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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2016. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 
 

NEMZETKÖZI ADATSZOLGÁLTATÁS: MEGSZŰNIK A BANKTITOK  

A legtöbb külföldön lévő magán- és céges számláról is tudomást fog szerezni az adóhivatal 

2017. január elsejétől. Egy évvel korábban, 2016. január 1-jétől indul a globális, automatikus 

adóügyi információcsere második szakasza, melynek keretében a bankok elkezdik gyűjteni az 

ügyfelek adatait, hogy azokat 2017-től továbbítani tudják a nemzeti adóhivatalok felé.  

Ez az  OECD CRS és a vonatkozó uniós irányelv alapján az automatikus információcsere 

keretében végzett adatszolgáltatási kötelezettség: 

 magánszemélyek esetében értékhatárra tekintet nélkül történik mind a meglévő, mind 

az új számlák vonatkozásában; 

 a szervezetek (cégek) tulajdonában álló, már meglévő számlák esetében az értékhatár 

250 ezer dollár, új számlák esetében pedig automatikusan, értékhatárra tekintet nélkül 

történik az információ továbbítása. 

 

TÁRSASÁGI ADÓ  

 

A 2016. január 1-től bevezetésre kerülő növekedési adóhitel lényege, hogy a tárgyévi adózás 

előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót 

nem a tárgyévben, hanem az azt követő két adóév során kell csak megfizetni. A 

kedvezményre való jogosultság feltételei a következők: 

 a társaság adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban 

kezdődött; 

 az adóévben és az azt megelőző három adóévben a társaság nem vett részt 

átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban; 

 a társaság adóévi adózás előtti eredménye eléri a megelőző adóév adózás előtti 

eredménye abszolút értékének ötszörösét. 

Amennyiben az adózó a fenti feltételeknek megfelel, az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 

teljesítésére vonatkozó határidőig nyilatkozhat a kedvezmény igénybevételéről.  

Amennyiben a társaság nyilatkozik a kedvezmény igénybevételéről, úgy e határidőig a 

társaság megállapítja és bevallja a várható növekedési hitelre jutó adó összegét, melynek 25 

százalékát adóelőlegként, két egyenlő részletben kell megfizetnie az adóévet követő adóév 

első két negyedévében. 

A társaság az adóévi társasági adóbevallásában állapítja meg és vallja be a növekedési 

adóhitel összegére jutó adó összegét. Az adót a társaság hat egyenlő részletben fizeti meg, 

figyelembe véve a már megfizetett adóelőlegeket is. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
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A növekedési adóhitel már a 2015. adóév vonatkozásában alkalmazható lesz. 

2016-tól már a tárgyévben visszatérített bírság, illetve egyéb, az adózás rendjéről szóló 

törvényben előírt jogkövetkezmények visszatérítése miatt keletkezett bevétel is csökkenti az 

adóalapot. 

A progresszív mentesítésre vonatkozó módosítás értelmében – amennyiben a vonatkozó 

kettős adóztatást elkerülő egyezmény erre lehetőséget biztosít –, a külföldön adóztatható 

jövedelmet progresszió fenntartásával mentesíteni kell. Ez a jelenlegi mentesítéshez képest az 

érintett társaságok számára a ténylegesen fizetendő adó növekedését jelentheti. 

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA  

 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött megállapodással összhangban a 

különadó mértéke az adóalap 50 milliárd forint feletti része után 2016-ban 0,53 százalékról 

0,31 százalékra, 2017-ben és 2018-ban pedig 0,21 százalékra csökken azzal, hogy a 2016-

2018 közötti időszakra fizetendő különadó összege nem haladhatja meg a 2015. adóévre 

fizetett különadó összegét. 

Lényeges változás továbbá, hogy a hitelintézetek különadójának alapja 2016-ban már nem a 

2009. évi, hanem a 2014. évi mérlegfőösszeg lesz. 

Csökkenthető a bankadó-kötelezettség – legfeljebb annak 30 százalékával –, ha a vállalati 

kölcsönök állománya a 2009. évi beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megelőző 

adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja közötti időszakban növekedést mutatott. A 

kedvezmény összege 3 milliárd forint szorozva a vállalati kölcsönöknek az adott adóalanynál 

bekövetkezett növekményével és osztva az összes érintett adózónál bekövetkezett vállalkozói 

hitelállomány-növekedés együttes összegével (ez utóbbit az állami adóhatóság felé a 

hitelintézetek meghatározott köre által bevallott adatok alapján állapítják meg). 

 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ  ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍ TÁS  

 

A turisztikai vállalkozásokat érintő egyik módosítás, hogy a nemzetközi személyszállításban 

a gépjárművezetők 60 euró napidíjat kaphatnak.  

Mindenkit egyformán érint, hogy 2016. január 1-től a személyi jövedelemadó kulcsa 16 

százalékról 15 százalékra csökkent. A magánszemélyeknek ez azt jelenti, hogy 100 ezer 

forintonként 1000 forintot tudnak megspórolni önmagában az adókulcs változása miatt 

(ennyivel marad több a borítékban...). Az olyan juttatások esetében, melyek után a 

kifizetőnek kell megfizetnie a személyi jövedelemadót, és amelyeknél az adó kiszámítása 

adóalap-korrekciós tényezővel történik, a ténylegesen fizetendő közteher ennél is nagyobb 

arányban csökken.  
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2016-ban újdonság, hogy a papír alapú Erzsébet-utalványok mellé bevezetésre kerül az 

elektronikus plasztikkártya alapú Erzsébet Utalvány Kártya.  

A kamatjövedelmek esetében, ha a kamatot megalapozó időszak 2016. január 1-jét 

megelőzően kezdődött, de a jövedelem megszerzése ezt követően történt, a 15 százalékos 

adókulcs a 2016-tól kezdődő időszakra eső jövedelemrészre csak arányosan alkalmazandó. 

Az adókulcs változása miatt változott a családi kedvezmény mértéke is úgy, hogy azok nettó 

értéke ne változzon. A kétgyermekes családok kedvezménye 2016-tól kezdődően 4 év alatt 

fokozatosan 10 ezer forintról 20 ezer forintra nő. 

A módosítások értelmében nem minősülnek bevételnek a személyi jövedelemadó 

szempontjából a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok részére a 

magánnyugdíjpénztár által átutalt tagi kifizetések. Abban az esetben, ha a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tag a tagi kifizetés címén kapott összeget 

nem veszi fel, hanem önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utaltatja, az összevont adóalapba 

tartozó jövedelmét terhelő személyi jövedelemadó terhére az átutalt összeg 20 százalékának 

megfelelő, de maximum 300 ezer forint adó visszatérítéséről rendelkezhet. 

Végül itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívjam a falusi turizmusban résztvevők 

figyelmét arra a tényre, miszerint egy korábbi NAV-értelmezés alapján ők is alkalmazhatják 

a szobánkénti 32 ezer forintos tételes átalányadózást. Ezt a lehetőséget tapasztalatom szerint 

alig ismerik az érintettek.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI J ÁRULÉK  

 

2016. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege az eddigi 6930 forint 

helyett 7050 forint. 

 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ  

 

A módosító törvény értelmében 2016. január 1-jétől kedvezményes, 5 százalékos adókulcs 

alá tartozik a lakás (az olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított 

lakásokra vonatkozik, amelyek hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert, 

illetve az olyan egylakásos lakóingatlanokra, amelyek hasznos alapterülete legfeljebb 300 

négyzetméter), valamint a friss, hűtött vagy fagyasztott házi sertéshús értékesítése. 

A kihirdetést követő naptól kezdve közcélú adománynak minősül az oktatási intézmények 

részére alapfeladataik ellátását szolgáló eszközök átadása. 

Bonyolult módon változott meg a folyamatos szolgáltatások teljesítésének ideje (ide tartozik 

pl. az ügyvédek jogi munkája, az ingatlan-bérbeadás, ha áfakötelezettséget választottak), de 
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az értelmezések már ismertek, mivel két területre: a könyvelésre és a könyvvizsgálatra már 

2015 júliusától érvényesek voltak ezek a szabályok. 

 

KÖZMŰVEZETÉKEK ADÓJA  

 

2016-tól átmeneti mentesség illeti meg az új nyomvonalon létesített közműveket, a módosítás 

értelmében az adókötelezettség csak az ilyen közművek üzembe helyezését követő hatodik év 

első napján keletkezik. Hasonlóan az újonnan létesített közművekhez, a már meglévő 

vezetékes hírközlési vezetékhálózat 2016. január 1-jét követő fejlesztése is jogosult a 

mentességre, ha lehetővé teszi a legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolati hozzáférést. 

 

HELYI ADÓK  

 

A változások legjelentősebb eleme, hogy a helyi önkormányzatok mentességet, illetve 

kedvezményt állapíthatnak meg a 20 millió forintot meg nem haladó adóalappal rendelkező 

háziorvos és védőnő vállalkozók számára. 

 

AZ ADÓZÁS ELJÁRÁSI RENDJE  

 

2016-tól a magánszemélyek egyszerűbben is teljesíthetik jövedelemadó-bevallási 

kötelezettségüket. Ezt az új lehetőséget bevallási nyilatkozatnak hívják. Ezzel csak azok 

élhetnek, akik meghatározott feltéteket teljesítenek (csak munkáltatótól, rendszeres 

jövedelmet juttató más szervezettől szereztek jövedelmet, semmilyen kedvezményt nem 

érvényesítenek stb.).  

A nyilatkozat első alkalommal a 2015-ben megszerzett jövedelmekről, 2016. január 31-éig 

tehető meg főszabály szerint a munkáltató felé.  

Ha ebben az időpontban nincs munkáltatója a magánszemélynek, a nyilatkozatot közvetlenül 

az adóhatóság felé is megteheti.  

A nyilatkozat megtételét a munkáltató jelzi az adóhatóság felé, amely azután 2016. május 20-

áig megállapítja az adót. Az adómegállapítás kapcsán a magánszemélynek csak akkor jelez 

vissza az adóhatóság, ha különbözetet állapít meg a megállapított adó és a magánszemélytől 

levont előleg között. 

 

TOVÁBBI EGYSZERŰSÍTÉS:  AZ ADÓBEVALLÁSI TERVEZET  (2017-TŐL) 
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A bevallási nyilatkozaton túl új alternatíva kerül bevezetésre. Az adóbevallás az adóbevallási 

tervezettel is teljesíthető lesz, amely – ellentétben a bevallási nyilatkozattal – nem 2016-tól, 

hanem csak 2017-től válik elérhetővé, és csak az Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező 

magánszemélyek számára.  

Ha egy magánszemély 2017-ben nem kér munkáltatói adómegállapítást, vagy azt a 

munkáltató nem vállalja, illetve ha nem tesz bevallási nyilatkozatot, az állami adóhatóságnak 

el kell majd készítenie az adóévre vonatkozó adóbevallási tervezetet. Ezt az adóhatóság azon 

kontrolladatok alapján készíti majd el, amelyeket a magánszemélynek kifizetéseket teljesítő 

személyek (pl. magyar munkáltató, osztalékot kifizető magyar társaság) jelentenek a 

hatóságnak. A tervezetet az adóhatóság a magánszemély ügyfélkapuján keresztül, 

elektronikus úton küldi meg, és azt a magánszemély javíthatja vagy ki is egészítheti, ha az 

abban foglaltakkal nem ért egyet. 

 

EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁS ÉS A „SÖRALÁTÉT”  MEGSZÜNTETÉSE  

 

Az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, valamint a „söralátétként” 

aposztrofált adónyilatkozat utoljára a 2015. adóévre vonatkozóan vehető igénybe (2016-tól 

megszűnik). 

 

200  EZER FORINTIG RÉSZLE TFIZETÉS  

 

Ha a magánszemélynek a bevallás benyújtásával egyidejűleg személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettsége volt, eddig is automatikusan kérhette a bevallásában a 6 hónapos pótlékmentes 

részletfizetést. Erre eddig 150 ezer Ft összeghatárig volt lehetőség, 2016-tól azonban az 

összeg 200 ezer Ft-ra emelkedik. Továbbá a jövőben nem csak személyi jövedelemadóra, 

hanem az egészségügyi hozzájárulásra is lehet majd kérni részletfizetést, ha a két adónem 

kapcsán fizetendő együttes összeg legfeljebb 200 ezer forint. 

 

JÖVEDÉKIADÓ-VÁLTOZÁS  

 

Továbbra is megmarad a magán pálinkafőzés jogintézménye; a magánfőzést minimális 

költség és adminisztráció terheli. Az ügyletről a felvásárló két példányban vételi jegyet állít 

ki – feltüntetve azon a magánszemély nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes 

személyazonosító adatait és lakcímét), valamint a felvásárolt termék megnevezését, 

mennyiségét, ellenértékét és a levont adót –, amelynek egy példányát átadja a 

magánszemélynek, másik példányát megőrzi. 
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A  JELENTÉKTELEN KÉSEDE LMI PÓTLÉKOT NEM KELL MEGFIZETNI  

 

Az adóhatóság eddig összeghatártól függetlenül kivetette a késedelmi pótlékot. 2016-tól 

azonban a 2000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot már nem írja elő. Ez jelentős 

adminisztrációs csökkentés, hiszen így a hatóság és az adózók mentesülnek a jelentéktelen 

késedelmipótlék-összegekkel kapcsolatos levelezés és nyilvántartási kötelezettségek alól. 

 

NEM BÍRSÁGOLHATÓ AUTOMATIKUSAN A BEVALLÁS KÉSEDELME S BENYÚJTÁSA  

 

Gyökeresen új szabály, hogy az adóhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a magánszemélyt – néhány kivételtől 

eltekintve – nem bírságolhatja, hanem határidő kitűzésével fel kell szólítania a kötelezettség 

teljesítésére, illetve a hiba javítására.  

Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye. Ez a 

változás a gyakorlatban leginkább a késedelmesen benyújtott éves bevallásban ragadható 

meg. Ha például eddig valaki május 20-áig elmulasztotta benyújtani az éves bevallását és a 

késedelmét egyáltalán nem vagy sikertelenül mentette ki, akkor az adóhatóságnak joga volt 

automatikusan szankcionálni a magánszemélyt legfeljebb 200 ezer forintig terjedő mulasztási 

bírsággal. Ezt a jogát gyakorolhatta az adóhatóság például már akkor is, ha a bevallás 

benyújtásával csak néhány napot késlekedtek. 

Nem lesz helye azonban az új, kedvező szabály alkalmazásának, ha az adózó az áfakörbe 

való bejelentkezési kötelezettségét vagy a foglalkoztatottainak bejelentését mulasztja el. Az 

ilyen esetekben az adóhatóság már a megállapítással egyidejűleg bírságot vethet ki. 

 

A  JELENTÉKTELEN ADÓKÜLÖNBÖZETET NEM KELL MEGFIZETNI  

 

A magánszemélynek 2016-tól már nem a korábbi 100 forintot, hanem az 1000 forintot el nem 

érő adóját nem kell megfizetnie az adóhatóság felé. Ezzel összhangban az adóhatóság az 

eddigi 100 forintos összeghatár helyett az 1000 forintot el nem érő adótúlfizetést nem fogja 

kiutalni és nem tartja majd nyilván. Következésképpen, ha a magánszemélynek az éves 

adóbevallása olyan egyenleget mutat, miszerint fizetnie kell még 800 forintot az adóhatóság 

felé, akkor azt igazából nem is kell elutalnia és azzal sem kell számolnia, hogy az adóhatóság 

ezen összegre igényt tartana a jövőben. 

 

 

A  MEGBÍZHATÓ ÉS KOCKÁZATOS MINŐSÍTÉS FELTÉ TELEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI  
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2016. január 1-jétől két speciális adózási kategória kerül bevezetésre, amelyekhez különböző 

jogkövetkezmények kapcsolódnak. A megbízható adózók kedvezményekben részesülnek, míg a 

kockázatosnak minősített adózók esetében szigorúbb szabályok érvényesülnek. 

 

Az adóhatóság az adózók minősítését negyedévente (első ízben 2016 első negyedévét 

követően) végzi a törvényben meghatározott feltételek vizsgálatával. A minősítés hatálya a 

minősítés hónapját követő hónap első napján áll be, erről az adóhatóság az adózó részére 

értesítést küld. Ha az adózó vitatja a minősítést vagy annak elmaradását, az adóhatóság 

részére kifogást nyújthat be. 

A megbízható adózói státusz feltétele, hogy az adózó legalább három éve folyamatosan 

működjön (vagy legyen áfaregisztrált), ne rendelkezzen 500 000 Ft-ot meghaladó nettó 

adótartozással, és ne minősüljön kockázatos adózónak. További feltételek, hogy a tárgyévben 

és az azt megelőző öt évben a terhére megállapított összes adókülönbözet ne haladja meg a 

tárgyévi adóteljesítménye 3%-át, nem indítottak ellene végrehajtási eljárást, nem áll(t) csőd-, 

felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás vagy fokozott adóhatósági felügyelet alatt, nem 

áll(t) adószámtörlés, illetve adószám-felfüggesztés hatálya alatt. 

Az adóhatóság kockázatosnak minősíti azokat a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési 

eljárás alatt nem álló adózókat, akik szerepelnek a nagy összegű adóhiánnyal, adótartozással 

rendelkező, illetve be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, 

valamint akikkel szemben az adóhatóság egy éven belül ismételt üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott. A kockázatos adózói minősítés egy évig áll fenn, azonban megszűnik a soron 

következő negyedéves minősítéskor, amennyiben az adózó az arra okot adó adóhiányt, illetve 

adótartozást, valamint a kapcsolódó bírságot és pótlékot megfizette. 

Az adóhatósági ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik, a visszaigényelt áfa 

kiutalási határideje is hosszabb, 75 nap, az adózót terhelő késedelmi pótlék mértéke a 

felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszöröse, az adózó terhére 

kiszabható mulasztási bírság és adóbírság az általános szabályokhoz képest 50%-kal 

emelkedik. 

A fentieken túlmenően részletes ismertetésünkben olyan – a turisztikai vállalkozások 

többségét érintő – módosító rendelkezéseket, illetve EU-irányelvet is számba vettünk, 

melyeket az anyag összeállításakor már elfogadtak, és amelyek szintén befolyásolják a 2016. 

január 1-jével induló gazdálkodási évet. 

Az összeállítás összesen öt különböző, adótörvényi változásokat tartalmazó szabály, valamint 

a csomagtúrákra vonatkozó EU-irányelv várható hatását tükrözi.   
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VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSI SZABÁLYOKBAN ADÓNEMENKÉNT 

 

A 2015. évi CLXXXVII. törvény a következő adótörvényekben hozott módosításokat: 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 

évi CXXVII. törvény 

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

 

 

 

 

Mottó: 

„Minden adót meg kell fizetni, de nem kell többet adni, mint amennyit a szabályok előírnak.” 

  



 14 

BEVEZETŐ 

 

A 2016. évi adóváltozások jelentős része már 2015 közepén megismerhető volt. Azonban 

korai volt az örömünk, mert az őszi törvényalkotási lázban újabb és újabb módosítások láttak 

napvilágot. Emiatt 2015-ben sem sikerült sokkal jobban felkészülni a következő évre, mint 

korábban. 

Összefoglalónkban – részben a témában fellelhető szakirodalom segítségével – bemutatjuk a 

legfontosabb változásokat, és részletesen foglalkozunk a turisztikai szakmára vonatkozó új 

szabályokkal. 

 

TÁRSASÁGI ADÓ 

 

2015. június 25-i hatállyal egy új, halasztott adófizetési lehetőséget biztosító jogintézmény, a 

növekedési adóhitel konstrukció került bevezetésre a társasági adó rendszerébe. 

A növekedési adóhitel választásával az adózónak lehetősége nyílik arra, hogy a tárgyévi 

adózás előtti eredményének a megelőző adóév adózás előtti eredménye ötszörösét meghaladó 

része után fizetendő adót (azaz a növekedési adóhitelre jutó adót) a tárgyév helyett a soron 

következő két adóévben fizesse meg. A növekedési adóhitel tehát a gyakorlatban az 

adófizetési kötelezettség halasztását jelenti. 

