: 

 

T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

K 483. Halasztott bevételek 

 



Következő évben (években) a fejlesztési támogatással beszerzett eszközök használatával 

kapcsolatos költségeknek megfelelő összeg feloldása: 

 

T 483. Halasztott bevételek 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

 

 

Ellenérték nélkül megszerzett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása 

 

Térítés nélkül átvett tárgyi eszköz: 

 

T 161. Befejezetlen beruházás 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

 

Aktiválás: 

 

T 12-15. Tárgyi eszközök 

K 161. Befejezetlen beruházás 

 

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás: 

 

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 

K 129-149. Tárgyi eszközök értékcsökkenése 

 

Év végén az átvett eszköz értéke értékcsökkenéssel csökkentett összegével passzív időbeli 

elhatárolás elszámolása: 

 

T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

K 483. Halasztott bevételek 

 

 

Térítés nélkül átvett anyag 

 

T 21-22. Anyagok 

K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

 

Áfa elszámolása: 

 

T 466. Előzetesen felszámított áfa 

K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Az átvett anyagból a tárgyévi felhasználás: 

 

T 51. Anyagköltség 

K 21-22. Anyagok 

T 466. Előzetesen felszámított áfa 

K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Év végén az átvett anyag értékéből a felhasználásra nem kerülő rész értékének megfelelő 



összeg időbeli elhatárolása: 

 

T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel kapcsolatos rendkívüli bevételek 

K 483. Halasztott bevételek 

 

Az elhatárolt összegeket a következő évben (években) az átvett eszközökhöz kapcsolódó 

elszámolt költségek összegében fel kell oldani 

 

 

Negatív üzleti vagy cégérték passzív időbeli elhatárolása 

 

T 9695. Negatív üzleti vagy cégérték üzleti évben leírt összege 

K 483. Halasztott bevételek 

 

Évente az elhatárolt összeg időarányos részének feloldása: 

 

T 483. Halasztott bevételek 

K 9695. Negatív üzleti vagy cégérték üzleti évben leírt összege 

 

VÁLTOZÁS! 

2015-től a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval 

szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez 

kapcsolódó késedelmi kamatot nem a passzívák között, hanem a tárgyévi ráfordítások 

között kell elszámolni! 

 

  

Adótartozás elévülése 
 

Az adótartozás kapcsán az elévülést a jogszabály egy helyen, tételesen 

szabályozza. Az egyes jogi előírások bonyolultak, köznyelvre nehezen 

átfordíthatóak. Ezért kizárólag azok felsorolása jelenthet pontos 

információt. A 2015. január 1-jétől hatályos szöveg: 

 

164. § (1)  

 

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától 

számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést 

kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg 

kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés 

visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak 

a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, 



amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat 

hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, 

illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adó megállapításhoz, 

illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig 

kevesebb mint hat hónap van hátra. (1a) A bíróság által jogerősen 

megállapított a) csalás (Btk. 373. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), b) a 

2013. június 30-ig hatályban volt költségvetési csalás, csalás, c) a 2011. 

december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, 

adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vagy d) a 

2005. szeptember 1-jéig hatályban volt társadalombiztosítási, 

egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség megsértése, 

e) csődbűncselekmény (Btk. 404. §) esetén, ha azt adóra, járulékra vagy 

költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog 

nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem 

évül. (1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a) 

az elkövető azért nem büntethető, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, 

mert tartozását a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt 

számlára kiegyenlítette, és vele szemben az eljárást ez okból 

megszüntették, vagy b) az eljárást az elkövetővel szemben a Btk. 64. §-

ában, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 71. 