A növekedési adóhitel abban az esetben választható, ha az adózó adóalanyisága az adóévet 

megelőző harmadik adóévben vagy azt megelőzően keletkezett, az adózó ebben az 

időszakban nem vett részt átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban, valamint az 

adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig ezen választásáról az 

adóhatóság részére nyilatkozik. 

A társasági adó megfizetésének a növekedési adóhitel szerinti megfizetését választó 

adózónak már a tárgyévi adóelőleg-kiegészítés során sem kell megfizetnie a növekedési 

adóhitelre jutó adót.  

Kedvezményes szabály, hogy a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált 

összege csökkenthető, ha a nyilatkozat megtételét követő két adóévben az adózó 

tárgyieszköz-beruházást vagy a foglalkoztatottai létszámának növelését valósítja meg.  

A 2015. november 17-én elfogadott módosító javaslat a növekedési adóhitelre jutó adó 

kiszámításánál az adóalap-módosító tételek figyelembe vételének szabályait egyértelműsíti. 

Az évközi módosításra tekintettel a társaságiadó-törvény növekedési adóhitelre vonatkozó 

rendelkezéseit az adózó első alkalommal a 2015. adóévi adókötelezettsége megállapítása 

során alkalmazhatja. 
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A következő számpélda a társaságiadó-törvény új szabályának megértését szolgálja. 

 

NAHI (a növekedési adóhitel “beceneve” ) 

AZ “ÖTSZÖRÖZÉSI” FELTÉTEL VIZSGÁLATA 

         Adatok ezer Ft-ban  

MEGNEVEZÉS  2014 2015 2014 2015 

Adózás előtti 

eredmény  

1500 10 500 –500 (veszteség) 6000  

Levonandó 

tételek 

200 700 100 800  

Módosított 

adózás előtti 

eredmény  

1300 9800 –600  5200  

Feltétel  (9800 – 1300 = 8500 ) (5200 – (–600)) = 5800 

Megfelelőség 6500-nál nagyobb a 8500  600x5=3000-nél nagyobb az 

5800  

Eredmény  Igen Igen 
 

 

Fentiekből következően az alacsony hatékonyságú vagy veszteséges vállalkozások könnyen 

tudják teljesíteni az ötszörözési feltételt. (A növekedési adóhitel szabályairól a 3. melléklet ad 

részletes tájékoztatást.) 

 

AZ IFRS-ÁTÁLLÁS ADÓKÖVETKEZMÉNYEI 

 

2016. január 1-jével bevezetésre kerül a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 

(IFRS-ek) szerinti beszámoló-készítés lehetősége a hazai jogrendszerben. Figyelemmel arra, 

hogy az IFRS-ek szerinti beszámolást választó, illetve a későbbiekben arra kötelezett 

társaságok adókötelezettségeiknek (társasági adó, helyi iparűzési adó, energiaellátók 

jövedelemadója) is az IFRS-ek szerinti adóalap alapján tesznek eleget, ezért az átálláshoz 

kapcsolódóan számos új társaságiadó-rendelkezés bevezetésére került sor. 

 

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK ADÓKEDVEZMÉNYE 

 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának lehetőségét 2015. december 31-éig egyedi 

európai bizottsági határozat engedélyezte. 2016-tól a támogatási konstrukció kis mértékben 

módosul, annak érdekében, hogy az külön bizottsági jóváhagyás nélkül összhangban álljon az 

uniós támogatási normákkal, azaz megfeleljen a 651/2014/EU-rendeletben (általános 
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csoportmentességi rendelet) foglalt előírásoknak. Ennek érdekében új támogatási korlát kerül 

bevezetésre, melynek megfelelően az egy előadó-művészeti szervezetnek juttatott összes 

támogatás – ideértve a kiegészítő támogatást és az adóról való rendelkezés intézményének 

keretében juttatott felajánlások összegét is – nem haladhatja meg az előadó-művészeti 

szervezet előző évi EGT-tagállamban elért éves jegybevételének 80%-át és nem lehet több 

mint 1,5 milliárd forint (korábban csak a 80%-os korlát volt alkalmazandó).  

Az egységes jogalkalmazás érdekében egyértelműsíti a törvény az adókedvezmény 

feltételrendszerét, miszerint az adózó akkor jogosult az adókedvezmény igénybevételére, ha a 

támogatás juttatásának adóévében megfizeti a kiegészítő támogatást, illetve ha azt helytelenül 

10%-os adókulccsal állapította meg – miközben a 19%-os kulcs alkalmazására is köteles –, a 

támogatás 7%-át a támogatás adóévét követő 90 napon belül megfizeti az arra jogosult 

részére. 

 

CIVIL SZERVEZETEK ADÓZÁSA 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (Civil törvény) való összhang 

megteremtése érdekében módosultak az alapítványok, közalapítványok és az egyesületek 

társasági adóalap megállapítási szabályai.  

Az adózási és az ágazati jogszabály közötti koherencia érdekében sor került speciális – 

többek között a befektetési tevékenységre és ingatlanvásárlásra vonatkozó – adóalap-növelő 

és -csökkentő tételek bevezetésére, figyelemmel arra, hogy a Civil törvény fogalmi 

rendszerében nem minősül gazdasági–vállalkozási tevékenységnek többek között az 

adomány elfogadása, a cél szerinti tevékenység, a pénzeszközök befektetése, társasági 

részesedésbe helyezése, valamint az ingatlan megszerzése és használatának átruházása. 

 

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK 

 

A társaságiadó-törvény év közbeni változásai közül kiemelendő szabály, hogy a 30 millió 

forintot meg nem haladó reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség minden 

további feltétel nélkül elismert költségnek számít. A rendelkezés visszamenőleges hatállyal, a 

2014. évre vonatkozóan került megállapításra. 

 

A  TÁRSASÁGI ADÓZÁS  LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 2016-BAN  

 

A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező 

gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során keletkezett 
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jövedelem után az adózót a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény [Tao. tv.] előírásai szerint társaságiadó-kötelezettség terheli.  

 

ALAPELVEK 

  –  Rendeltetésszerű joggyakorlás;   

  –  Kedvezmények kétszeres figyelembevételének tilalma, kivéve, ha a törvény 

valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra;   

  –  Nemzetközi egyezmények elsőbbsége;   

  –  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [továbbiakban Szt.] 

rendelkezéseivel való összhang.  

 

ADÓALANYOK   

A társasági adó alanya a belföldi, valamint a külföldi illetőségű adózó. A belföldi illetőségű 

adózók adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmükre egyaránt 

kiterjed (teljes körű adókötelezettség).   

 

NEM ADÓALANYOK 

Nem alanya a társasági adónak például a felszámolási eljárás alatt álló a felszámolás kezdő 

napjától. E felsorolás nem taxatív; az itt jelöltek mellett ugyanis nem társasági adóalany 

mindaz a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adóalanyi 

felsorolásban nem szerepel (például költségvetési szervek, társasház). Nem adóalany a 

magánszemély, az egyéni vállalkozó sem. 

  

ADÓALAP 

Az adó alapját – az általános szabályok szerint– az üzleti évi beszámolóban kimutatott adózás 

előtti eredményből kiindulva kell meghatározni. Az adózás előtti eredmény Tao. tv. által 

előírt korrekciós tételekkel módosított összege képezi az adóalapot. Adófizetési 

kötelezettséget a pozitív adóalap után kell számítani. 

  

AZ ADÓZÁS ELO ̋TTI EREDMÉNY KORREKCIÓS TÉTELEI 

A korrekciós tételek egy része az adóalap védelmét szolgálja; ezek döntően az Szt. szerint 

elszámolt költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódóan írják elő a növelő tétel, illetve az Szt. 

szerint az eredmény javára elszámolt bevételekhez kapcsolódóan tartalmazzák a csökkentő 

tétel alkalmazását (olykor korrekció-„párosok”). Más részük kifejezetten azt a célt szolgálja, 

hogy egyes – bizonyos módon felmerült – költségek, ráfordítások növeljék az adóalapot, más 
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esetben pedig kedvezményt – esetenként többszörös kedvezményt is – biztosít a csökkentő 

tétel előírása. A következőkben néhány, jellemzően felmerülő korrekciós tétel tartalmát 

ismertetjük. 

  

VESZTESÉGLEÍRÁS 

Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív (veszteség), annak elhatárolt összegével 

az adózó a következő öt adóévben – meghatározott feltételekre figyelemmel – döntése 

szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét.  

A veszteség elhatárolását, felhasználását nem kell rögzíteni a számviteli nyilvántartásokban, 

a beszámolóban sem kell kimutatni, azt csak az adózáshoz kapcsolódóan kell nyilvántartani. 

Ehhez a nyilvántartásban az elhatárolt veszteségek összegét évenkénti részletezésben kell 

vezetni; a veszteségeket a keletkezésük sorrendjének megfelelően lehet felhasználni.  

Fő szabály szerint a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az 

adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 

50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.  

 

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSE, FELHASZNÁLÁSA 

Meg kell növelni az adózás előtti eredményt – a kettős könyvvitelt vezető adózóknak – az 

adóévben az Szt. 41. § (1) bekezdése alapján a várható kötelezettségekre és az Szt. 41. § (2) 

bekezdése alapján a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, illetve céltartalékot növelő 

összeg adóévi ráfordításként elszámolt összegével, míg az említett céltartalékok felhasználása 

következtében elszámolt adóévi bevétel csökkenti az adózás előtti eredményt.  

 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS, ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS  

Növeli az adózás előtti eredményt az adóévben az Szt. szerint az adózás előtti eredmény 

terhére elszámolt terv szerinti értékcsökkenés, ideértve az egy összegben elszámolt 

értékcsökkenést is,  a terven felüli értékcsökkenés,  és a könyv szerinti érték az immateriális 

jószág, a tárgyi eszköz állományból  bármely jogcímen történő kivezetésekor.   

Csökkenti az adózás előtti eredményt: a Tao. tv. 1. és 2. számú mellékletében foglaltak 

szerint megállapított értékcsökkenési leírás összege, ideértve az egy összegben elszámolt 

értékcsökkenési leírást is,  a terven felüli értékcsökkenés Tao. tv. 1. és 2. számú 

mellékletében foglalt előírások szerint az adóalapnál érvényesíthető összege,  az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor az 

eszköz számított nyilvántartási értéke.  Nem számolható el értékcsökkenési leírás (nincs 

csökkentő tétel) azon eszközökre vonatkozóan, amelyekre az Szt. szerint nem számolható el 

terv szerinti értékcsökkenés, vagy nem szabad elszámolni azt (nincs növelő tétel). Ez alól 

kivételt képez (van csökkentő tétel) a nulla vagy – a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 
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következtében – a maradványértéknek megfelelő könyv szerinti értékű eszköz, valamint ha 

az adózó az Szt. alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést érvényesíti az adóalapnál, 

továbbá az épületnél, építménynél (lehet növelő tétel).  A kis értékű eszközökre is 

vonatkozik az a szabály, hogy amely eszközökre nem szabad terv szerinti értékcsökkenést 

elszámolni, azokra nem számolható el az adóalapnál sem értékcsökkenési leírás. Így például 

egy festmény, szobor (képzőművészeti alkotás) 100 000 Ft alatti egyedi bekerülési értéke 

nem képez sem növelő, sem csökkentő korrekciós tételt. 

   

KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS 

Csökkenti az adózás előtti eredményt a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az 

adóévben elszámolt bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) 

osztalékot, vagy ha az osztalékot megállapító az osztalékot ráfordításként számolja el. (Ilyen 

juttató csak külföldi személy lehet, mivel a magyar Szt. alapján a jóváhagyott osztalék nem 

számolható el ráfordításként.)  

A Tao. tv. lehetőséget ad arra is, hogy az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalékot az 

adózó levonja az adózás előtti eredményből, ha a fel nem osztott nyereséggel korábban 

növelte az adóalapot.  

 

FEJLESZTÉSI TARTALÉK 

Az adózó döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira – fejlesztési tartalékot képezhet. Ha él 

ezzel a lehetőséggel, akkor csökkenti az adózás előtti eredményét az eredménytartaléknak az 

adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként 

kimutatott összege (fejlesztési tartalék), de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 

százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint. A csökkentésként érvényesített 

összeget elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni azzal, hogy az adóévben 

megvalósított, a fejlesztési tartalékból feloldott részt meghaladó értékű beruházás esetén az 

értékcsökkenési leírás a tárgyi eszköz üzembe helyezésének napjától – a bekerülési értékre 

vetített kulccsal számítva – folytatható. Az igénybe vett kedvezmény megtartásának feltétele, 

hogy az adózó a lekötött tartalékot – figyelemmel a kivételként rögzítettekre – kizárólag a 

megvalósított beruházás költségei szerint használhatja fel a képzést követő négy adóévben; 

különben a feloldott rész után az adót késedelmi pótlékkal növelten meg kell fizetnie.  

 

SZAKKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDÉS 

Gazdasági társaság – külön törvény előírása alapján – gyakorlati képzést szakképző iskolával 

kötött megállapodás, vagy tanulószerződés alapján végezhet. Szakképző iskolának minősül: a 

szakközépiskola és a szakiskola.  

Csökkentheti az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő szervezet az adózás előtti 

eredményét  
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- a szakképző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján tanulónként, minden 

megkezdett hónap után havonta az érvényes minimálbér 24 százalékával, vagy  

- az elméleti képzést végző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján 

tanulónként, minden megkezdett hónap után havonta az érvényes minimálbér 12 

százalékával.  

Pályakezdő, munkanélküli, egyéb személy foglalkoztatása: csökkenti az adózás előtti 

eredményt a sikeres szakmai vizsgát tett, előző pontban említett szakképző iskolai tanulónak 

a gyakorlati szakképzése befejezését követő folyamatos továbbfoglalkoztatása esetén 

(pályakezdő; folyamatos tovább-foglalkoztatásnak az tekintendő, ha a szakképző iskolai 

tanuló munkába lépésére a tanulói jogviszony megszűnését követő napon – sikeres szakmai 

vizsga letétele esetén – kerül sor); a korábban munkanélküli személy után, valamint a 

szabadságvesztésből szabaduló, a szabadulást követő hat hónapon belül alkalmazott személy, 

továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb  12 

hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó összege, amellett, hogy az költségként is 

elszámolásra kerül. A korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a csökkentő tétel akkor 

érvényesíthető, ha az alkalmazása óta, illetőleg azt megelőző hat hónapon belül azonos 

munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát az adózó rendes 

felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazását 

megelőző hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban.   

 

ALAPKUTATÁS, ALKALMAZOTT KUTATÁS, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS 

Csökkenthető az adózás előtti eredmény az adózó saját tevékenységi körében – saját célra 

vagy megrendelésre, illetve kutatás–fejlesztési megállapodás alapján – végzett, a kutatás–

fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § (1) 

bekezdés a)-c) pontok szerinti fogalmi meghatározásnak megfelelő alapkutatás, alkalmazott 

kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) adóévben felmerült közvetlen költségének a kapott 

támogatással, valamint  a belföldi illetőségű társasági adóalanytól, a külföldi vállalkozó 

belföldi  telephelyétől és az egyéni vállalkozótól igénybe vett kutatási szolgáltatással 

csökkentett értéke 100 százalékával, függetlenül attól, hogy a kísérleti fejlesztés értékét az 

adózó aktiválja (az immateriális javak között használatba veszi) vagy sem. Ez a kedvezmény 

tehát az elszámolt költségen felül érvényesíthető. A kedvezmény a kísérleti fejlesztés aktivált 

értékének a támogatással csökkentett részére az értékcsökkenési leírással egyezően több 

adóév alatt is igénybe vehető, az adózó döntése alapján.  A kedvezmény alapját nem kell 

csökkenteni a – közvetlen költség részeként elismert – szolgáltatásként igénybe vett K+F 

értékével, ha azt olyan személy nyújtja, amely/aki nem másik társasági adóalany, nem egyéni 

vállalkozó (hanem például költségvetési szerv), és nyilatkozik, hogy a szolgáltatáshoz ő sem 

vette igénybe a felsoroltak szolgáltatását. A közvetített szolgáltatás értéke akkor csökkenti az 

adóalapot, ha az az Szt. 51. § szerint része a közvetlen költségnek.  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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGU ̋ FOGLALKOZTATÁSA  

Csökkentheti az adózó az adózás előtti eredményét a megváltozott munkaképességű személy 

foglalkoztatása esetén személyenként, havonta  

- a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér,   

- de legfeljebb az érvényes minimálbér összegével, feltéve, hogy az általa 

foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt.   

 

BÍRSÁGOK, JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

- Növeli az adózás előtti eredményt a jogerős határozatban megállapított bírság, 

amelyet a jogszabályi előírások megsértése miatt kell fizetni, ilyen például a 

környezetvédelmi bírság.  

- Nem minősül bírságnak – így nem növelő tétel – a szerződéses kapcsolatban álló 

felek között felszámított kötbér, Ptk. szerinti késedelmi kamat, az Art. szerinti 

jogkövetkezmények (mulasztási bírság, késedelmi pótlék, adóbírság) ráfordításként 

elszámolt összege az önellenőrzési pótlék kivételével,  a társadalombiztosításról 

szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó bírság, késedelmi pótlék stb. 

kötelezettség-ráfordításként elszámolt összege, kivéve – szintén – ha önellenőrzéshez 

kapcsolódik.   

- Csökkentő tétel a bírság, az egyéb jogkövetkezmények utólagos mérséklése, 

elengedése következtében az adóévben elszámolt bevétel, ha azt az adózó a korábbi 

adóév(ek)ben adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe vette. 

   

ADÓELLENŐRZÉSI, ÖNELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az Szt. előírása szerint az adóhatósági ellenőrzés, illetve az önellenőrzés során ugyanazon 

évet érintően feltárt „eltérőségeket”, azaz – a bevételeket, a költségeket, a ráfordításokat, az 

eredményt, a saját tőkét érintő – hibákat, hibahatásokat meg kell különböztetni aszerint, hogy 

azok jelentős, vagy nem jelentős összegűnek minősülnek-e.  

Ha a megállapított hiba jelentős, az adóalap-korrekciót nem érint. Jelentős összegű a hiba, ha 

az egy adott üzleti évet érintően megállapított hiba és hibahatás eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő értékének együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja  

– a hiba feltárásának éve szerinti mérlegfőösszeg 2 százalékát, vagy ha a mérlegfőösszeg 2 

százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot, vagy   

– az adózó számviteli politikájában rögzítettek szerint jelentős összegűnek minősített, 

előzőektől alacsonyabb értéket. Ha a megállapított hiba nem jelentős összegű (nem haladja 

meg a jelentős összegű hiba határát), az a tárgyévi, a hiba feltárásának éve szerinti eredményt 

módosítja; ehhez kapcsolódik korrekciós tétel.  Csökkenti az adózás előtti eredményt az 

adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját 
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teljesítmény növeléseként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél adóköteles bevételként, kifizetett 

vásárolt készlet növekedéseként) elszámolt összeg.  Növeli az adózás előtti eredményt az 

adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként vagy ráfordításként 

(egyszeres könyvvitelt vezetőnél ideértve a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is) vagy 

aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.   

 

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT ALKALMAZOTT ÁRAK MIATTI KORREKCIÓ 

Ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban – áfa nélkül 

számítva – magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen 

ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között 

érvényesítenek, vagy érvényesítenének (szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az 

alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel – a Tao. tv-ben 

előírt más korrekciós jogcímektől függetlenül – módosítani kell az adózás előtti eredményt.  

A szokásos piaci ár meghatározásához a Tao. tv. 18. § (2) bekezdésében foglalt módszerek 

valamelyikét kell alapul venni.  

A Tao. tv. az adatbázis-szűrések esetleges torzító hatásainak csökkentése céljából indokolt 

esetben előírja a statisztikai módszerek kötelező alkalmazását. Amennyiben a szokásos piaci 

ár megállapítása során alkalmazott módszerek esetében 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. Az új rendelkezést első alkalommal a 2015. évben kezdődő adóévi 

kötelezettség megállapítása során kell alkalmazni, részletes szabályai pedig a szokásos piaci 

ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM 

rendeletben találhatóak.  

2015. január 1-jétől hatályos szabály, hogy az adózó és más személy abban az esetben is 

kapcsolt vállalkozás, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi 

politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. 

Önmagában a kapcsolt vállalkozási viszony létrejötte az adózó és más személy között még 

nem keletkeztet adóalap-korrekciót, de az egymással kapcsolt vállalkozásban állók bármely 

szerződéses ügylete (adásvétel, kölcsön nyújtása stb.) esetén egyrészt bejelentési 

kötelezettség keletkezik az Art. szerint, másrészt vizsgálandó a szokásos piaci árhoz 

viszonyított alkalmazott ellenérték (ár, kamat).  

Önmagában az egymással kapcsolt vállalkozásban lévő felek szerződései sem feltétlenül 

jelentenek korrekciós kötelezettséget, csak akkor, ha az adott szerződés kapcsán alkalmazott 

ellenérték a szokásos piaci ártól eltér.  

A kivételes szabály szerint, ha a kapcsolt fél magánszemély, nincs módosító tétel, vagyis a 

vele kötött szerződés alapján a piaci ártól eltérő áralkalmazás esetén sincs sem növelő, sem 

csökkentő korrekció.  
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Csökkentheti az adózó az adózás előtti eredményét az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén:  

– az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos 

piaci ár mellett lett volna és   

– a vele szerződő kapcsolt vállalkozás  

– rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét.  

Meg kell növelnie az adózónak az adózás előtti eredményét, ha az alkalmazott ellenérték 

következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.  

Az alapítónál, a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónál, továbbá a tagnál apport esetén is 

felmerülhet adózás előtti eredmény módosítása, ha a többségi befolyással rendelkező vagy az 

alapítással ilyenné váló tag (részvényes) nem pénzbeli hozzájárulás formájában teljesíti, 

emeli fel a jegyzett tőkét, a tőketartalékot, szállítja le tőkekivonással a jegyzett tőkét, részesül 

a vagyonkiadásban megszűnéskor,  részesül – vagyoni értékű juttatásként – az osztalékban.   

 

ADOMÁNY, TÁMOGATÁS TÁRSASÁGIADÓALAP-KEDVEZMÉNYE 

Csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége 

támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány összegének 

20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés esetén az adomány összegének 40 

százaléka, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak vagy felsőoktatási 

intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében adott támogatás, juttatás, 

eszköz, szolgáltatás bekerülési értékének 50 %-a, de együttesen legfeljebb az adózás előtti 

eredmény összege. Felsőoktatási támogatási megállapodás a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény 

alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább öt évre szóló megállapodás. A 

felsőoktatás támogatásának adóalap-kedvezményét első alkalommal a 2014. évi 

adókötelezettségre, a 2014. adóévben kötött felsőoktatási támogatási megállapodás 

vonatkozásában lehet alkalmazni. Az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésére akkor 

jogosult, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti 

Kulturális Alap vagy a felsőoktatási intézmény által az adóalap megállapítása céljából 

kiállított igazolással.   

   

KKV BERUHÁZÁSI ADÓALAP-KEDVEZMÉNYE 

Az adóév utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak [kkv] minősülő adózó – ha 

igénybe kívánja venni a kedvezményt – csökkentheti az adózás előtti eredményét a következő 

feltételeknek megfelelés esetén:  

– a kedvezmény érvényesítésének adóéve egészében valamennyi tagja – az adózón kívül – 

csak magánszemély volt (ideértve az MRP-t is),  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– a csökkentő tétel összege nem haladhatja meg az adóévi pozitív adózás előtti eredményt, és 

legfeljebb 30 millió forint lehet,   

– kedvezményre jogosít:  

- a korábban még használatba nem vett ingatlan adóévi beruházási értéke, kivéve az 

üzemkörön kívüli ingatlant,   

- a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé 

sorolandó – a tevékenységet közvetlenül szolgáló – tárgyi eszközök adóévi beruházási értéke,  

- az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, 

átalakítás értéke,   

- az immateriális javak között az adóévben állományba vett új szellemi termék, 

szoftvertermékek felhasználási joga bekerülési értéke,   

- a bérbe vevő által a bérbe vett ingatlanon végzett és aktivált beruházás, felújítás értéke.  

A csökkentő tétel támogatástartalma [a Tao. tv. 19. § szerinti adókulccsal számított értéke] az 

állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában, 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.   

A Tao. tv. külön rendelkezést tartalmaz – az előzőek figyelembevételével – a megszerzett 

kedvezmény megtartására vonatkozóan. Ugyanis az adózó által érvényesített csökkentő tétel 

összegének kétszeresével rendeli megnövelni annak az adóévnek az adóalapját, amelyben a 

törvényben említett valamely esemény bekövetkezik. Ilyen például, ha a beruházást, a 

szellemi terméket az adózó az adóévet követő negyedik adóév végéig – nem elháríthatatlan 

külső ok miatt – nem helyezi üzembe, illetve nem veszi használatba, vagy az üzembe 

helyezett tárgyi eszközt, a szellemi terméket az adóévet követő negyedik adóév végéig az 

adózó a forgóeszközök közé átsorolja, apportálja, eladja, térítés nélkül átadja stb. Szintén a 

„kétszeres összegű” növelő tétel alkalmazása vonatkozik arra az esetre, ha az adózó – az 

adóévet követő négy adóéven belül – jogutód nélkül megszűnik.  

 

ADÓALAP-FIKCIÓ : A JÖVEDELEM-(NYERESÉG-)MINIMUM 

Az adózónak minden adóév végén meg kell vizsgálnia, hogy az adózás előtti eredménye vagy 

az – általános szabályok szerint megállapított – adóalapja közül a nagyobb érték eléri-e a 

jövedelem-(nyereség-)minimum összegét.  

Ha igen, akkor az általános szabályok szerint meghatározott adóalapja után állapítja meg 

adófizetési kötelezettségét (vagy negatív adóalap esetén elhatárolja a veszteségét).  
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Ha azonban az előzőek szerinti nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimumot, 

akkor a következőkben ismertetett módszerek közül választhat. 

Vagy az Art. 91/A. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz az adóbevallásában, és az 

adókötelezettsége meghatározásához az általános szabályok szerinti adóalapját veszi alapul, 

vagy  a jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak (ha az általános szabályok 

szerinti adóalapja negatív, annak összegét ebben az esetben is elhatárolhatja).   

Nem kell a jövedelem-(nyereség-)minimumra előírtakat alkalmazni a kivételként 

megfogalmazott esetekben (például az előtársasági és az azt követő adóévben).  

A jövedelem-(nyereség-)minimum összege a korrigált összes bevétel 2 százaléka. 2015-től a 

korábbi évektől eltérően a korrigált összes bevétel meghatározásánál az összes bevételt nem 

csökkenti az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke.  

 

A TÁRSASÁGI ADÓ MÉRTÉKE: SÁVOSAN PROGRESSZÍV 

A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 

százalék, az 500 millió forintot meghaladó része után 19 százalék. Az így meghatározott 

összeg a számított társasági adó, amelyet – a feltételek fennállása esetén – az adózó 

adókedvezmény címén csökkenthet. Ha az adózó adókedvezményre nem jogosult, úgy a 

számított társasági adó lesz a fizetendő adója. A külföldi telephely eredménye beleszámít a 

magyarországi adókötelezettség progresszivitási határának megállapításakor (hasonlóan 

viselkedik, mint valaha az adóterhet nem viselő járandóság). 

  

RENDELKEZÉS AZ ADÓRÓL 

A látványcsapatsportok, a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának 

adókedvezménye alternatívájaként kerül bevezetésre a rendelkezés az adóról jogintézménye. 

 

ADÓKEDVEZMÉNYEK  

A számított adó, legfeljebb annak 80 százalékáig csökkenthető fejlesztési adókedvezmény 

címén, és az így csökkentett adóból – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthető 

minden más adókedvezmény. (Nincs tehát 100 százalékos mértékű adókedvezmény; a 

számított adó nullára nem csökkenthető.)  

Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele a Kormány – Európai Bizottság engedélyén 

alapuló – határozata, amennyiben 

a) a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás meghaladja azt az összeget, amelyet 

ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget 

meghaladó elszámolható költségű beruházás kaphat;  
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b) kis- és középvállalkozás által a Közép-Magyarország régióban (ide nem értve a Közép-

Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott, támogatható településeit) 

megvalósított beruházáshoz igényelt összes állami támogatás jelenértéken, beruházásonként 

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;  

c) az adózó a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben azonos vagy hasonló 

tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy tervezi, hogy a 

beruházás befejezését követő két naptári éven belül ilyen tevékenységet szüntet meg.  

Az adózó a 10 adóéven át érvényesíthető adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését 

követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az 

azt követő 9 adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét 

követő 14. adóévben veheti igénybe.  

 

LÁTVÁNYCSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA 

Az adózót a látványcsapatsportok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong – 

valamelyikében működő, jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet, 

vagy érdekében létrejött közhasznú alapítvány támogatása esetén adókedvezmény illeti meg. 

A támogatás történhet visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott pénzösszeg átutalásával, 

térítés nélkül átadott eszköz, ingyenes szolgáltatás, látványcsapatsport fejlesztése formájában 

a törvényben meghatározott jogcímeken. Az adózó a részére – a támogatásra jogosult 

szervezet kérelmére – kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint a 

támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás 

(juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt 

vehet igénybe [alaptámogatás], függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás 

előtti eredményét az adóalap megállapításakor; az igénybevétel feltétele, hogy a támogatási 

igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 

általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása.  

Az alaptámogatás utáni adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó – a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint –  

a)  a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára, a 

kiegészítő sportfejlesztési támogatást pedig az arra jogosult szervezet vagy a sportköztestület 

számára átutalja, valamint   

b)  a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét (a 

megfizetés tényét) az állami adóhatóság részére bejelenti a támogatás (mindkét támogatás) 

pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási 

kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentésre a SPORTBEJ nyomtatvány szolgál.   

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 

Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10/19 százalékos adókulccsal 

számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés 
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keretében a támogatás adóévében a jogosultnak megfizetni. A kiegészítő sportfejlesztési 

támogatásra jogosult szervezet a támogató döntése szerint 

- a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos 

sportági szakszövetsége, vagy  

- az alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport keretében működő (ugyanazon) 

szervezet, vagy   

- az alaptámogatásban részesített látvány-csapatsport – mint sportág – érdekében 

működő (másik) szervezet.   

A sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében 

megfizetni. Az adózó továbbá a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 

százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás 

adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a 

kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos 

társasági adókulcs alapján határozza meg, és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja 

meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a 

támogatás adóévét követő 90 napon belül – az előzőekben leírt módon – kiegészítő 

sportfejlesztési támogatásra fordítani.  

Nem minősül elismert költségnek, azaz meg kell növelni az adózás előtti eredményt az adózó 

által az adóévben szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott – előzőek szerinti – 

kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi költségként elszámolt összegével.  

Az adózó az alaptámogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult 

fizetési számlára utalja át a támogatási igazolás kézhezvételét követően. A támogatás 

fogadására szolgáló fizetési számla számát meg kell határozni  

- alaptámogatás esetében a támogatási igazolásban,  

- kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori 

vagy támogatási szerződésben.  

 

A TÁRSASÁGI ADÓBÓL ADHATÓ TÁMOGATÁS UTÁNI ADÓKEDVEZMÉNY FELTÉTELEI 

 

1. Az adózó a támogatási szándéknyilatkozatot a támogatás igénybevételére jogosult 

szervezet részére a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását megelőzően 

kiállítja. 

2. A támogatási igazolás kiállítását követően a támogatási igazolásban szereplő összegű 

támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az arra jogosult szervezet 

számára átutalja. 

3.  A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az 

állami adóhatóság részére bejelenti. 
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Ami újdonság tehát, hogy a szerződés megkötése előtt egy támogatási szándéknyilatkozatot 

kell kiállítani. És miután a jogszabály 2015. december 17-én hatályba lépett, már a 2015-ös 

támogatási időszakban is alkalmazni kell ezt a feltételt. (Ellenőrizzük a támogatási igazolás 

iránti kérelem dátumát!) Ha az december 17. előtti, akkor nincs szükség támogatói 

szándéknyilatkozatra, de ha december 16. utáni, akkor kell nyilatkozat, mert ez is feltétel! 

A támogatás utalásához mindenképpen meg kell várni a támogatási igazolást, mert csak ezt 

követően szabad elutalni a támogatást és a kiegészítő támogatást. Azonban fontos, hogy az 

adott tárgyévre vonatkozóan minden utalás (összesen minimum négy utalás) még december 

31. előtt teljesüljön, mert a tárgyévi adó terhére csak akkor számolható el a kedvezmény, ha 

még a tárgyévben történik a támogatás pénzügyi teljesítése. Sokan vélik a támogatás 

utalására a december 20-i dátumot, de ez csak a feltöltés miatt ad egy biztonságot. Ha 

december 31-ig megtörténik a támogatás pénzügyi teljesítése, akkor igénybe vehető a 

kedvezmény a tárgyévi adó terhére. 

Ha megtörténik a támogatás kifizetése, akkor mindezt be kell jelenteni az adóhatóságnak a 

SPORTBEJ nevű nyomtatványon. Fontos, hogy mind a támogatást, mind pedig a kiegészítő 

támogatást be kell jelenteni. Ha valamilyen oknál fogva ezeket nem egyszerre fizetjük ki, 

akkor akár külön is be tudjuk jelenteni, de a lényeg, hogy a bejelentés az előírt határidőn 

belül történjen meg. A támogatást a nyomtatvány 01-es lapján, a kiegészítő támogatást pedig 

a 02-es lapon tudjuk bejelenteni. 

A bejelentésre nyitva álló határidő is módosult. Ezt a változást azonban nem lehetett a 2015-

ös évre alkalmazni, hanem csak a 2016. január 1. utáni támogatások esetében. 

2016-tól a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a 

pénzügyi teljesítéstől számított 30 napon belül kell az állami adóhatóság részére bejelenteni. 

Szerencsére az a mondat is kikerült a törvényből, hogy semmilyen lehetőség nincs a pótlásra.  

 

FILMGYÁRTÁS TÁMOGATÁSA 

Az adózó a részére a mozgóképszakmai hatóság által kiadott támogatási igazolásban szereplő 

összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, 

de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév 

adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli 

adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor.  

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás 

megfizetését is teljesítse. A kiegészítő támogatás számítása, mértéke azonos a sportcélú 

támogatásoknál leírtakkal, a jogosultja pedig kizárólag a Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt.  
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ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZET TÁMOGATÁSA 

Az adózó a részére az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási 

igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt 

követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő hatodik 

naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, 

hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az 

adókedvezmény igénybevételének a feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás 

megfizetését is teljesítse. A kiegészítő támogatás számítása, mértéke azonos a sportcélú 

támogatásoknál leírtakkal, a jogosultja pedig – az adózó döntése szerint – vagy a kultúráért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium (EMMI), vagy a támogatási igazolás 

kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet. 

  

KKV BERUHÁZÁSI HITEL KAMATA UTÁNI ADÓKEDVEZMÉNY 

A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján mikro-, 

kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján 

tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag 

e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más 

hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe.  

Az adókedvezmény abban az adóévben vehető igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi 

eszköz az adózó nyilvántartásában szerepel; utoljára abban az adóévben, amelyben a hitelt az 

eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie. Az adókedvezmény igénybevételével 

megvalósított beruházást a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül üzembe 

kell helyezni, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás 

következtében maradt el, illetve a tárgyi eszköz az üzembe helyezésének adóévében és az azt 

követő három évben nem idegeníthető el. Bármely feltétel nem teljesülése esetén az 

adózónak az igénybe vett adókedvezményt késedelemi pótlékkal növelten vissza kell fizetnie.  

 

A FIZETENDO ̋ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA, BEVALLÁSA, MEGFIZETÉSE  

A fizetendő társasági adó levezetése a következő:  

 

+ Adóévi bevételek 

– Adóévi költségek, ráfordítások  

= Adózás előtti eredmény  

– Csökkentő korrekciós tételek 

 + Növelő korrekciós tételek  

= Adóalap(+) x 10 vagy/és 19% = 

= Számított társasági adó  

− Adókedvezmény  

= Fizetendő adó  
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Az adóévre megállapított társasági adó összegét – a naptári év szerint működő adózóknak – 

az adóévet követő év május 31-éig kell bevallaniuk (éves adóbevallás), az erre rendszeresített 

'29. számú bevallási nyomtatványon. A naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók – 

az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint megállapított – adófizetési kötelezettségük 

bevallását az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesítik.  

Az adó megfizetése az előlegfizetés rendszerében történik. Az adózó a társasági adót – a 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét – az adóévet 

követő év május 31-éig fizeti meg, a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó az 

adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig fizeti meg, illetőleg ettől az 

időponttól igényelheti vissza.  

 

TÁRSASÁGI ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA, BEVALLÁSA, MEGFIZETÉSE 

Az adózónak fő szabály szerint az éves adóbevallással egyidejűleg – az adóbevallás 

esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra – 

társasági adóelőleget kell bevallania az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével (a '29. 

számú bevallási nyomtatvány előleg-bevallási lapján). Az adóelőleg összege  

a) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege, ha az adóévet megelőző adóév 

időtartama 12 hónap volt,   

b) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 

hónapra számított összege minden más esetben.   

Az adóelőleg havonkénti vagy negyedéves gyakorisággal teljesítendő. A nem mezőgazdasági 

és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba sorolt adózók esetén az adóelőleg  

a) havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 

millió forintot,   

b) háromhavonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 

5 millió forint.   

Az adóelőleg összegét a havonkénti gyakoriságú adózó minden hónap 20. napjáig fizeti meg. 

Negyedéves előleg-gyakoriság esetén az adózó az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. 

napjáig fizeti meg, azzal, hogy az adóév utolsó negyedévi előlegét az előleg-kiegészítésre 

kötelezett adózó az előleg-kiegészítéssel egyidejűleg fizeti meg.  

Külön rendelkezés vonatkozik a társasági adóelőleg-kötelezettség teljesítésére azon 

esetekben, amikor megszűnik az adózó  

- egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága (eva-alanyisága), vagy   

- kisvállalati adóalanyisága (kiva-alanyisága), vagy   

- kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága (kata-alanyisága)  és 

visszatér a Tao. tv. hatálya alá.  
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Az ilyen adózóknak is keletkezik 60 napon belül teljesítendő adóelőleg-megállapítási és 

bevallási kötelezettségük, valamint negyedéves gyakorisággal adóelőleg-fizetési 

kötelezettségük.   

 

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG   

Amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított 

árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg-feltöltési kötelezettsége van; az 

adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Ennek 

során, ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap, akkor az e 

támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg 

nem kapott összeg figyelmen kívül hagyásával számított adóalap alapján kell a várható adó 

összegét kalkulálnia.  

A társasági adóelőleg-kiegészítés összegét – az erre rendszeresített '01. számú bevallási 

nyomtatványon – a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallani, és e határnapig 

megfizetni. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az 

adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos 

mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig 

terjedő mulasztási bírságot fizet.  