§-ában meghatározott megrovás alkalmazásával szüntették meg. (1c) Az 

adó megállapításához való jog elévülése az (1a)-(1b) pontok szerinti 

büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős 

befejezéséig nyugszik. (2) Az önellenőrzés bevallása - ha az adókülönbözet 

az adózó javára mutatkozik - az (1) bekezdésben meghatározott elévülést 

megszakítja. (3) Ha az adómegállapításhoz való jog elévülését követően az 

adóhatóság vagy a felettes szerv megállapítja, hogy az adómegállapítás 

részben vagy egészben jogszabálysértő, akkor az adótartozás 

végrehajtásához való jog elévülési idején belül a jogszabálysértő 

adómegállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza 

vagy megszünteti. (4) A pénzügyi tranzakciós illeték kivételével az illeték 

megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától 

számított 5 év elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést 

illetékkiszabásra az állami adóhatóságnál bejelentették, illetve az a 

körülmény, hogy az illeték megfizetését vagy a kiszabás céljából elrendelt 

bejelentést elmulasztották, az állami adóhatóság tudomására jutott. (5) Ha 

az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú 

adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság határozatának 

jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati 

kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik. 

(6) Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének 

az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az 



adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal 

meghosszabbodik. Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az 

adótartozás végrehajtásához való jog elévülése megszakad. Ha az adózó 

ellen felszámolási eljárás indul, az adótartozás végrehajtásához való jog 

elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a 

felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését 

követő napon újból megkezdődik. Ha az adó, a bírság és a jogosulatlanul 

igénybe vett költségvetési támogatás végrehajtásához való jog elévült, a 

tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni. (7) 

Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és 

szünetelésének, az adózó vagyonának egészére elrendelt bűnügyi 

zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy 

feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. A jelzálogjog 

bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás 

felfüggesztésével esik egy tekintet alá. (8) Ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való 

jog elévülésére (6)-(7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. (9) Ha az 

adóhatóság az adót megállapító határozat vagy a végrehajtás során hozott 

végzés kézbesítése tekintetében ad helyt a vélelem megdöntése iránti 

kérelemnek, nyugszik az adómegállapításhoz, illetve a végrehajtáshoz való 

jog elévülése a kézbesítési vélelem beálltától az annak megdöntésére 

irányuló kérelemnek helyt adó végzés jogerőre emelkedéséig. (10) (11) A 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés alapján - ha a 

nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a kölcsönös egyeztetési 

eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az eljárás megindítására irányuló 

kérelem vagy bármilyen arra utaló értesítés, amely az eljárás 

megindításának alapjául szolgál, a másik szerződő állam illetékes 

hatóságától az adómegállapításhoz való jog vagy az adó-visszatérítés iránti 

jog elévülési idején belül a magyar illetékes hatósághoz beérkezzen. A 

kölcsönös egyeztetési eljárás során az adóhatóság az elévülési időn túl is 

végezhet az eljárás lefolytatásához szükséges ellenőrzési cselekményeket. 

A kölcsönös egyeztetési eljárás eredményeként létrejött megállapodást 

azon adómegállapítási időszakok vonatkozásában is végre kell hajtani, 

amelyek a megállapodás megkötésének időpontjában már elévültek. (12) 

Amennyiben hagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, úgy az adó 

megállapításához, az adótartozás végrehajtásához és a költségvetési 

támogatás igényléséhez való jog elévülése az adózó halálának napjától a 

hagyatéki eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedésének időpontjáig 

nyugszik. (13) Az adó megállapításához való jog elévülése 12 hónappal 

meghosszabbodik, a) egy alkalommal, ha a felettes adóhatóság a 

másodfokú eljárás keretében, vagy b) a felettes adóhatóság, az 

adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt 



miniszter felügyeleti intézkedés keretében, illetve c) az adóhatósági 

határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság új eljárás lefolytatását 

rendeli el. 164/A. § (1) Az adók módjára behajtandó köztartozás 

végrehajtásával és a végrehajtáshoz való jog elévülésével kapcsolatos 

rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ha az 

adóhatóság az Áht. 99. §-a alapján indult ügyben folytat végrehajtást 

megkeresésre. (2) A végrehajtáshoz való jog az esedékesség naptári évének 

utolsó napjától számított 10 év elteltével évül el. A végrehajtáshoz való jog 

elévülése szempontjából esedékesség az Európai Közösségek Bizottsága 

visszatéríttetést elrendelő határozata alapján a magyar közigazgatási vagy 

egyéb szerv által kiadott, visszatérítési kötelezettséget előíró közigazgatási 

döntésben vagy fizetési felszólításban teljesítési határidőként megjelölt 

időpont. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a teljesítési határidő a 

döntés jogerőre emelkedésétől, illetve a fizetési felszólítás közlésétől 

számított 15 nap. (3) Nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése az 