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL A JŐVŐT ILLETŐEN AJÁNLOTT LÉPÉSEK 

 

Egy európai honatya megfogalmazása szerint “a céges (társasági) adóelkerülés évente több 

milliárdos bevételkiesést jelent a nemzeti költségvetéseknek, egyenlőtlen versenyt 

eredményez a vállalatok között, és aláássa az európaiak államba és kormányba vetett hitét. A 

Parlament és az OECD által javasolt intézkedések gyors bevezetésével nemcsak a nemzeti 

adók begyűjtése válna egy csapásra hatékonyabbá, hanem igazságossá válna a piaci verseny, 

és a vállalatoknak kevesebbe kerülne a jogszabályoknak való megfelelés.” 

Az ajánlások a Parlament adómegállapításokkal foglalkozó különbizottságának munkáján 

alapulnak. A különbizottság ajánlásait 2015. november 26-án fogadta el a plenáris ülés. 

A képviselők többek között az alábbiakat várják a Bizottságtól: 

- 2016 júniusáig nyújtson be javaslatot arról, hogy minden országban jelentést kelljen 

beadni a nyereségről, a befizetett adó mennyiségéről és a kapott állami támogatásról; 

- nyújtson be javaslatot egy „tisztességes adófizető” címke bevezetéséről; 

- első lépésként vezesse be a közös társaságiadó-alapot, amely később közös 

konszolidált társaságiadó-alappá kellene váljon; 

- vezesse be a közös európai adóazonosító számot; 

- nyújtson be javaslatot a visszaélést bejelentő személyek védelméről; 

- javítsa a határokon átnyúló adózás során használt vitarendezési mechanizmusokat; 
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- nyújtson be javaslatot egy új eljárásról, amelynek keretében a tagállamok 

tájékoztatnák egymást minden olyan új engedmény, támogatás, mentesség, ösztönző, 

stb. bevezetéséről, amelyek hatással vannak más tagállamok adóbázisára; 

- készítse el a társaságiadó-résre (azaz a be nem fizetett társasági adó és a befizetett 

társasági adó különbsége) vonatkozó becslését; 

- erősítse meg a társasági adózás magatartási kódexével foglalkozó tanácsi csoport 

mandátumát és tegye annak működését átláthatóbbá; 

- a szabadalmi adókedvezmények bevezetésével kapcsolatban dolgozzon ki útmutatót 

annak érdekében, hogy ne legyen káros hatásuk ezen rendszereknek; 

- alkossa meg az „állandó telephely” és a „gazdasági tartalom” kifejezések közös 

fogalommeghatározását annak érdekében, hogy a profitot a keletkezési helyén 

lehessen megadóztatni; 

- definiálja uniós szinten az „adóparadicsom” fogalmát és dolgozzon ki 

ellenintézkedéseket azok ellen, akik használják azokat; valamint 

- javítsa a transzferárazásra vonatkozó uniós keretet. 

A Bizottságnak három hónapon belül válaszolnia kell az ajánlásokra. A válasz történhet 

jogalkotási javaslat formájában, vagy annak hiányában a jogszabályalkotás elmaradásának 

indoklásában. (Az Európai Parlament eközben megállapodott az adómegállapításokkal 

foglalkozó különbizottság mandátumának fél éves meghosszabbításáról.) 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20151201IPR05538/Ad%C3%B3kedvezm%C3%A9ny-bizotts%C3%A1g-2.-itt-a-folytat%C3%A1s
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20151201IPR05538/Ad%C3%B3kedvezm%C3%A9ny-bizotts%C3%A1g-2.-itt-a-folytat%C3%A1s
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 90. számában tették közzé az adózással összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvényt, amely többek között a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt is módosítja. 

 

NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPKOCSIVEZETŐK: MÁSFÉLSZERESÉRE EMELKEDIK AZ IGAZOLÁS 

NÉLKÜL ELSZÁMOLHATÓ NAPIDÍJ 

 

2016. januártól a napi 40 euró helyett napi 60 euró adható (1. melléklet) a külföldön dolgozó 

sofőröknek és kocsikísérőknek. A nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépkocsivezetők 

jövedelmének fontos része a napidíj. Ezt a díjat eredetileg a kint töltött idő költségeinek 

fedezésére találták ki.  

 

A külföldi kiküldetésre induló alkalmazottnak (és a külföldön dolgozó gépkocsivezető is 

ebbe a kategóriába tartozik) szállást, étkezést kell fizetnie, s a külföldi megélhetési költségek 

gyakran magasabbak az itthoninál. Mivel az így adott pénz nem jövedelemnek számít, hanem 

költségtérítésnek, adómentesen adható. Ennek az a feltétele, hogy a munkáltató tartsa be a 

meghatározott mértékeket és szabályokat. 

 

Az eredeti szándék ellenére a napidíj mára a gépkocsivezetők jövedelmének fontos részévé 

vált.  

Az adómentesen adható napidíjnak két fajtája van. A magasabb összeg ma 40, az 

alacsonyabb 15 euró. Hogy a kettő közül melyik adható, az attól függ, hogy a sofőr kap-e 

még bármilyen más címen költségtérítést a munkaadójától. Ha azt vállalja, hogy a munkaadó 

fizeti a kint-tartózkodás idejére (pl. a 45 órás pihenőre) a szállást, vagy számla ellenében térít 

valamit a napi ellátás költségeiből, akkor ezen túl már csak napi 15 eurót lehet adómentesen 

elszámolni.  

Ha viszont a sofőr a napidíj összegén felül nem kap semmilyen más költségtérítést (kivéve az 

autóra, üzemanyagra, útdíjakra), akkor  2016-ban 60 euró lehet az elszámolható napidíja. A 

magasabb összeg juttatásának a feltételei nem változnak: gépkocsivezetők és kocsikísérők 

kaphatják, akkor, ha más költségelszámolásban nem részesülnek. 

A napi 60 eurós összeg 2016. január elsejétől jár. Azok is megkaphatják ezt az összeget, akik 

január elsején éppen külföldön tartózkodnak (azaz a kiküldetésük folyamatban van). Előző 

napra még 40, elsejére már 60 eurós napidíjjal lehet számolniuk. 

A 60 euró alkalmazása nem kötelező jellegű. Ez a törvény által megszabott maximum, ami 

adómentesen elszámolható. A munkaadó tehát nem kötelezhető arra, hogy egyik napról a 

másikra a 40 eurós térítést 60 euróra emelje. Egy 20 munkanapot külföldön dolgozó sofőr 

számára ez havi kb 120 ezer forint pluszjövedelmet jelenthet, de nem biztos, hogy ezt minden 

cég képes lesz januártól rögtön kifizetni. 



 34 

Fontos, hogy az emelt napidíj nem jár minden külföldön dolgozó, kiküldetésben részt vevő 

munkásnak: a rendelet szerint ezt az összeget kizárólag a nemzetközi személyszállításban 

érintett gépkocsivezetők és kocsikísérők számára adhatják a munkáltatók adómentesen (az 

utaskísérőknek, idgenvezetőknek nem). 

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalóknak  többletköltségei 

fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés jár. A napidíj számlával, egyszerűsített 

számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el. Átalányként 

a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg. A  rendszeresen kiküldetést 

teljesítő munkavállalónak a  munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek  összegét az  egy 

napra megállapított napidíj-átalány és a  havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok 

figyelembevételével kell meghatározni. 

Nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el, ha a munkáltató 

a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. A  hat órát meghaladó kiküldetés 

esetén a  belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és 

árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint, 

feltéve, hogy a  munkáltató a  kiküldetésre nem alkalmazza az 500 Ft-os  költségtérítést, és 

a  kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást sem ad. 

 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS TÉTELES ÁTALÁNYADÓZÁSA ALÁ IS TARTOZHAT A FALUSI TURIZMUS 

 

Nem új keletű változás, de mivel az érintettek alig ismerik, szót ejtünk róla: egy NAV-

értelmezés alapján a falusi szálláshely-szolgáltatás is tételes átalányadózásra jogosító 

tevékenység. A falusi szálláshely fogalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet 

szabályozó kormányrendelet az egyéb szálláshely szabályozásával összefüggésben nevesíti 

(lásd 2. melléklet).      

 

ADÓMÉRTÉK-VÁLTOZÁS 

 

A személyi jövedelemadó kulcsa a jelenlegi 16%-ról 15%-ra csökken. Ez azt jelenti, hogy a 

magánszemélyek 100 ezer forintonként 1000 forintot tudnak megspórolni önmagában az 

adókulcs változása miatt. Az adókulcs csökkentésével 2016-ban ezer forintonként tíz forinttal 

kevesebb lesz az adó. Ez azok esetében, akik nem jogosultak kedvezményekre, a minimálbér 

szintjén a jelenlegi 2015. évi 105 000 forintból kiindulva havi 1050 forint Az átlagkereset 

(kb. 230 000 forint) szintjén havi kb. 2300 forint nettó jövedelem-növekedést jelent. 

 

 

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY VÁLTOZÁSA 
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Az adókulcs csökkentésével összefüggésben a törvényjavaslat valorizálja a családi 

kedvezmény mértékeit is, annak érdekében, hogy változatlan legyen a szabály, mely szerint a 

két eltartottat nevelő családok által jogosultsági hónaponként érvényesíthető családi 

kedvezmény mértéke adóban kifejezve 2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan 

kétszeresére – 10 ezer forintról 20 ezer forintra – növekedjen.  

Ennek megfelelően a szja tv. 29/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett 

eltartottanként és jogosultsági hónaponként 

a) egy eltartott esetén 66 670 forint, 

b) kettő eltartott esetén 

ba) 2016-ban 83 330 forint, 

bb) 2017-ben 100 000 forint, 

bc) 2018-ban 116 670 forint, 

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint, 

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. 

Megjegyzendő, hogy a háromgyerekesek havi kedvezményének teljes érvényesítéséhez 

havonta a 2015. évi 300 000 forint helyett 2016-ban 309 375 forint összevont adóalapba 

tartozó jövedelem szükséges, ami legalább 3,1 százalék béremelésnek felel meg. 

 

ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK MÓDOSULÁSA 

 

A törvény ugyancsak valorizálta az első házasok kedvezménye címén a házastársak által 

együttesen érvényesíthető, az adóalapból levonható kedvezmény mértékét is, így az 

jogosultsági hónaponként továbbra is 5000 forint adóban kifejezett kedvezményt jelent.  

Ennek megfelelően a szja tv. 29/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 

335 forint.” 
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EGYÉB, AZ ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁSA MIATTI MÓDOSÍTÁS 

 

Az adókulcs-csökkentés érinti a kifizető adókötelezettsége mellett adható béren kívüli és 

egyes meghatározott juttatások, a tárgynyeremény és a kamatkedvezmény után fizetendő 

közteher mértékét is. Sőt a korrekciós tényező miatt a fizetendő adó nagyobb mértékben 

csökken az ilyen juttatásoknál, mint maga az adókulcs. 

A tárgynyeremény és a kamatkedvezmény esetében az adóalapszorzó is csökken 1,19-ről 

1,18-ra.  

 

KAMATJÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADÓMÉRTÉK IDŐBELI HATÁLYA 

 

A kamatjövedelmeket terhelő adó változásával összefüggésben a szja tv. 84/G. §-a átmeneti 

rendelkezéssel egészül ki, amely szerint a 2016. január 1-jétől hatályos 15 százalékos mérték 

a 2016. január 1-jét követően megszolgált kamatjövedelmekre alkalmazható. A 2016. január 

1-jétől megszolgált kamatjövedelmet – ha a kamat juttatójának nyilvántartásából más nem 

állapítható meg – a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak 2016. január 1-jét követő 

részének és az időszak teljes időtartamának napokban számolt aránya alapján kell majd 

megállapítani.  

A 2016-ban véglegesen osztalékká váló rész tekintetében a 2015-ben kifizetett 

osztalékelőlegből levont 16 százalék adó sorsáról egyelőre nincs a törvényben átmeneti 

szabály. 

 

ÚJ KEDVEZMÉNYEK 

 

Az ingyenes vagy kedvezményes munkáltatói juttatások körét bővítheti, hogy az szja tv. 1. 

számú melléklete 8.6. alpontjának d) pontja kiegészült, és így 2016. január 1-jétől a 

foglalkozás-egészségügyi ellátáson kívül adómentessé vált az egészségügyről szóló 

törvényben meghatározott szűrővizsgálat, továbbá fizikoterápiás és mentál-egészségügyi 

ellátás. 

Ez azt jelenti, hogy nem csak a munkavédelemről szóló törvény 58. § (1) bekezdésében 

kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtása esetén nem keletkezik 

adókötelezettség, hanem az egészségügyről szóló törvényben meghatározott olyan 

vizsgálatok munkáltatói biztosítása esetén sem, amelyek célja a betegség tüneteit még nem 

mutató (tünetmentes) személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának – 

ideértve a betegségre hajlamosító kockázati tényezőket is – korai felismerése. Az indokolás 

szerint ugyanis az egészségügyi problémák megelőzése lényegesen kevesebb anyagi 

erőforrást igényel, mint amennyi az egészségügyi okból kieső munkaerő által okozott 

bevételkiesés, valamint az orvosi, kórházi kezelések költsége. A megelőzés, a nagyobb 
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költségekkel kezelhető betegségek kialakulásának elkerülése olyan támogatandó cél, amely 

az állami költségvetésnek is megtakarítást eredményez. Emellett a mozgáskorlátozottsággal, 

mentálhigiéniás megbetegedésekkel járó foglalkozási ártalmak is jelentős munkakiesést 

eredményeznek. Mindezek miatt tartalmazza a törvénymódosítás a preventív 

szűrővizsgálatok, valamint a fizikoterápiás és mentál-egészségügyi szolgáltatások (TESZOR 

86 .90.13. és 86.90.18.) munkáltatói juttatásának az adómentes jövedelmek körébe sorolását. 

Új adómentes jogcím a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges 

fiatalok és a kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban 

meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj. A rendelkezést már a 2015. január 

1-je utáni folyósításokra is lehet alkalmazni. 

 

ADÓKÖTELES A VADON GYŰJTÉS 

 

2016. január 1-től a vadon gyűjtött termék, termény (gyógy- és fűszernövények, vadon termő 

gyümölcsök és gombák, valamint éti csiga) magánszemély által – nem egyéni vállalkozóként 

vagy nem mezőgazdasági őstermelőként – felvásárlónak történő értékesítéséből származó 

bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek. Ez a diktált jövedelem egyszerűvé teszi a gyűjtők 

adózását. Hozzájárul az egyszerűséghez az is, hogy a személyi jövedelemadót a kifizetéskor a 

felvásárló állapítja meg és vonja le a magánszemélytől. Tehát a gyűjtőnek kifizetett összegből 

a felvásárló a termék átvételekor 15 százalék személyi jövedelemadót köteles megállapítani 

és levonni, a bevétel 25 százalékát tekintve adóalapnak. 

 

A felvásárló a gyűjtőtől levont személyi jövedelemadót a kifizetésekkel, juttatásokkal 

összefüggő adók és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló 

törvényben előírt módon és határidőre – a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként – 

vallja be és fizeti meg. 

A gyűjtő jövedelmével összefüggésben a felvásárlót, illetve a magánszemélyt egyéb, 

közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.  

 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSI NYILATKOZAT MÁR 2016-TÓL 

 

Újabb lehetőség nyílik a magánszemélyek részére, hogy adóbevallási kötelezettségüket 

egyszerűen teljesítsék. Ezt az új lehetőséget bevallási nyilatkozatnak hívják. Ezzel az 

opcióval csak azok élhetnek, akik meghatározott feltéteket teljesítenek (csak munkáltatótól, 

rendszeres jövedelmet juttató más szervezettől szereztek jövedelmet, semmilyen 

kedvezményt nem érvényesítenek stb.). A nyilatkozat első alkalommal a 2015-ben 

megszerzett jövedelmekről 2016. január 31-éig tehető meg főszabály szerint a munkáltató 

felé. Ha ebben az időpontban nincs munkáltatója a magánszemélynek, a nyilatkozatot 

közvetlenül az adóhatóság felé is megteheti.  
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A nyilatkozat megtételét a munkáltató jelzi az adóhatóság felé, amely azután 2016. május 20-

áig megállapítja az adót. Az adómegállapítás kapcsán a magánszemélynek csak akkor jelez 

vissza az adóhatóság, ha különbözetet állapít meg a megállapított adó és a magánszemélytől 

levont előleg között. 

 

ADÓBEVALLÁSI TERVEZET 2017-TŐL 

 

A bevallási nyilatkozaton túl újabb lehetőség az adóbevallási tervezet, amely, ellentétben a 

bevallási nyilatkozattal, nem 2016-tól, hanem csak 2017-től válik elérhetővé, és csak az 

Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező magánszemélyek számára. Azaz, ha egy 

magánszemély 2017-ben nem kér munkáltatói adómegállapítást vagy azt a munkáltató nem 

vállalja, illetve ha nem tesz bevallási nyilatkozatot, akkor az állami adóhatóságnak el kell 

majd készítenie az adóévre vonatkozó adóbevallási tervezetét.  

A tervezetet az adóhatóság azon kontrolladatok alapján készíti majd el, amelyeket a 

magánszemélynek kifizetéseket teljesítő személyek (pl. magyar munkáltató, osztalékot 

kifizető magyar társaság) jelentenek a hatóságnak. A tervezetet az adóhatóság a 

magánszemély ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton küldi meg, és ha az abban 

foglaltakkal nem ért egyet, azt a magánszemély javíthatja vagy ki is egészítheti. 

 

EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁS ÉS A „SÖRALÁTÉT” MEGSZÜNTETÉSE 

 

A korábbiakban ismertetett két új bevallási módszer azt eredményezi, hogy a már meglévő 

lehetőségek közül néhány gyakorlatilag értelmét vesztette.  

Az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallás, valamint a „söralátétként” 

elhíresült adónyilatkozat utoljára a 2015. adóévre vonatkozóan vehető igénybe. 

 

200 EZER FORINTIG JÁR RÉSZLETFIZETÉS, HA KÉRIK 

 

Ha a magánszemélynek a bevallás benyújtásával egyidejűleg személyi jövedelemadó fizetési 

kötelezettsége volt, eddig is automatikusan kérhette a bevallásában a hat hónapos 

pótlékmentes részletfizetés engedélyezését. Erre eddig 150 ezer Ft összeghatárig volt 

lehetőség, 2016-tól azonban az összeg 200 ezer Ft-ra emelkedik. Továbbá a jövőben nem 

csak személyi jövedelemadóra, hanem az egészségügyi hozzájárulásra is lehet majd kérni az 

engedélymentes részletfizetést, ha a két adónem kapcsán fizetendő együttes összeg legfeljebb 

200 ezer forint. 
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A JELENTÉKTELEN KÉSEDELMI PÓTLÉKOT NEM KELL MEGFIZETNI 

 

2016-tól az adóhatóság már nem írja elő a 2000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot. Ez 

jelentős adminisztrációs csökkentés, hiszen így a hatóság és az adózók mentesülnek a 

jelentéktelen késedelmipótlék-összegekkel kapcsolatos levelezés és nyilvántartási 

kötelezettségek alól. 

 

NEM BÍRSÁGOLHATÓ AUTOMATIKUSAN A BEVALLÁS KÉSEDELMES BENYÚJTÁSA 

 

Gyökeresen új szabály, hogy az adóhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a magánszemélyt – néhány kivételtől 

eltekintve – nem bírságolhatja meg az első megállapítás idején. Bírság helyett határidő 

kitűzésével fel kell szólítania a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiba javítására. Mulasztási 

bírság kiszabására csak akkor kerülhet sor, ha a felhívás eredménytelen. Ez a változás a 

gyakorlatban leginkább a késedelmesen benyújtott éves bevallás esetén fog pozítiv hatást 

eredményezni. Ha például eddig valaki május 20-áig elmulasztotta benyújtani az éves 

bevallását és a késedelmét egyáltalán nem vagy sikertelenül mentette ki, akkor az 

adóhatóságnak joga volt automatikusan szankcionálni a magánszemélyt legfeljebb 200 ezer 

forintig terjedő mulasztási bírsággal. Ezt a jogát gyakorolhatta az adóhatóság például már 

akkor is, ha a bevallás benyújtásával csak néhány napot késlekedtek.  

Nem lesz helye az új, kedvező szabály alkalmazásának, ha az adózó az áfakörbe való 

bejelentkezési kötelezettséget vagy a foglalkoztatottainak bejelentését mulasztja el. Azaz 

ilyen esetekben az adóhatóság már a mulasztás megállapításkor is azonnal bírságot vethet ki. 

 

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYÁNAK KITERJESZTÉSE  

 

Már 2015. augusztus 1-jével hatályos a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

szóló kormányrendeletnek az a változása, amely több munkaadót és munkavállalót érint. 

Ugyanis lehet a gyermeket óvodába, bölcsődébe vinni és onnan elhozni is költségtérítéses 

útvonalon. 

Ha a dolgozó, tehát az óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülője a 

munkahelye közigazgatási határán kívülről nem közösségi közlekedéssel, hanem jellemzően 

gépjárművel jár dolgozni, úgy megilleti őt a 9 Ft/km költségtérítés a lakóhely és a munkahely 

közötti távolságra. Ezt a térítést 2015. augusztus 1. után nem befolyásolja, hogy a gyermek 

óvodája vagy bölcsődéje hol található, és a munkába járás során a gyermek óvodáját vagy 

bölcsődéjét útba ejtik vagy sem. A költségtérítés mindkét szülőnek jár, azaz ezt a 

költségtérítést a munkáltató az érintett dolgozóknak biztosíthatja. 
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További változás, hogy a munkáltató – saját döntése alapján – abban az esetben is térítheti az 

óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő szülő munkába járását, ha a szülők közigazgatási 

határon belül járnak dolgozni. A költségtérítést ilyen esetben nem kötelező adni, de 9 Ft/km-

ig ilyenkor is adómentesen adható. 

 

ADÓMENTES JUTTATÁSOK 

 

Változatlan a munkáltató által adómentesen adható juttatások köre. 

 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS 

Így 2016-ban is adómentes az egyik legkedveltebb juttatási forma, a munkáltatói lakáscélú 

támogatás, ami lakás vásárlásához, építéséhez, építtetéséhez, korszerűsítéséhez, 

akadálymentesítéséhez, bővítéséhez, vagy az ilyen célokat szolgáló, hitelintézettől felvett 

hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez, a korábbi munkáltatótól felvett munkáltatói kölcsön 

visszafizetéséhez adható, meghatározott feltételek fennállása esetén. Az adómentes támogatás 

összeghatára a teljes vételár, illetve építési költség maximum 30 százaléka, illetve 5 év alatt 

maximum 5 millió forint. 

 

SPORTRENDEZVÉNY ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 

Emellett a sporteseményre szóló belépőjegy és bérlet 2016-ban is összegkorlát nélkül, a 

kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító jegy, bérlet pedig továbbra is legfeljebb évi 

50 000 forintig adómentes lesz. 

 

BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA 

Bár a bölcsődei szolgáltatás biztosítása évek óta adómentes juttatásnak minősül, mégsem 

terjedt el a munkáltatók körében. Pedig a lehetőség adott, hisz a vonatkozó jogszabályok 

értelmében a bölcsődék fenntartói jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok is lehetnek, így akár egy munkáltató által a munkavállaló gyermekeinek ellátása 

céljából fenntartott bölcsőde esetében is alkalmazható az adómentességi szabály. A bölcsőde 

fogalma, tevékenységei és egyéb működési követelményei törvényi és rendeleti szinten is 

szabályozottak, így mielőtt a gyermekbarát munkáltatók bölcsőde alapításba kezdenének, 

mindenképp érdemes tájékozódni e jogszabályokban foglalt kritériumokról. 
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BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 

 

Axióma: a legdrágább juttatás is olcsóbb, mint a bér. 

A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások biztosítása minden esetben 

alacsonyabb ráfordítással jár a munkáltatók számára, mintha ugyanazt a nettó összeget bér 

formájában biztosítanák dolgozóiknak. 

A 2016. évi számok tükrében az alábbi táblázat mutatja, hogy miként alakul az egyes 

juttatások adó- és járulékterhelése abban az esetben, ha a munkáltató nettó 100 egységet 

szeretne munkavállalóinak juttatni: 

 

 

 

2016-ban béren kívüli juttatási formák: 

 Üdültetés a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben 

a minimálbér összegét meg nem haladó értékben 

 A természetben biztosított munkahelyi étkeztetés havi 12 500 forintot meg nem 

haladó része 

 Erzsébet-utalvány havi 8 000 forintot meg nem haladó értékben 

 Széchenyi Pihenő Kártyán adott juttatás: 

szálláshely alszámlán legfeljebb évi 225 000 forint; 

vendéglátás alszámlán legfeljebb évi 150 000 forint; 

szabadidő alszámlán legfeljebb évi 75 000 forint. 

 Az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 százalékának mértékéig 

 A helyi utazási bérlet 

 Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér 2,5-szereséig 

 A munkáltató által havonta: 

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50 százalékát; 

az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba együttvéve 

a minimálbér 30 százalékát; 

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladóan fizetett munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulás. 

http://blog.rsm.hu/kisokos/munkaltato/
http://blog.rsm.hu/kisokos/jarulek/
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http://blog.rsm.hu/kisokos/minimalber/
http://blog.rsm.hu/kisokos/koltseg/
http://blog.rsm.hu/kisokos/minimalber/
http://blog.rsm.hu/kisokos/munkaltato/
http://blog.rsm.hu/kisokos/minimalber/
http://blog.rsm.hu/kisokos/minimalber/
http://blog.rsm.hu/kisokos/minimalber/
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A fent említett béren kívüli juttatások egyedi, illetve az éves keret- vagy rekreációs keret 

értékhatárait meghaladóan juttatott összege egyes meghatározott juttatásnak minősül, 

melynek összes adóterhe a jelenlegi 51,17 százalék helyett 2016-tól 49,98 százalék. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEGHEZ 

 

A családi adókedvezmény adóelőlegnél történő érvényesítése érdekében a munkáltatóknak 

adatot kell szolgáltatni (az eltartottakról, a jogosultságról stb). Adatszolgáltatással jár az első 

házasok adókedvezményének adóelőlegnél történő figyelembevétele is (házastárs neve, 

azonosító jele, stb). 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 

 

A biztosítottnak nem minősülő személyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 

havi összege enyhén növekszik, 6930 forintról 7050 forintra. 

JÖVEDÉKI ADÓ 

 

Továbbra is megmarad a magán pálinkafőzés jogintézménye; a magánfőzést minimális 

költség és adminisztráció terheli.  

Az ügyletről a felvásárló két példányban vételi jegyet állít ki – feltüntetve azon a 

magánszemély nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét), valamint a felvásárolt termék megnevezését, mennyiségét, ellenértékét, 

és a levont adót –, amelynek egy példányát átadja a magánszemélynek, másik példányát 

pedig az adózással összefüggő iratok megőrzésére előírt határidőig megőrzi. 

Legalább 5 és legfeljebb 86 párlatadójegy adható ki magánpárlat-készítőknek. A szabályok 

betartását az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi. 

A bérfőzdék kötelesek a jövedéki adót befizetni, de ezt megtehetik akár bankkártyával is. 

Az adóraktárok engedélyezési határideje 60 napról 45 napra csökkent. 

Változott a dohánytermékek kiszerelési határa (20 szálltól 50 szálig, illetve a kiszerelt 

dohánynál az egység a 30 grammtól 50 grammig terjedhet, és csak tégla formájúként 

értékesíthető).  

A kereskedelmi gázolaj felhasználásához kapcsolódó adókedvezmény mértéke csökkent 

2016. január 1-jétől, így a korábbi 11 Ft helyett literenként 7 Ft igényelhető vissza.  A 

literenként visszaigényelhető jövedéki adótartalom összegét érintően a kereskedelmi gázolaj 

vásárlásának, illetve telephelyen való tankolásának időpontjában hatályos rendelkezést kell 
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irányadónak tekinteni.  Fentiek alapján a visszaigénylésre jogosult a 2015. évben történt 

felhasználása után a 2016. január 20. napjától benyújtható éves, negyedéves, havi 

bevallásában a visszaigényelhető összeget literenként 11 Ft jövedéki adótartalommal 

állapíthatja meg.  A Jöt. 57/C. § (1) bekezdés 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezését, 

azaz a literenként 7 Ft jövedéki adó visszaigénylését azokban az esetekben kell alkalmazni, 

amelyekben a visszaigénylési jog 2016. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. 

Szintén 2016. január 1-jével módosultak a Jöt. bérfőzésre vonatkozó szabályai is.  A 

bérfőzést végző szeszfőzde a bérfőzetőtől beszedett adót az 500 ezer forint értékhatár 

elérését, illetve az elszámolási időszakonkénti rendszeres vagy szúrópróbaszerű elszámolást 

követő munkanapon fizeti be a vámhatóságnak.  A befizetés – átutalás mellett – postai 

számlabefizetési megbízással és készpénzátutalási megbízással is történhet. Az Art 43. § (9) 

bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság az adóraktár által a bérfőzés után befizetett 

jövedéki adót elkülönített letéti számlán kezeli. Az adóraktár a bérfőzés után befizetett 

jövedéki adófizetési kötelezettségét ezen elkülönített letéti számla javára teljesíti.   
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ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

 

SZÁMLAKIBOCSÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS 

A turizmust érintő változás 2016. január 1-jétől, hogy a repülőjegy-árusítás során tapasztalt 

gyakorlatot végre a szabályok is elismerik. 

A légitársaságok a gyakorlatban nem állítanak ki az Áfa tv. előírásainak megfelelő számlát. A 

törvény 2016. január 1-jével ezen gyakorlat szentesítésével rendezi a helyzetet, vagyis 

kimondja, hogy számviteli bizonylatot kell kiállítani a nemzetközi légiforgalmi 

személyszállítás esetében (számla helyett). A jogszabály ráerősít a számviteli bizonylat 

kiállítására, amikor azt az adómentesség (Áfa tv. 105. §) alkalmazásának feltételeként 

határozza meg. 

A törvénymódosítás tartalmazza, hogy ha a vevő számlát kér, akkor kötelező a 

légitársaságoknak is számlát kiállítaniuk. 

Az átmeneti rendelkezés szerint az új szabályt először a 2016-os teljesítési időpontú 

repülőutak esetében kell alkalmazni.  

 

ÁFA KULCS-CSÖKKENÉS 

Az 5%-os adókulcs alkalmazásával 2016. január 1-jétől a sertés és sertéshús értékesítési 

lehetősége kiegészül a „szeletben” történő kiszerelésre is a VTSZ-ben meghatározott 

fogalmakra építve. Ügyelni kell arra, hogy a törvény kizárólag a házi sertés húsának 

adókulcsát csökkenti 5%-ra, a vadhúsét nem. A feldolgozott sertéshúsból készült ételek nem 

tartoznak az 5%-os adókulcs alá (pl. a kolbászok, a szalámik, a panírozott húsok stb.). 

Továbbá a vágási melléktermékek (például a bél), illetve a belsőségek (a máj, a tüdő, a nyelv 

vagy a szalonna) sem sorolható az 5%-os adókulcs alá. Szintén nem vonatkozik az 5%-os 

adókulcs a pácolt, sózott és/vagy füstölt termékekre. Az 5%-os adókulcsot a szeletben történő 

értékesítésre először akkor kell alkalmazni, amikor az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont a 

2016. évre esik.  

 

2016-tól 27-ről 5 százalékra csökken az új lakások építésének áfája. Az új rendelkezések 

többlakásos ház esetén legfeljebb 150 négyzetméternyi hasznos alapterületű lakásokra, 

egylakásos lakóingatlanok esetén legfeljebb 300 négyzetméteres lakásokra vonatkoznak. 

A törvénymódosítás nyomán a 2016. január 1. után kiállított számlák tartalmaznak majd 5 

százalékos áfát. Az áfaszabályok értelmében újnak minősül az ingatlan, ha annak 

használatbavétele még nem történt meg, vagy a használatbavétele megtörtént, de a 

használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év. 
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Az áfacsökkentés mellett adminisztratív könnyítéseket is hozott a törvénycsomag az 

építkezőknek, így 

 az egyszerű bejelentés bevezetésével megszűnik a legfeljebb 300 négyzetméteres 

hasznos összes alapterületű új lakóépület vonatkozásában az építési engedélyezési 

eljárás; 

 az építési tevékenység előkészítését, a tervezési tevékenységet segíti, hogy a 

közműellátással kapcsolatos szolgáltatói nyilatkozatok kiadására határidőt állapít meg a 

törvény, amelynek érdemi válasz nélküli eltelte esetén a szolgáltató hozzájárulását 

megadottnak kell tekinteni. 

 

SZÁMLÁZÓPROGRAMOK MEGFELELÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

Az 5percAdó című blog írója a 2016. január 1-jétől kötelezően előírt adóhatósági ellenőrzési 

adatszolgáltatással kapcsolatban egy jelentéktelennek tűnő problémára szeretné felhívni a 

figyelmet, amely szerinte komoly gondokat okozhat a későbbiekben. 

A probléma az adatexport által megkövetelt címadatokkal kapcsolatos, ami a 

számlakibocsátó, a számlabefogadó, valamint – ha van – a képviselő címét érinti. 

A címadatok szolgáltatása az alábbi bontásban szükséges: 

  irányítószám 

  település 

  kerület 

  közterület neve 

  közterület jellege 

  házszám 

  épület 

  lépcsőház 

  szint 

  ajtó. 

A szerző a közterület neve, jellege, házszám mezők példáját hozza fel. A NAV vonatkozó 

tájékoztatójában kimondja, hogy „a szolgáltatandó adatok köre nem bővebb az előállított 

számlákon ténylegesen feltüntetett adatoknál”. Itt azonban másról van szó. A szolgáltatandó 

adatok köre valóban nem bővebb, hisz a számla, a számlakép tartalmazza a közterület nevét, 

jellegét, és a házszámot is, azonban sok esetben egyetlen mezőben, és pont itt a gond. 

Sok számlázószoftverben hiába áll rendelkezésre külön-külön mező a közterület neve, jellege 

és a házszám rögzítésére, a felhasználók az adatokat kényelmi szempontból egyetlen 

mezőben, konkrétan a közterület nevénél rögzítik, a közterület jellege és a házszám mező 

pedig üres marad. Egyszerűen egyetlen mezőbe beírják, hogy pl. „Fő utca 9.”, mert így 

kényelmesebb, mint lépkedni a mezőkön, az elsőbe beírni, hogy „Fő”, a következőben 

kiválasztani az utcát, majd a harmadikba beírni a házszámot. És itt kezdődik a 

szoftverfejlesztők problémája. 
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Hiába szeretnének a jogszabályoknak megfelelő szoftvert fejleszteni, a felhasználók 

együttműködése nélkül ez sokszor lehetetlen. Ez esetben például nem tudják megkövetelni a 

felhasználóktól, hogy mindhárom mezőt töltsék ki, hiszen azok nem minden cím esetében 

értelmezhetőek. Van például olyan cím, ahol csak egy helyrajzi szám áll rendelkezésre. Azt 

sem tudják előírni – kikényszerítve ezáltal a házszám mező töltését –, hogy a közterület neve 

mezőbe ne lehessen számot írni, hisz lehet  olyan, hogy „9. utca 9.”. 

A NAV-tájékoztató értelmében „mivel a Rendelet 2-3. mellékleteinek az alkalmazása 

kötelező, az abban foglaltaktól nem lehet eltérni, ezért pl. a címadatok egy mezőben történő 

szerepeltetése nem fogadható el.” 

Képzeljük el, hogy egy közterület neve mezőbe be van írva: „Fő utca 9., (és esetleg még) „A” 

lépcsőház, 9. emelet, 99-es ajtó”. Hogyan szedje ezt szét a számlázószoftver úgy, hogy az 

adatok szabályosan, hat darab mezőben szerepeljenek a jogszabály által megkövetelt XML-

ben? Érthető okokból nem képesek erre. Épp ezért szükség van az együttműködésre. Ha 

belegondolunk, ez egy apróság az egyéb számlázási szabályokhoz képest. Felesleges lenne 

emiatt szabálytalanná válnunk. 

Nyilván a – körültekintőbb – számlázószoftverek fejlesztői le fogják írni a 

dokumentációikban, hogy a lehetőség adott a címadatok megfelelő mezőkben történő 

rögzítésére, és ezt javasolják is a szabályos adatexport előállítása érdekében. Így ők le vannak 

védve, a felelősség a felhasználóé. 

Épp ezért javaslom, rögzítsük szoftvereinkben szabályosan partnereink címadatait, és bírjuk 

rá erre ügyfeleinket is, illetve tegyük rendbe a már meglévő partnertörzsünket. Felesleges 

lenne egy ilyen apróságon „elcsúszni”. Sok olyan számlázószoftver is létezik, melyeknél nem 

áll rendelkezésre a címadatok rendelet által megkövetelt bontásban történő rögzítése. 

 

IDŐSZAKOS ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK: ELSZÁMOLÁS BÉRBEADÁS ESETÉN 

A bérleti díj mellett egyéb szolgáltatásokat is számláz a bérbeadó (például rezsiköltség, 

marketingköltség, takarítási díj stb.). A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatások értékét a 

bérbeadó csak a bérleti időszakot követően tudja meghatározni, így e kapcsolódó 

szolgáltatások értékét a havi bérleti díjról kiállított számlában nem tudja érvényesíteni. 

Miután ismerté válik a szolgáltatások értéke, úgy a bérleti díjról kiállított számlát helyesbíteni 

kellene és az adót önrevízióval kellene bevallani. Javasolható, hogy a korábbi időszakra 

ismerté vált szolgáltatás ellenértékét annak az időszaknak a bérleti díjához kapcsoljuk, amely 

időszakban ismerté vált az ellenérték. Például, ha a januári bérleti időszak rezsiköltsége 

májusban válik ismerté, akkor a rezsidíjat a májusról kiállított bérleti díj számlájában 

érvényesítsék. Sajnos a számviteli szabályok miatt (összemérés elve) a számlán azt is meg 

kell jelölni, hogy a bérleti díj április havi, a rezsidíj viszont január havi. Ezért helyesen 

minden későn megállapítható ügyletnél önreviziót kellene beadni. 

Ha a felek átalánydíjat fizetnek időszakonként, majd egy hosszabb idő után tételesen 

elszámolnak egymással, akkor is bekövetkezhet adóhiány. Például bérbeadás esetén a rezsit 

év közben átalányként határozzák meg, majd éves szinten elszámolnak a mért adatok alapján.  

Ha az elszámolás eredményeként a bérlőnek visszajár a megfizetett átalányrezsiből, úgy az 
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évközben kiállított számlákat csoportos számlahelyesbítéssel helyesbíteni kell, és a 

helyesbítés hatását mindkét fél a helyesbítő számla átadásának időpontjában számolja el 

(részletes szabályok az Áfa tv. 153/B. és 153/C. §-ban találhatók). Ha az elszámolás 

következtében a bérlőnek további fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor az utólag 

elszámolt éves időszak utolsó bérleti díjával együtt érvényesíti és annak részeként számolja el 

a bérlő a követelését. De helyesen itt is felmerülhet az önrevízió kérdése. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS VÁLLALKOZÁSAIK CSOPORTOS ADÓALANYISÁGA 

Az tapasztalható, hogy jelenleg a költségvetési szervek és az általuk létrehozott gazdasági 

társaságok közötti gazdasági kapcsolat (in-house szerződések) áfakötelezettségének 

meghatározásában jelentős bizonytalanság mutatkozik. 

Az önkormányzatok a saját cégeikkel kötött szerződéseket közszolgáltatási szerződéseknek 

tekintik, illetve nevezik el. A szerződéseket megvizsgáltatják a tiltott állami támogatás 

szempontjából a Támogatásokat Vizsgáló Irodával (TVI). Az iroda rendre nem talál 

problémát a szerződésekben, mivel azokban rendre kerülik a túlkompenzálást (túlzott 

ellenértéket). A költségvetési szervek, illetve az önkormányzatok a TVI-vel jóváhagyatott 

közszolgáltatási szerződéseket két módon kezelik. 