Európai Közösségek Bizottsága visszatéríttetést elrendelő határozata vagy 

a magyar közigazgatási szerv visszatérítési kötelezettséget előíró döntése 

tárgyában az Európai Közösségek Bírósága előtt folytatott eljárás 

időtartama alatt. Az adóhatósági megkeresésnek és a végrehajtás 

foganatosításának nem akadálya, ha az Európai Közösségek Bírósága előtt 

a visszatéríttetést elrendelő határozat tárgyában folytatott eljárás 

kezdőidőpontja megelőzi a (2) bekezdés szerinti esedékesség időpontját, 

ebben az esetben a végrehajtáshoz való jog elévülése az esedékesség 

napján kezdődik és az esedékesség napját követő naptól a bírósági eljárás 

időtartama alatt nyugszik. (4) A végrehajtáshoz való jog elévülését 

megszakítja, ha az Európai Közösségek Bizottsága a visszatéríttetést 

elrendelő határozat végrehajtásának elmulasztása miatt az Európai 

Közösségek Bírósága előtt az EK szerződés 88. cikkének (2) bekezdése 

vagy 228. cikkének (2) bekezdése alapján jogsértési eljárást kezdeményez 

vagy a visszatéríttetést elrendelő határozattal kapcsolatban más intézkedést 

tesz. A végrehajtáshoz való jog elévülését megszakítja, ha az adóhatóság 

végrehajtási cselekményt foganatosít. A kedvezményezett adózóval 

kapcsolatos ügyben a végrehajtáshoz való jog elévülését megszakítja, ha az 

Európai Közösségek Bizottsága intézkedést (felszólítást, utasítást, feltételt 

megállapító határozatot) ad ki arról, hogy a visszafizettetési határozat nem 

teljesítése miatt a kedvezményezett adózó részére a visszatérítési 

kötelezettség teljesítéséig az új támogatás kifizetését fel kell függeszteni. 

 

 

 

 



Fizetési könnyítések lehetőségei 

 

Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. §, 133-

134. § 

Amennyiben nem tudja egy összegben  teljesíteni valamely adófizetési 

kötelezettségét, akkor a törvény lehetőséget biztosít a fizetési kedvezményre, 

feltéve, hogy fizetési kötelezettségeit valamilyen gazdasági vagy személyes 

okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudja teljesíteni. 

 Fizetési könnyítések fajtái: 

-          részletfizetés, 

-          halasztás, 

-          mérséklés. 

A hátralék részletekben történő megfizetését, halasztását, vagy - családi, 

szociális indokokra hivatkozva - méltányosságból történő elengedését akár egy 

kérelmen belül külön-külön, vagy együttesen is kérelmezheti az adózó. 

 

Kérelem benyújtása: 

 

Magánszemélyek esetén Gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók, illetve 

egyéb szervezetek esetén 

papír alapon, eredeti aláírással ellátott 

postai levélben az adóhatóság - lakóhely 

szerint illetékes - adóigazgatóságának 

Fizetési Kedvezmények Osztálya részére 

elektronikus úton 

(ügyfélkapun 

keresztül) 

kizárólag elektronikus úton 

(ügyfélkapun keresztül) 

az eljárás gyorsítása érdekében célszerű 

az adóhatóság által rendszeresített 

formanyomtatványt kitölteni, de a 

kérelem elbírálásához az Ön által 

szabadon megfogalmazott kérelem 

ugyanúgy elfogadható 

FAM01 

nyomtatványon 

FAG01 nyomtatványon 

 

 

 

 

 



A nyomtatványok közvetlenül az alábbi linkre kattintva érhetők el: 

http://nav.gov.hu/nav  

/letoltesek_egyeb/adatlap 

/adatlapok_fizkonny_  

20130101.html  

A nyomtatvány letöltéséhez, illetve megnyitásához előzetesen 

telepíteni szükséges az „ÁNYK-Abevjava” keretprogramot. 