Az egyik módszer szerint a közszolgáltatási szerződést nem kezelik adótárgynak az áfa 

rendszerében, és nem fizetnek adót a kompenzáció után. A kompenzációt azért nem tekintik 

adótárgy ellenértékének, mert támogatásként minősítik. 

A másik módszer szerint adótárgyként kezelik a gazdasági kapcsolatot, és áfát fizetnek az 

ellenérték után. Akik az utóbbi módon járnak el az in-house szerződésekkel, azok rendre 

támogatási szerződést is kötnek a cégeikkel, amely támogatás után nem fizetnek adót. 

Összességében elmondható, hogy egy adott feladatot a közszolgáltatási és a támogatási 

szerződésből adódó összesített kifizetésekből finanszíroznak az önkormányzat tulajdonában 

lévő cégek. Az „áfaveszteség” azért keletkezik, mert az önkormányzatok a tevékenységük 

jelentős részénél nem vonhatják le az adót a beszerzéseik után. Vagyis számukra az lenne a 

legelőnyösebb – áfa szempontjából –, ha saját eszközzel és személyi állománnyal látnák el a 

közfeladataikat, így a náluk keletkezett produktumot, értéknövekményt nem terheli adó. Ha 

kiadják a feladatot a saját cégüknek, akkor az önkormányzati cég által végzett produktum, 

értéknövekmény után adót kell fizetni a cégnek, de a megrendelő önkormányzat az adót nem 

vonhatja le. A cég által befizetett adó kvázi veszteségként jelentkezik ahhoz képest, mintha 

nem szervezték volna ki a feladatot. 

Más olyan gazdálkodóknak, akik levonásra nem jogosító tevékenységet végeznek (bank, 

biztosító stb.) az áfaveszteségeik elkerülésére már korábban legális kiskapukat nyitott a 

jogszabály. Ilyen kiskapu a csoportos adóalanyiság, ahol a csoporton belüli gazdasági 

eseményeket nem terheli az áfa, illetve ilyen a közreműködő közösség létrehozásának a 
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lehetősége, ahol szintén nem merül fel áfafizetési kötelezettség a közreműködő közösség és 

annak tagjai között. 

A 2016. évre benyújtott jogszabálymódosítási javaslat miniszteri indokolása az volt, hogy az 

önkormányzatok és cégeik 2016-tól csoportos adóalanyiságot hozhatnak létre. Így az 

áfaveszteség egyértelműen megszűnik, és e mellett élvezhetők a feladat kiszervezéséből, 

esetlegesen a holdingszerű működésből származó gazdálkodási előnyök. 

Számolni kell viszont az adminisztrációs többletmunkával, az áfaanalitika elkészítésével, 

hiszen a csoportnak egyetlen bevallást kell készítenie. Meg kell oldani továbbá a csoportos 

adóalanyiság minden input pontján a levonási jog meghatározása érdekében, hogy az adott 

beszerzés a rendszer mely eleménél és milyen módon fog hasznosulni. 

 

ÜZLETI VENDÉGLÁTÁS 

 

Leggyakrabban az üzleti célú vendéglátással, csapatépítő tréningekkel, szakmai 

konferenciákkal kapcsolatban merül fel a vendéglátás és szórakoztatási célú szolgáltatások 

igénybevételének áfa-levonhatósága. A főszabály szerint ezek áfája nem levonható. A 

kivételek elsősorban a továbbszámlázásra épülnek, tehát, ha továbbszámlázom és ebből 

fizetendő áfa keletkezik, akkor a beszerzés áfáját is levonhatom. 

 

Az üzleti célú ebéd (étel-ital) áfáját nem lehet levonni akkor sem, ha az az adóköteles 

tevékenységgel kapcsolatban merült fel (azaz például egy üzleti partnerrel ebédelt az 

ügyvezető). Ugyanez a helyzet az irodai vendéglátással, mivel ez esetben ételt-italt szerzek 

be, ezért ez is az áfalevonási tilalom alá esik. Ez akkor is így van, ha kizárólag az ügyfeleket 

kínálom meg a finomságokkal. 

 

Az áfalevonási tilalom alá eső egyes szórakoztatási célú szolgáltatások köre a Szolgáltatások 

jegyzéke alapján: 

  SZJ 55.40: Bárok, hasonló vendéglátás 

  SZJ 92.33: Vásári, vidámparki szórakoztatás 

  SZJ 92.34: Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás: 

  cirkusz, táncoktatás, táncrendezvény, táncmulatságok, egyéb szórakoztató 

műsorok, vetélkedők, bikaviadal, rodeó, bábszínház, tűzijáték, sétahajózás, sétakocsikázás, 

sétarepülés, játékautomata-üzemeltetés, tekepálya működtetése, billiárdasztal működtetése 

  SZJ 92.72: Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenységek: 

szabadidőparkok, strand, vásárok, kiállítások, karnevál megtartása; fürdőkabinok, öltözők, 

székek és hasonló eszközök, létesítmények biztosítása 

 

 

 

https://www.ksh.hu/docs/files/475321.PDF
https://www.ksh.hu/docs/files/475321.PDF
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KIKÜLDETÉS 

 

A kiküldetési rendelvényen – legyen ez belföldi vagy külföldi utazás – szerepelhet 

vendéglátás, vagy akár szórakozás is a fenti szórakoztatási célú szolgáltatások közül. Ezekről 

a szolgáltató az esetek többségében számlát bocsát ki. Amennyiben a számla belföldi 

teljesítésű és áfát is tartalmaz, akkor ezt az áfát nem helyezhetjük levonásba a tételes levonási 

tilalom miatt. 

Ha a teljesítés helye külföld és a számla tartalmazza a forgalmi adót is, akkor bruttó módon, a 

számla végösszegét kell könyvelni, mivel az áfa az adott (teljesítés helye szerinti) országban 

megfizetésre került. A külföldön megfizetett áfát csak akkor kell külön nyilvántartani, ha élni 

kívánunk a külföldön megfizetett adó visszaigénylésének lehetőségével. Ha pedig a számla 

nem tartalmaz áfát, mert a teljesítési hely alapján a megrendelő országában adózik (és az 

egyéb feltételek is teljesülnek), akkor fel kell számítani a magyar adókulccsal megállapított 

áfát, amely számvitelileg a bekerülési érték részét képezi. Mivel a tételes levonási tilalom 

korlátozza az áfa levonhatóságát, így a felszámított áfának nem lesz levonható áfa oldala. 

Például egy itthonról átutalással kifizetett, külföldi sétahajózásról szóló számla könyvelése: 

 

T. 5. … költség / K. 45. külföldi szállítók 

T. 5. … költség / K. 467 fizetendő áfa 

 

A társasági adó törvény 2014. január 1-jétől költségként ismeri el az éttermi szolgáltatás 

igénybevételét nyugta alapján is, ha a fizetés bankkártyával, hitelkártyával történt. Ennek 

feltétele, hogy a szolgáltatás igénybevétele az Szja törvény szerinti reprezentáció céljából 

történik. Ekkor a nyugta kiállítója a forgalmi adót is tartalmazó összeget fogja ellenértékként 

áthárítani, és mivel nem rendelkezünk számlával, így szóba sem kerülhet az áfa levonása. 

 

Szakmai konferencia szervezése esetén annak költségeiből levonható-e az áfa? Az áfalevonás 

szempontjából ilyenkor az első kérdés, hogy mi volt a rendezvény célja? Hiszen az áfa csak 

az adóköteles tevékenységhez beszerzett termékek és igénybevett szolgáltatások arányában 

helyezhető levonásba. Ha csapatépítés jelleggel szórakoztatási célú szolgáltatások is 

felmerülnek egy konferencián, akkor annak áfatartalmát nem lehet levonni. A konferencián 

szakmai cél érdekében felmerült szolgáltatások adója viszont levonható. Például, ha a 

konferencia tartalmaz szakmai előadásokat és egy táncestet, akkor a terembérleti díj vagy a 

hangosítás szolgáltatása kapcsán nem egyértelmű az áfa levonása. 

Itt vagy arányosítással kell megállapítani a szakmai és szórakozási arányt (pl. az idő 

mértékegységében kifejezve), vagy, ha más helyiségben van a szórakoztatási célú és a 

szakmai célú rendezvény, akkor tételes elkülönítéssel is meghatározható a levonható áfa 

összege. A fő szempont mindig az, hogy a szakmai előadáshoz szükséges szolgáltatások áfája 

levonható (kivéve a nevesített tételes levonási tilalom felsorolását), az egyéb célból felmerült 

szolgáltatások áfáját pedig nem lehet visszaigényelni. 

De mi a helyzet akkor, ha a konferencián való részvételt megfizettetik a résztvevőkkel? 

Ha az igénybevett vendéglátó-ipari vagy szórakoztatási célú szolgáltatást az adózó 

továbbszámlázza a résztvevőnek (mindegy, hogy magánszemély, vagy vállalkozás), akkor 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27087.293964
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megvalósul a továbbértékesítés, a kimenő számlában fizetendő áfát állapít meg és így a 

bejövő számla áfája levonható. 

 

 

ÜZLETI VENDÉGLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ADÓTERHEK 

 

Ebben a témában nem kerülheti el a figyelmünket a természetbeni juttatás, azaz a szja és eho 

felmerülésének igen nagy valószínűsége. Ezen a téren is általánosságban elmondható, hogy 

adózni csak akkor kell, ha nem számlázom tovább a személyes, szórakoztatási célú 

termékeket és szolgáltatásokat, de minden ügylet egyedi megítélést igényel. 

 

 

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS 

 

A közvetített szolgáltatások és a járulékos költségek kezelése áfaszempontból számos kérdést 

vet fel. A törvény megfogalmazása alapján első olvasatra talán egyszerűnek tűnnek, a 

gyakorlatban mégis sokszor találkozunk olyan esetekkel, melyek megítélése nagy 

odafigyelést, elemzést igényel.  

 

A hétköznapi nyelvhasználatban gyakran egyszerűen „továbbszámlázásnak” nevezik a 

szolgáltatásközvetítés jogintézményét, holott a szabályozás nem csak egy egyszerű technikai, 

mechanikus számlakibocsátási feladatot takar. A törvényi definíció alapján közvetített 

szolgáltatásról akkor beszélünk, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját 

nevében, de más javára jár el. Ilyenkor úgy kell tekinteni, hogy az adóalany ennek a 

szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Mit is jelent ez pontosan? 

A szolgáltatás közvetítőjét ilyen esetekben úgy kell tekinteni, mint aki a szolgáltatásnak saját 

nevében igénybevevője és nyújtója is egyidejűleg: szerződéses kapcsolatban áll ugyanis mind 

a szolgáltatás végső megrendelőjével, mind pedig a szolgáltatás eredeti nyújtójával. Ez azt 

jelenti, hogy a szolgáltatás közvetítője két szerződést köt a saját nevében. Ennek mentén 

tudjuk elhatárolni a szolgáltatásközvetítőt az ügynöki (közvetítői) szolgáltatás nyújtójától. 

Tulajdonképpen a közvetített és a közvetítői (ügynöki) szolgáltatás nyújtója is „más 

szolgáltatását árulja”. A lényegi különbség kettejük között az, hogy míg az ügynök „más 

nevében más javára” jár el, a szolgáltatás közvetítője „saját nevében más javára”. Az ügynök 

összehozza a feleket szerződéskötés végett, majd az egyikükkel kötött külön megállapodása 

alapján sikerdíjban (jutalékban) részesül. Ezzel szemben a közvetítőn „keresztülfolyik” maga 

az alapszolgáltatás is, amelyet felárral terhelten vagy anélkül nyújt és számláz tovább 

megrendelője részére. 

 

A közvetített szolgáltatás esetén tehát – habár fizikailag egy ügylet valósul meg – áfa- és 

számviteli szempontból két ügyletet kell dokumentálni, azaz két ügylet esetében kell 

megítélni annak áfakezelését. A két ügylet tárgya ugyan teljesen azonos, és általában a 
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számlázásuk is megegyező módon történik, mégis sok olyan eset is van, amikor a szolgáltatás 

közvetítőjénél az igénybevett szolgáltatás áfakezelése eltér ugyanannak a szolgáltatásnak a 

nyújtásakor történő számlázástól. Ilyen eltérés fordulhat elő például az alábbi esetekben: 

  Nemzetközi ügyletek közvetítése esetén eltérhet a teljesítés helye; 

  Amennyiben eltér az egyes szereplők adózói státusza (pl. alanyi adómentesség), az 

szintén változtat az adott ügylet adójogi kezelésén; 

  Ha valamelyik ügyletet – annak más főügylethez kapcsolódó járulékos jellege miatt – 

a főügylettel azonos adókezelés alá kell vetni, ez érintheti nemcsak a teljesítési helyet, 

az adómértéket, hanem akár azt is, hogy a bejövő és kiszámlázott ügylet az egyenes 

vagy a fordított adózás alá tartozik-e; 

  Olyan eset is előfordulhat, hogy a közvetítés során a szolgáltatás, más 

szolgáltatásokkal közösen továbbközvetítve, komplex új szolgáltatássá áll össze. 

(Ekkor azonban már nem beszélhetünk a klasszikus közvetített szolgáltatás 

kategóriájáról.) 

  Előfordulhat olyan eset is, hogy egy-egy egyedi teljesítés tartalmában közvetített 

szolgáltatás lesz ugyan, de a példa kedvéért a közvetítő a szolgáltatásnyújtóval eseti 

elszámolásban, míg a megrendelővel időszakos (pl. havi) elszámolásban állapodik 

meg. Ez megint olyan eset, amely azt eredményezi, hogy a bejövő és a kimenő 

számlán a teljesítési időpont eltérő lesz. 

  

Példa 

Egy magyar tanácsadó társaság (Tanácsadó) Magyarországon fekvő ingatlanhoz kapcsolódó 

szakértői szolgáltatást számláz egy magyar közvetítőnek (Közvetítő), majd ez utóbbi 

közvetíti ugyanezt a szolgáltatást német megrendelője (Megrendelő) felé. Az első lépésben 

tehát egy belföldi szolgáltatásnyújtás, a másodikban pedig egy Közösségen belüli 

szolgáltatásnyújtás történik. 

Elsőként vizsgáljuk meg a Tanácsadó és a Közvetítő közötti ügyletet. Az ingatlanhoz 

kapcsolódó szakértői tevékenység adóköteles ügylet. A tényállás nem tartozik a belföldi 

fordított adózás alá, valamint mindkét szereplő magyarországi letelepedettségű. Ezért a 

Tanácsadó 27%-os magyar áfa áthárításával állítja ki számláját a Közvetítő felé, a Tanácsadó 

megfizeti az adót, a Közvetítő pedig levonásba helyezheti azt (amennyiben vállalkozási 

tevékenysége céljára vette igénybe a szolgáltatást – példánkban ez a közvetítés ténye miatt 

eleve megvalósul). 

Ezután vizsgáljuk meg a második ügyletet, ahol a Közvetítő a szakértői tevékenységet 

értékesíti a Megrendelőnek. Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások – köztük az 

ingatlanszakértői szolgáltatás – nyújtása esetén a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan 

van, a teljesítés helye tehát Magyarország. A Közvetítőnek 27%-os magyar áfa áthárításával 

kell számláját kibocsátania. A Közvetítő köteles lesz az adót bevallani és a magyar 

költségvetésbe megfizetni. A német Megrendelő a rá áthárított áfát különleges eljárás 

keretében igényelheti vissza. 

Ebben az esetben tehát mindkét ügylet magyar áfa felszámításával kerül számlázásra. 

De mi történne, ha a közvetített szolgáltatás nem kapcsolódna ingatlanhoz? Vegyünk például 

egy piackutatási tevékenységet! Amennyiben a német Megrendelő piackutatást rendel a 

magyar Közvetítőtől, akinek a tényleges szolgáltatást egy magyar Tanácsadó nyújtja, csak az 
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első ügylet számlázása során szükséges a magyar áfa felszámítása. Mivel a piackutatási 

tevékenység esetén, amennyiben a megrendelő közösségi adóalany, a teljesítés helye a 

megrendelő székhelye, így a második ügylet, amikor a Közvetítő a szolgáltatást a 

Megrendelő felé kiszámlázza, kívül esik a magyar áfatörvény területi hatályán, azaz a 

Közvetítő a számláján nem fog magyar áfát feltüntetni. 

Mint láthatjuk, az eset körülményeitől, az ügylet tárgyától és a szereplők adójogi státuszától 

függően minden egyes esetet részletesen és külön kell vizsgálni, és szolgáltatás közvetítése 

esetén mindig a két láncba kapcsolódó ügylet elkülönített elemzésére van szükség. 

 

MIKOR HAT EGY FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLY AZ ADÓJOGSZABÁLYOKRA? 

 

Két év múlva, vagy már most? 

2018-tól kell alkalmazni a szervezett utazásokra vonatkozó, 2015-ben elfogadott EU-irányelv 

hazai joganyagba átültetett rendelkezéseit. Az európai kerettörvény a 90/314/EGK package-

irányelvet váltja fel, újraalkotására az utazási szokásokban és a kommunikációban, így 

különösen a foglalási módszerekben az elmúlt negyed évszázadban lezajlott változások, 

valamint a fogyasztóvédelmi tapasztalatok alkalmazásának igénye miatt volt szükség. 

Az új irányelv egyértelműsíti, hogy a szálláshely-szolgáltatás és az ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó szolgáltatás – pl. reggeli, teljes ellátás – kettőse nem hoz létre utazási csomagot. 

A kisebb jelentőségű szolgáltatások, amelyek nem jelentenek nagyobb értéket a szállásdíj 25 

százalékánál – például transzfer –, sem tekinthetők egy utazási csomag részének. Ugyanakkor 

a hosszabb tartózkodásra szolgáló szálláshely-szolgáltatással (pl. nyelvtanfolyam esetén) sem 

valósul meg az utazási csomag, a közlekedési eszközön (hajó, vonat) nyújtott szállás pedig 

nem minősül külön szállásnyújtásnak. 

Azaz a luxus (turistáknak nyújtott) hajóutak, mint együttes turisztikai szolgáltatások 

(amelyek egyidejűleg tartalmaznak szállást, közlekedést és étkezést) az áfa szempontjából 

utazászervezési komplex szolgáltatásnak számítanak. Ez a jővőbeli fogyasztóvédelmi 

szempontból meghatározott fogalmak szerint egyértelműnek tűnik. Azonban ha megnézzük, 

hogy a magyarországi utasok javára megrendelt szolgáltatások hol teljesülnek és ki kinek 

nyújtja a szolgáltatást, akkor már nem ilyen egyértelmű az adóügyi válasz. A magyar utazási 

iroda jellemzően csak közvetíti a nagy szállodahajók szolgáltatásait, s a jogügylet áfa-

adóügyileg a külföldi hajótársaság és a magánszemély között jön létre, az iroda 

közvetítésével. A fogyasztóvédelmi szabályok szerint a közvetítő iroda felel a magyar utasok 

felé, és kötelezett a helytállásra, a szolgáltatási minőség biztosítására, de ettől még áfa 

szempontjából az iroda egy külföldi hajótársaság megbízásából értékesít jutalék ellenében. A 

jutalékszámla címzettje a szolgáltatás igénybevevője, egy külföldön bejegyzett cég (ha EU-s, 

akkor adószámos, ha nem, akkor cégjegyzékszámos), azaz a hajótársaság. A hajótársaság 

nevére kiállított jutalékszámlán a teljesítés helye a megrendelő hajótársaság székhelye, 

magyar áfa a jutalékszámlán nem szerepel. (Pénzforgalmilag az iroda átveszi a hajótársaság 

nevében az út ellenértékét, azt a saját bevételeitől elkülönítetten kezeli, majd levonja a 
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jutalékát, és a különbözetét utalja a haótársaságnak.) Az iroda számviteli árbevétele a 

jutaléka. Az elszámolási számlán kerül rögzítésre a más nevében átvett összeg, és amit 

csökkent a hajótársaságnak történő átutalás, és a pénzügyi teljesítést nem igénylő 

jutalékszámla kiállításakor az árbevételre átkönyvelt jutalék összege. (Az elszámolási számla 

rendezettség után egyenleget elvileg nem mutathat.) 

A magánszemélyeknek utazásszervezési szolgáltatást nyújtó hajós cég ez esetben 

természetesen nem számláz az utazási iroda felé, mivel nem az utazási iroda „veszi” meg a 

szolgáltatást. (De nem is a saját nevében adja el az iroda, hanem legfeljebb megállapodás 

alapján a hajótársaság számláját a hajótársaság nevében állítja ki az utas nevére.) 

Amennyiben a valóságban más történik, tehát egy utazásszervezési szolgáltatást megvásárol 

(és nem csak lefoglal) a magyar utazási iroda, és a saját nevében értékesíti a 

magánszemélyeknek az utazásszervezési szolgáltatást (azaz „csomagot” vesz és elad), akkor 

sajnos a magyar utazási irodánál, mint a szolgáltatás megrendelőjénél is jelentkezik az ún. 

import szolgáltatások miatti fordított áfa fizetésének, bevallásának a kötelezettsége, amit nem 

lehet levonni, ha az utat magánszemélyeknek adják el. Az utastól kapott összeg, valamint az 

utas javára megrendelt és a magyarországi (27%-os) áfával növelt vásárolt szolgáltatás 

összegének külöbözete (az árrés) azonban csak az Európai Közösség területén megtett úttal 

vagy idővel, vagy költséggel arányosan áfaköteles. A harmadik ország bekapcsolásával 

realizált árrés áfamentes. Ez esetben az árrés alapján kiszámított áfát (ha van EU-s rész) 

tartalmazó számlát az utazási iroda a saját nevében, az utas számára állítja ki. 
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A REKLÁMADÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 2016-BAN 

 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is 

adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.  

 

 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES FOGALMAK 

 

A Ratv. 2. § (1) bekezdése alapján adóköteles a) a médiaszolgáltatásban, b) a 

Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű 

sajtótermékben, c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón, d) bármely járművön, 

nyomtatott anyagon, ingatlanon, e) az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy 

túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon reklám közzététele, emellett – bizonyos 

kivételekkel – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.  

A reklám fogalma alatt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Reklámtv.] szerinti gazdasági reklámot, 

valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény [Mttv.] szerinti kereskedelmi közleményt értjük.  

Gazdasági reklámnak minősül olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely 

valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a 

pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, 

ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének 

előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége 

népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul [Reklámtv. 3. § d) 

pont].  

Kereskedelmi közlemény az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet 

folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 

vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 

ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. 

A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó 

nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a 

termékmegjelenítés [Mttv. 203. § 20. pont].  

A reklám közzététele alatt a reklám megismerhetővé tételét értjük, történjen az akár nagyobb 

nyilvánosság, akár egyedi címzett számára [Reklámtv. 3. § f) pont]. A Ratv. 1. § 8. pontja 

alapján a reklám-közzététel akkor is megvalósul, ha a reklám közzétételére irányuló, a 

megrendelő és a közzétevő közti szerződés előre meghatározza a reklám megjelenésének 

helyét, idejét vagy módját. Ebből következően akkor is adóköteles tényállás valósul meg, ha 

például a felek abban állapodnak meg a reklám közzétételére irányuló szerződésükben, hogy 

a reklámot a műsoridő egy előre meghatározott sávjában kell közzétenni, így a kimondottan a 
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speciális közzétételért fizetett/nyújtott ellenérték (mint a közzétevő adóalany adóköteles 

tevékenységből származó nettó árbevételének része) is adóalapot képez.  

Annak megítéléséhez, hogy a reklám közzététele a Ratv. 2. § (1) bekezdése szerinti 

adóköteles módon valósul-e meg, célszerű az alábbi értelmező rendelkezések áttekintése. A 

médiaszolgáltatás az az üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági 

kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató 

szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, 

szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus 

hírközlő hálózaton keresztül [Mttv. 203. § 40. pont].  

A sajtótermék fogalma alatt a napilapot és más időszaki lap egyes számait, valamint az 

internetes újságot vagy hírportált kell érteni, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, 

amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, 

és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz 

való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban 

vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül [Mttv. 203. § 60. pont].  

A szabadtéri reklámhordozó a reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett 

eszköz [Reklámtv. 3. § o) pont].  

Nyomtatott anyagnak a nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter 

minősül a Ratv. 1. § 6. pontja alapján. Figyelemmel arra, hogy e meghatározás nem szűkíti le 

a nyomtatott anyag fogalmát a csak papírra nyomtatott reklámanyagokra, így – 

értelemszerűen – ilyen reklámhordozó lehet minden anyag, amire reklámot nyomtatnak 

(például: a reklámcélú póló, molinó, reklámtoll, kitűző, karszalag függetlenül annak 

alapanyagától).  

Ugyanakkor azonban, ha valamely vállalkozás, illetve munkavállalója a cég elnevezését, 

logóját annak érdekében használja, hogy személyét azonosítsa és népszerűsítési célt a 

megjelölés nem szolgál, úgy a cég nevének, logójának valamely nyomtatott anyagon való 

megjelenítése (kvázi közzététele) nem eredményez adóköteles tényállást. Ilyen eset például, 

amikor a név (logó) levélpapíron, névjegykártyán, számlalevélen, borítékon, a dolgozók 

munkaruháján szerepel, de ide értendő az is, ha a járművön csak a cégnevet, logót, 

elérhetőséget jelenítik meg.  

A mentesség alá nem eső esetek tekintetében a szponzorációból származó bevétel egyes 

esetekben továbbra is lehet adóköteles bevétel a szponzoráltnál. Ilyen lehet, ha a szponzorált 

olyan formában teszi közzé a szponzor elnevezését, logóját, amely megfelel a Ratv. 2. § (1) 

bekezdése szerinti megjelenítésnek. Ez a tényállás valósul meg, ha a szponzorált 

sportegyesület a sportolók mezén, versenyautón, egyéb sporteszközön feltünteti szponzora 

elnevezését, logóját, vagy ha a szponzorált rendezvény szervezői a rendezvény helyszínén a 

szponzorok elnevezését, logóját tartalmazó táblákat, feliratokat helyeznek el, illetve 

hirdetéseikben, plakátjaikon, reklámjukban, meghívójukban, honlapjukon szintén 

megjelenítik szponzoraikat.  
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A REKLÁM KÖZZÉTEVO ̋JÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

AZ ADÓALANY 

Amennyiben a Ratv. 2. § (1) bekezdése szerinti módokon valósul meg a reklám közzététele, 

úgy az adó alanya illetőségtől függetlenül [Ratv. 3. § (1) bekezdés]:  

 a)  az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató,   

 b)  az a) pont alá nem tartozó olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább 

 felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé,   

 c)  a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója,   

 d)  a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely 

 járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy 

 szervezet,   

 e)  az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője.   

Médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója 

[Mttv. 203. § 43. pont].  

A médiaszolgáltató az a természetes vagy jogi személy, aki/amely szerkesztői felelősséggel 

rendelkezik a médiaszolgáltatás [Mttv. 203. § 40. pont] tartalmának megválasztásáért, és 

meghatározza annak összeállítását [Mttv. 203. § 41. pont].  

A reklámadó alanya nemcsak a reklám közzétételével üzletszerűen foglalkozó szervezet, 

személy lehet, hanem bárki, aki reklámot közzétesz, függetlenül attól, hogy arra a saját vagy 

a vele üzleti kapcsolatban álló vállalkozás népszerűsítése céljából kerül sor. A Ratv. e kétfajta 

közzététel között mindössze az adóalap számítása szempontjából tesz különbséget.  

Például, ha egy – nem reklámtevékenységgel foglalkozó – társaság csak a tevékenysége során 

használt járművein (teherautón, személygépkocsin) elhelyezett saját célú reklámmal 

rendelkezik (például a cégnéven, logón, elérhetőségen kívül a cég tevékenységének, 

termékének népszerűsítésére irányuló közlés jelenik meg), akkor a felmatricázott járműveken 

a reklám közzétételével kapcsolatban – a közvetlenül felmerült költségek, mint adóalap után 

– adókötelezettsége keletkezhet.  

AZ ADÓALAP  

 A reklám közzétételéből származó nettó árbevétel, mint adóalap  

A reklám közzétevőjét terhelő adó alapja az adóköteles tevékenységből származó adóévi 

nettó árbevétel [Ratv. 4. § (1) bekezdés]. Nettó árbevételként az olyan adóalany esetében, 
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amely a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Szt.] hatálya alá tartozik, az Szt.-ben 

meghatározott értékesítés nettó árbevételét kell érteni. 

A Ratv. meghatároz egy speciális adóalap-növelő tételt is, ha a reklám közzététele 

reklámértékesítő ügynökségen [Ratv. 1. § 11. pont] keresztül történik. A 4. § (1) bekezdése 

előírja, hogy a nettó árbevételt növelni kell a reklámértékesítő ügynökségnek a 

megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére 

irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet 

kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a 

különbözetével.  

E rendelkezés tulajdonképpen az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevételnek a 

reklámértékesítő ügynökség árrésével, jutalékával való emelését jelenti. A növelő tételt akkor 

kell alkalmazni, ha a reklámértékesítő ügynökség olyan, az adóalannyal (a reklám 

közzétevőjével) az Szt. szerinti kapcsolt félnek minősülő személy, szervezet, amely az 

adóalannyal fennálló szerződéses jogviszony alapján jogosult arra, hogy az adóalany 

médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződést kössön. Ha az 

Szt. szerinti kapcsolt viszony nem áll fenn a felek között, úgy a növelő tételt nem kell 

alkalmazni.  

Adóalap a saját célú reklám közzététele esetén: Abban az esetben, ha az adózó saját 

termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó 

reklámot tesz közzé (saját célú reklám közzététele), akkor az adó alapja a reklám 

közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.  

A közvetlenül felmerült költség tartalmi meghatározása során az Szt. szerinti közvetlen 

önköltség fogalma szolgálhat támpontul, ugyanakkor nem feltétlenül azonos azzal. A 

közvetlenül felmerült költségek körébe tartozik – a szó szerinti értelmezéssel – minden olyan 

költség, amely a közzététellel összefüggésben közvetlenül merül fel a saját reklámot 

közzétevőnél, azaz például – ahogyan a Ratv. miniszteri indokolása arra utal – ilyen a 

reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének 

költsége, de nem tartozik ide például a valamely mutató alapján felosztott közvetett költség 

(fűtés, világítás költsége). A saját célú reklám közzététele érdekében felmerült, az 

előállításhoz közvetlenül kapcsolódó költségek részét képezi a beszerzést terhelő előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó, ha az az adott ügylet kapcsán nem levonható.  

 

AZ ADÓMÉRTÉK 

A reklám közzétevőjét terhelő adó mértéke sávos [Ratv. 5. § (1) bekezdés]. A sávok és az 

adómértékek a következőképpen alakulnak:  

. az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%,   

. az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%.  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A 2016. évre vonatkozó adó-, adóelőleg-megállapítási, -bevallási, -megfizetési és adóelőleg-

kiegészítési kötelezettség:  A reklámadó – a reklám közzétevője számára – éves elszámolású 

adó, az adót adóévente kell megállapítani, bevallani, megfizetni. A közzétevő az 

adókötelezettségét – önadózás útján – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig – 

általános esetben 2017. május 31-éig – állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített, 

1694 jelű nyomtatványon az állami adóhatósághoz [Ratv. 7. § (1) bekezdés].   

Példa: egy naptári éves adózó 2016. szeptember 1-jén kezdi meg adóköteles tevékenységét, 

az adóév végéig elért adóalapja 80 millió forint. Az adófizetési kötelezettségének 

megállapításához első lépésként évesíteni kell az adóalapját: (80 MFt / 122) x 366 = 240 

MFt. A második lépésben az évesített adóalapra rávetítjük a sávos adókulcsokat: (240 MFt – 

100 MFt) x 5,3% = 7,42 MFt. Utolsó lépésként pedig kiszámítjuk a ténylegesen fizetendő 

adót, amely az előzőek szerint meghatározott összegnek az időarányos része: (7,42 MFt / 

366) x 122 = 2,47 MFt.  

Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozások adó-, 

adóelőleg-megállapítására speciális szabály vonatkozik. A kapcsolt vállalkozásnak minősülő 

adóalanyok adóját (adóelőlegét) úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt 

vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és az eredmény 

alapulvételével a sávos adómértékekkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között 

olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az adóalany adóalapja az egymással 

kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes adóalapban képvisel 

[Ratv. 6. § (1)-(2) bekezdés].  

Ha a kapcsolt vállalkozási viszony nem áll fenn az adóév egészében, az adó-, adóelőleg- 

kötelezettség fentiek szerinti meghatározásakor csak a kapcsolt vállalkozási viszony 

fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással számított – megállapított adóalapot 

kell figyelembe venni [Ratv. 6. § (4) bekezdés].  

A Ratv. előírja, hogy a számítások végrehajtása érdekében az egymással kapcsolt vállalkozási 

viszonyban álló adóalanyok kötelesek együttműködni. A számítások dokumentálását 

(ideértve az elkészítést és a megőrzést is) az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 

adóalanyok mindegyike köteles elvégezni. A számítások dokumentációját az adóhatóság 

kérésére be kell mutatni [Ratv. 6. § (3) bekezdés].  

A fentiek szerinti összeszámítási szabály csak és kizárólag a reklámadó alanyának minősülő 

belföldi és/vagy külföldi kapcsolt vállalkozások vonatkozásában értelmezhető. Ha valamely 

adóalanynak olyan Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozása is van, amely a Ratv-nek nem 

alanya, úgy ezen kapcsolt vállalkozás az összeszámítási szabály alkalmazásakor figyelmen 

kívül hagyandó.  

A számítás elvégzésekor a kapcsolt vállalkozásoknál a Ratv. 4. § (2) bekezdés szerinti – a 

reklám közzétételének megrendelőjét terhelő – adóalapot figyelmen kívül kell hagyni.  
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Az állami adóhatóság a reklám-közzétevő adóalany [Ratv. 3. § (1) bekezdés] nevéről 

(elnevezéséről) és adóazonosító számáról külön nyilvántartást vezet, melyet a honlapján 

közzétesz [Ratv. 7/A § (1) bekezdés].  

 

A REKLÁM KÖZZÉTÉTELÉNEK MEGRENDELO ̋JÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A reklám közzététele mellett – a Ratv. 2. § (2) bekezdése értelmében – adóköteles a reklám 

közzétételének megrendelése is, kivéve az alábbi esetek bármelyikében  

a) a megrendelő Szja. tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély;  

b) a megrendelő nem magánszemély, vagy az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősül, 

de a reklám közzétevője nyilatkozott számára arról, hogy  

adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy   

az adóévben a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli;   

c) a megrendelő  

a közzétevőtől az előzőek szerinti nyilatkozat kiadását kérte, és ezt a tényt hitelt érdemlően 

igazolni tudja és   

a kért nyilatkozatot a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat 

 kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és   

a nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének tényét, a közzétevő személyét, és a közzététel 

ellenértékét az állami adóhatósághoz bejelentette;  

a közzétevő a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában szerepel az állami 

adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban.   

A megrendelőt terhelő adókötelezettség nem bármely, hanem kizárólag a 2. § (1) bekezdése 

szerinti módokon közzétett reklám megrendelése esetén állhat elő (a közzétevő nyilatkozat- 

tételi kötelezettsége is csak ilyen módon értelmezhető).  

 

AZ ADÓALANY 

A Ratv. 2. § (2) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén az adó alanya – illetőségtől 

függetlenül – a reklám közzétételének megrendelője, ide nem értve az Szja tv. szerint egyéni 

vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt. A Ratv. nem ad definíciót a reklám 

közzétételének megrendelőjére vonatkozóan, így azt a személyt (szervezetet) kell annak 
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tekinteni, aki (amely) a reklám közzétevőjével szerződést köt a reklám közzétételének 

megrendelésére.  

Ha például egy vállalkozás a saját termékét, szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére 

maga köt szerződését a Ratv. 3. § (1) bekezdésében felsorolt közzétevők valamelyikével, 

megrendelőként értelemszerűen ő lehet a Ratv. 2. § (2) bekezdése szerinti adókötelezettség 

alanya, ha nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával. Ha azonban egy reklámügynökség 

saját nevében köt szerződést a reklám közzétevőjével az ügyfelét, vagy annak termékét, 

szolgáltatását népszerűsítő reklám közzétételére, úgy az adó alanya megrendelőként – a 

közzétevő nyilatkozatának hiányában – a reklámügynökség lesz.  

Felmerülhet az is, hogy egy adózó a Ratv. 3. § (1) bekezdése (közzétevő) és a 3. § (2) 

bekezdése (megrendelő) alapján is adóalany (ez különféle – nem ugyanazon – ügyletek 

kapcsán fordulhat elő), amely esetben külön-külön bevalláson kell az adóelőleget és a havi 

adókötelezettséget bevallania.  

 

AZ ADÓALAP ÉS AZ ADÓMÉRTÉK 

A Ratv. 4. § (2) bekezdése értelmében a reklám megrendelője esetén – ide nem értve az Szja 

tv. szerinti egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt – az adó alapja a reklám-

közzététel (amelynek kapcsán nem áll fenn a mentesülés valamely feltétele) havi összesített 

ellenértékének 2500 ezer forintot meghaladó része. Ellenérték alatt a nettó, azaz az áfa 

nélküli összeget kell érteni. Az összesített ellenérték pedig egy vállalkozás által a Ratv. 

hatályba lépését követően megrendelt reklám-közzétételek alapján az egy adott hónapban 

kézhez vett számlákon szereplő összesített ellenértéket jelenti (az adóelszámolás időszaka a 

számla kézhezvételének hónapja).  

Példa: A megrendelő 2016. március hónapban négy olyan számlát vesz kézhez, amely 

vonatkozásában a mentesülési feltételek egyike sem áll fenn, a számlák összesített ellenértéke 

nettó 4 MFt. Az adó alapja a havi összesített ellenérték 2,5 MFt-ot meghaladó része, azaz 1,5 

MFt. Az alkalmazandó adókulcs meghatározásakor a megrendelőnek azt kell vizsgálnia, 

hogy az egyes számlákhoz kapcsolódó reklám-közzétételi szerződések mikor jöttek létre. Az 

első számla ellenértéke 1,2 MFt, a megrendelő 2015. június 20-án kötött szerződést a 

közzétevővel. A további három számla együttes ellenértéke 2,8 MFt, a reklám-közzétételre 

irányuló szerződések 2016. január 6-án, január 11-én, illetve február 1-jén jöttek létre. Ebben 

az esetben a megrendelőnek az első, 1,2 MFt ellenértékű számla vonatkozásában a 20%-os 

adókulcs, míg a további három számla vonatkozásában az 5%-os adókulcs az irányadó. Az 

adóalapnak tehát olyan hányadára kell alkalmazni a 20%-os adókulcsot, amilyen hányadot az 

1,2 MFt képvisel a 4MFt-os összesített ellenértékben [1,2 MFt / 4 MFt = 0,3], az adóalap 

fennmaradó részére [2,8 MFt / 4 MFt = 0,7] az 5%-os adókulccsal kell megállapítani az adót. 

A megrendelő által fizetendő adó összege: [1,5 MFt x 0,3 x 0,2] + [1,5MFt x 0,7 x 0,05] = 90 

eFt +52,5 eFt =142,5 eFt.  
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ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

Amennyiben a megrendelőnek adókötelezettsége keletkezik, akkor a megrendelő havonta, a 

reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételét követő hónap 20. 

napjáig köteles az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani és 

megfizetni. A bevallásra a 1694. jelű nyomtatvány 04-es lapja szolgál.  