(bővebben: Nyomtatványkitöltő programok letöltése címszó alatt) 

http://nav.gov.hu/nav/  

letoltesek/nyomtatvanykitolto  

_programok/nyomtatvanykitolto 

_programok_nav/kerelmek  

/fam01.html  

http://nav.gov.hu/nav  

/letoltesek/nyomtatvanykitolto  

_programok/nyomtatvanykitolto 

_programok_nav/  

kerelmek/fag01.html  

 

Az elektronikus úton elérhető nyomtatványokon a kért fizetési könnyítések 

módosítására, illetve visszavonására is lehetőség van, ezeket - az adózó 

jogállásától függően - a FAM01M, FAM01V, valamint a FAG01M, FAG01V 

nyomtatványon kell benyújtani. 

A fizetési kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalókról bővebben  az adóhivatal 

honlapján megtalálható 30. számú információs füzetben olvashat, melyet az 

alábbi linkre kattintva érhet el: http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz 

  

Az eljárás költsége, illetéke: 

2013. január 1-jétől a fizetési kedvezményre irányuló elsőfokú adóigazgatási 

eljárás a magánszemélyek, illetve egyéni vállalkozók esetében illetékmentes, 

míg a gazdálkodó és egyéb szervezeteket a kérelem előterjesztésekor 10.000,- Ft 

eljárási illetékkötelezettség terheli. 

  

Késedelmi pótlék: 

Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén 

főszabályként késedelmi pótlékot kell felszámítani, de a pótlék kiszabása az 

adózó kérelmére vagy hivatalból kivételes méltánylást érdemlő esetben 

mellőzhető. 

  

Határidő elmulasztása: 

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a 

kedvezményt feltételhez kötheti. Amennyiben  a kedvezmény feltételeit vagy az 

esedékes részletek befizetését nem határidőben teljesíti, a kedvezmény érvényét 

veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. 

 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/adatlapok_fizkonny_20130101.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/adatlapok_fizkonny_20130101.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/adatlapok_fizkonny_20130101.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/adatlapok_fizkonny_20130101.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fam01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fam01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fam01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fam01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fam01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fag01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fag01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fag01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fag01.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/fag01.html
http://nav.gov.hu/data/cms316185/30.___A_fizetesi_kedvezmenyek_alapveto_szabayai.pdf


Amikor már nagyobb adósság halmozódik fel, azt nehéz rendezni, de van arra 

lehetőség, hogy bizonyos esetekben könnyítést kérjünk a NAV-tól. Végül is a 

NAV-nak csak tiszta haszon az az összeg, amit be tud szedni, ezért ad az esetek 

nagy részében részletfizetési lehetőséget. 

Amikor magánszemélyről beszélünk, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes 

megyei adóigazgatósághoz kell benyújtani, amikor pedig vállalkozásról van szó, 

akkor az annak székhelye szerinti hatósághoz, pontosan annak Fizetési 

Kedvezmény Osztályára kell a kérelmet eljuttatni.  

A könnyítés iránti kérelmet be lehet nyújtani elektronikus úton is, ehhez csupán 

arra van szükség, hogy a kérelmező adózó rendelkezzen ügyfélkapuval. Ha a 

kérelmezőnek nincs ügyfélkapu hozzáférése, akkor a legegyszerűbb megoldás, 

ha a  NAV honlapján elérhető nyomtatványt letöltjük és azt nyújtjuk be 

személyesen vagy postai úton. 

A kérelem elbírálásakor a NAV több szempontot is figyelembe vesz, így többek 

között a kérelmező napi kiadásait, mint az élelemre, rezsire, az esetleges lakással 

összefüggő törlesztésre fordítandó kiadásokat, de az is számít, ha például a 

kérelmező nem vele egy háztartásban élő rokonát támogatja rendszeres havi 

összeggel, vagy tartósan beteg gyermek, családtag miatt állandó költségei 

vannak. 

  

 