A megrendelőnek nem kell alkalmaznia az adókötelezettség teljesítése során az adó, 

adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés 7. § (1)-(8) bekezdésében foglalt szabályait. Adófizetésre 

nem kötelezett adóalanynak – amelyik hónapban a reklám-közzététel havi összesített 

ellenértéke a 2500 ezer forintot nem haladja meg – nullás adattartalmú bevallást benyújtani 

nem kell.  

A megrendelőt és a vele szerződő társasági adóalanyokat terhelő társaságiadóalap-korrekció: 

A Tao. tv. 3. számú melléklete „A” részének 16. pontja értelmében – a 8. § (1) bekezdés d) 

pontja alkalmazásában – nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 

ráfordításnak minősül a Ratv. 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 reklám közzétételnek a Ratv. 3. § 

(2) bekezdés szerinti megrendelője kérte és  

c) a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában nem szerepelt az 

állami adóhatóság honlapján a Ratv. 7/A. § szerint közzétett nyilvántartásban.  

Ha az adóévben a reklám-közzététellel összefüggésben elszámolt költségek éves szinten nem 

haladják meg a 30 millió forintot, úgy a növelő tétel alkalmazásának kötelezettsége fel sem 

merülhet. A 30 millió forintot meghaladó költségek esetén sincs növelő tétel akkor, ha az 

adózó ugyan nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, de hitelt érdemlő módon igazolja, 

hogy kérte a nyilatkozatot, csak nem kapta meg (a társaságiadóalap-korrekció alóli 

mentesüléshez nem szükséges e ténynek az állami adóhatósághoz való bejelentése). Ha a 

közzétevő a megrendelés időpontjában szerepel az állami adóhatóság által vezetett 

nyilvántartásban, akkor nincs nyilatkozat-adási kötelezettsége, a társasági adóalany pedig 30 

millió forintot meghaladó összegű költségek elszámolása esetén is „automatikusan” mentesül 

a növelő tétel alkalmazása alól.  
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Az adóval kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el, az adóból származó 

bevétel a központi költségvetés bevétele. A Ratv-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben 

az Art. előírásai az irányadók. Az Szt. hatálya alá tartozó adóalany az e törvény alapján 

megállapított adót az adózás előtti eredmény terhére számolja el.  

 

TERMÉKDÍJ 

 

FOGALMI VÁLTOZÁSOK 

A törvénymódosítás az egyéb jogszabályokkal való összhang megteremtése, a szabályozás 

pontosabbá tétele és a jogértelmezés megkönnyítése érdekében több új fogalom-

meghatározást, fogalmi pontosítást és szövegpontosítást tartalmaz.  

ÁTALÁNYDÍJ A GÉPJÁRMU ̋VEKRE 

Megnyílt a darabszám alapú átalánydíj fizetés lehetősége a gépjárműgyártók és -forgalmazók 

számára. Az átalánydíj lehetősége csak a személygépkocsi és motorkerékpár termékdíjas 

alkotórészei (akkumulátor, egyéb kőolajtermék, gumiabroncs, elektronikai berendezések) 

esetén áll fenn (a tehergépjármű esetén például nem). A gépjármű termékdíj átalánya (más 

termékek után fizetett átalánydíjjal ellentétben) visszaigényelhető a törvényben 

meghatározott feltételek teljesítése esetén.  

ÁTLÁTHATÓBB SZANKCIÓRENDSZER 

A módosítás egyértelműen tisztázza, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben 

nem szabályozott esetekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók, 

valamint új fogalomként jelenik meg a termékdíjhiány, a termékdíj-különbözet és a 

termékdíj-tartozás, és lehetőség van késedelmi pótlék kiszabására is.  

HÁROMSZÖGÜGYLETEK 

A háromszögügyletek körében a módosítás alapján a jövőben abban az esetben sem 

keletkezik majd termékdíj-fizetési kötelezettség, ha a külföldre történő kiszállítást nem az 

eladó, hanem a vevő végzi, szervezi.  

KÜLFÖLDRO ̋L BEHOZOTT CSOMAGOLÁS RÉSZÉT KÉPEZO ̋, ÚJRAHASZNÁLHATÓ CSOMAGOLÓSZER 

Egy évre nő az újrahasználható csomagolószerek visszaszállítására nyitva álló időszak, a 

termékdíj-fizetési kötelezettség tehát egy év eltelte után keletkezik.  

EGYÉNI HULLADÉKKEZELÉS 

A törvényjavaslat jelentősen könnyíti az egyéni hulladékkezelést választók számára a 

termékdíj-kötelezettség teljesítését. Az eddigi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettséget 

egy évente egyszeri előleg-bevallási, és egy éves, tényadatokon alapuló elszámolási 

kötelezettség váltja fel.  

SZÁMLAZÁRADÉKOK 

A csomagolószerek és reklámhordozó papírok esetében megszűnik a kötelező 

számlazáradékolás, csökkentve az érintettek adminisztrációs terheit.  
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TERMÉKDÍJ-ÁTVÁLLALÁS 

A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a szerződésen alapuló átvállalás NAV felé 

történő bejelentését az átvállalónak kell megtennie.  

ONLINE KERESKEDELEM 

A törvényjavaslat értelmében a termékdíjköteles termékek külföldről, távolsági értékesítés 

keretében történő átruházása is termékdíj-kötelezettséget keletkeztet.   
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ILLETÉKEK 

 

JÁRMU ̋PARK KORSZERU ̋SÍTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

Az elektromos meghajtású járművek mellett az egyéb környezetkímélő járművek visszterhes 

megszerzése is illetékmentessé vált.  

A jogalkotó támogatni kívánta a logisztikai és közúti fuvarozási ágazatban használt 

járműpark korszerűsítését is, így a haszonjárművek (autóbusz, nyergesvontató és 

tehergépkocsi) szerzése illetékmentessé vált.  

EGYÉB VÁLTOZÁSOK 

A megbízható adózói státusz egyik további hozadéka, hogy az ide besorolt adózók által 

kezdeményezett részletfizetési eljárás mentesül az eljárási illeték fizetése alól.  

A műemléképületekre vonatkozóan (védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet 

alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületekhez) illeték-visszatérítés formájában igénybe 

vehető speciális illetékmentességet élveznek az érintett adózók az öröklési és a visszterhes 

vagyonátruházási illeték alól.  

 

HELYI ADÓK 

 

LETÖLTHETO ̋ HELYIADÓ-ADATBÁZIS 

A kincstári nyilvántartás a helyi adókról és mentességekről, kedvezményekről elektronikusan 

letölthető formában lesz elérhető a jövőben. Fontos azonban tudni, hogy ez nem hiteles 

nyilvántartás, az adózó a nyilvántartást csak saját felelősségére használhatja fel.  

EGYSÉGES HELYIADÓ-BEVALLÁS 

Az adózók a bevallási kötelezettségüket a jövőben az általános nyomtatványkitöltő 

programmal, egységes formában is teljesíthetik. A benyújtott bevallásokat az állami 

adóhatóság továbbítja az érintett önkormányzati adóhatóságoknak. Így az iparűzési adót 

fizető – különösen a több telephellyel rendelkező – adózók jelentős adminisztrációs tehertől 

szabadulnak meg.  

ÚTDÍJ-LEVONÁSI LEHETO ̋SÉG BO ̋VÜLÉSE 

Nem csak a hazai e-útdíj, hanem a ráfordításként, költségként elszámolt, külföldön és 

belföldön megfizetett, megtett úttal arányosan fizetett díj, valamint az autópályák, autóutak és 

főutak használatáért megfizetett díj 7,5 %-a is levonható az iparűzési adóból. (A belföldi e-

útdíj 7,5%-a már 2013. július 1-jétől levonható a fizetendő iparűzési adóból.)  
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GÉPJÁRMŰADÓ 

 

Az elektromos meghajtású gépjárművek mellett a többi környezetkímélő jármű üzemeltetése 

is mentes a gépjárműadó alól. A mentesség de minimis (csekély összegű) támogatásként 

vehető igénybe. Új adóztatási mód vonatkozik a nyergesvontatókra, amely a fuvarozók 

jövedelempozícióját javítja.  

 

AZ ADÓZÁS RENDJE  

 

MINŐSÍTIK AZ ADÓZÓKAT 

Az egyik legjelentősebb változás, hogy az adóhatóság kategorizálja az adózókat, és eltérő 

eljárási szabályokat alkalmaz a megbízható és a kockázatos adózókra. A minősítést az 

adóhatóság első ízben a 2016. első negyedévre vonatkozó adózói adatok alapján adja ki.  

A kapott minősítések lekérdezésére 2016. második negyedévétől az ügyfélkapun keresztül 

lesz majd lehetőség. Azok a cégjegyzékbe bejegyzett vagy áfaregisztrált adóalanyok, akik 

jogkövető magatartást folytatnak, megbízható minősítést kapnak. A megbízható minősítés 

megszerzéséért 10, megbízhatóságot jelző kritériumnak kell megfelelniük. A megbízható 

státuszt elnyerve előnyösebb elbírálásban részesülnek, mint a kockázatosnak ítélt adózók. A 

megbízható státusz elnyerése olyan könnyítésekkel kecsegteti az adózókat, mint:  

 - a kiszabható mulasztási és adóbírság felső határát 50%-kal mérséklik az általános 

szabályok szerint megállapítható mértékhez képest;   

 - a nyilvántartott tartozásra évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes 

részletfizetési kedvezményt kapnak;   

 - a visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon, 

2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki.   

Az adóhatóság kockázatosnak minősíti azokat az adózókat, akik nagy összegű adóhiányt 

vagy -tartozást halmoztak fel, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, vagy akiket egy 

éven belül ismételt üzletbezárásra büntettek. A kockázatos kategóriába sorolt adózók nem 

részesülnek kedvezményes eljárásban: az általuk visszaigényelt általános forgalmi adó 

kiutalási határideje 75 nap, és a megbízható adózókhoz képest hosszabb adóhatósági 

ellenőrzésekre számíthatnak, az ő esetükben az ellenőrzési határidőt 60 nappal 

meghosszabbíthatják.  
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ÖSSZEVONJÁK AZ ADÓ- ÉS VÁMFOLYÓSZÁMLÁKAT  

 

Közös nyilvántartássá fésülik össze a hatóságok az eddig külön nyilvántartott folyószámlákat. 

Az adó- és a vámfolyószámlák összevonására tekintettel az adóhatósági igazolásokra 

vonatkozó szabályok is módosulnak. A tartozásmentességi igazolást 2016-tól már 

egységesen, NAV-szinten lehet kérni, az igazolás tartalma pedig kiegészül a végrehajtásra 

vagy visszatartásra átadott köztartozások adataival. 

  

ADÓELLENŐRZÉS 

 

Végelszámoláskor a rendezett adóügyi kapcsolatokkal rendelkező, megbízható adózók 

esetében a kötelező adóhatósági ellenőrzés megszűnik, csak a kockázatos adózók esetében 

marad fenn.  

Az ellenőrzések időtartama nem haladhatja meg a 180 napot. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. A „NAPIDÍJRENDELET” MÓDOSÍTÁSA 

  

A KORMÁNY 259/2015. (IX. 10.) KORM. RENDELETE 

a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. 

rendelet módosításáról  

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  §-ának 

b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

1. § A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: „1.  § A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: 

Szja tv.) 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7.  pont 

a)  alpontja szerinti költség a  nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban 

gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély esetében – amennyiben 

nem választja a 2. § szerinti elszámolást – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg.”  

2. § A Kormányrendelet a következő 6. §-sal egészül ki: „6.  § E  rendeletnek a  külföldi 

kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 

megállapított 1. §-át a Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő 

kiküldetésekre is alkalmazni kell.”  

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.  

       Orbán Viktor s. k., 

 miniszterelnök 

 

  



 68 

2. FALUSI SZÁLLÁSHELYEK – JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Minisztériumi összefoglaló a turisztikai szakmai szervezetek részére 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre tekintettel megalkotásra került a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, illetve jelentősen 

módosultak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásai. 2009. október 20-án 

kihirdetésre került a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről 

és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: rendelet). Az új rendelet október 25-én lépett hatályba, ezzel 

egyidejűleg hatályát vesztette a kereskedelmi szálláshelyek és a fizető-vendéglátóhelyek 

osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) 

IKIM rendelet, illetve a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet is. A jövőben az új rendelet nem tesz különbséget a 

korábbi magánszállásadói (falusi és fizetővendéglátó szállásadás) és kereskedelmi jellegű 

szállásadói tevékenység között, tekintve, hogy a magánszemélyek által nyújtott szálláshely-

szolgáltatás is üzletszerű tevékenységnek minősül elsődleges vagy kiegészítő 

jövedelemszerzési forrásként. 
 

1.) Fogalom 

A kereskedelmi törvény rendelkezései alapján a szálláshely definíciója a szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési 

egységet képező épületrész vagy terület. A szálláshely-szolgáltatás az üzletszerű 

gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-

tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az 

ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. Továbbra sem minősül 

szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba 

adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében. Szálláshely-szolgáltatás 

csak a kereskedelmi hatóság (települési jegyző) szálláshely-üzemeltetési engedélyével 

rendelkező szálláshelyen folytatható. 
 

2.) A szálláshely–szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételei 

Szálláshely-üzemeltetési engedélyt a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása 

céljából létesített szálláshelytípusokra lehet kérni, amelyek a következőek: 

Szálloda: a szálláshelyen a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is 

nyújtanak, a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább 

huszonegy. 
Panzió: a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma 

legalább tizenegy, de legfeljebb húsz. 

Kemping: szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet, illetve 

üdülőházat és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, 

egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely 

legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik. Ha a kemping területén csak üdülőházakat 

üzemeltetnek, az üdülőháztelep megjelölést kell használni. 

Üdülőház: közművesített területen a vendégek részére a szállást különálló épületben 

vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül 

a szobák vagy ágyak számától. 
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Közösségi szálláshely: az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra 

kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma 

legalább tizenegy. 

Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a többi szálláshelytípus 

alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló 

épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb 

nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. 

Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 

CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a 

természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett 

gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km
2
 népsűrűség 

alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 

abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a 

mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó 

szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 
 

Ezen kívül a szálláshelyeknek meg kell felelniük a kormányrendelet mellékletében szereplő, 

szálláshelytípus szerinti minimum engedélyezési követelményeknek. 

 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély nélkül nem kezdheti meg a 

tevékenységet. A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet a szálláshely fekvése szerinti 

illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjének kell 

benyújtani, külön erre a célra rendszeresített nyomtatványt nem kell kitölteni.  

 

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni: 

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét, 

b) a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói 

nyilvántartási számát, 

c) a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét, 

d) a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, 

e) a szálláshely befogadóképességét: 

ea) a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és 

eb) az ágyak száma, 

 

f) a szálláshely használatának jogcímét, 

g) a szálláshely elnevezését, 

h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt, 

i) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot 

előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni. 
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A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez ezen kívül mellékelni kell: 

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 

jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, 

b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – 

a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-

szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 

 

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti bejelentésköteles 

kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni (pl. élelmiszer forgalmazása), a bejelentésköteles 

kereskedelmi tevékenységre vonatkozó, más hatóságnál megteendő bejelentését és a bejelentésre 

előírt illeték megfizetését a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával 

egyidejűleg a jegyzőnél is teljesítheti. 

 

A szálláshely engedélyezése iránti eljárásban az egyéb szálláshelyek kivételével a jegyző szerzi 

be a szükséges szakhatósági engedélyeket az egyes szakhatóságoktól (pl. ÁNTSZ, 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, tűzvédelmi hatóság, építésügyi hatóság). A szálláshely-

szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról 

intézkedik. Az egyéb szálláshelyek engedélyeztetése során külön előzetes szakhatósági eljárásra 

nem kerül sor, ettől függetlenül pl. élelmiszer előállítása vagy forgalmazása esetén utólagos 

hatósági ellenőrzésre bármikor sor kerülhet a szolgáltatónál. 

 

A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

3.) Hatósági ellenőrzés 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság a települési jegyző, aki a 

kormányrendelet mellékletében szereplő, szálláshelytípus szerinti engedélyezési és üzemeltetési 

feltételeket jogosult rendszeresen ellenőrizni. Ezen kívül az egyes szakhatóságok folyamatos 

utólagos ellenőrzést tarthatnak a szálláshely-szolgáltatóknál. 

 

 

4.) Adatváltozás 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az 

adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a 

jegyzőnek. 
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5.) Az engedély visszavonása és törlés a nyilvántartásból 

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést 

követő 5 munkanapon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul 

visszavonja az engedélyt és törli a szálláshelyet a nyilvántartásból. 
 

Egyéb esetben a jegyző a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások 

többszörös megsértése esetén vonja vissza az engedélyt és törli a szálláshelyet a 

nyilvántartásból. Ezt megelőzően először figyelmeztetésre, pénzbírság kiszabására, 

illetve ideiglenes bezárásra kerülhet sor. 

 
 

Kapcsolódó jogi anyagok  

 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

 110/1997. (VI.25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi hasznosításáról  

(hatályon kívül helyezte: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyszolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről, hatálytalan: 2009. X. 25-től)  

 45/1998. (VI.24.) IKIM-rendelet a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek 

osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről  

(hatályon kívül helyezte: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről, hatálytalan: 2009. X. 25-től)  

 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes 

üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  

(Hatályon kívül helyezte: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről, hatálytalan: 2009. X. 1-től)  

 173/2003.(X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról  

 28/1998. (V. 13.) IKIM-rendelet a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a 

Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól  

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

 57/95 sz. EK-irányelv a turisztikai adatok előállításáról  

 UNWTO, International Recommendations for Tourism Statistics  
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3. ÁFA-TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 55. 

§-a szerinti főszabály értelmében az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a 

bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul 

(teljesítés). A teljesítési időpont meghatározása ad iránymutatást abban, hogy az adóalanynak 

főszabály szerint mely időpontban kell az ügylet után a fizetendő adót megállapítania, mely 

adómegállapítási időszakra esően kell bevallania és megfizetnie az után az áfát.  

Az Áfa tv. 2016. január 1. napjától a következőképpen rendelkezik:  

„58. § (1) Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti 

elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 

ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés az elszámolással vagy 

fizetéssel érintett időszak utolsó napja.  

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés  

a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy 

fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla 

vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját 

megelőzi,  

b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének 

esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját 

követő hatvanadik nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az 

elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.  

(2) Abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, 

tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, az (1) bekezdéstől függetlenül - időarányos 

részteljesítésként - teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is.   

Példa az átmeneti szabály alkalmazására:  

Amennyiben például az elszámolási időszak 2016. január 1. és 31. napja közötti időszak, a 

fizetési esedékesség 2016. január 10. napja, ám a szolgáltatásnyújtó a számlát már 2015. 

december 31. napján kiállítja, úgy az Áfa tv. 2015. december 31. napjáig hatályos 58. §-a  

alkalmazandó, amely szerint a teljesítés a fizetési esedékességhez (2016. január 10.) igazodik. 

Ugyanezen esetben, amennyiben a szolgáltatásnyújtó a számlát 2016. január 2. napján állítja 

ki, úgy az Áfa tv. 297. §-a alapján az új előírások alkalmazandóak. Az Áfa tv. alábbiakban 

ismertetett 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ebben az esetben a teljesítés időpontja a 

számlakibocsátás dátumához (2016. január 2.) kapcsolódik.  
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Az új szabályozással érintett ügyletek köre  

Az új szabályozás szerint az Áfa tv. 58. §-a abban az esetben alkalmazandó, ha a felek 

időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, és a szolgáltatásnyújtás 

ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az új meghatározás lényegében 

pontosítja a fogalmat. 

a) Időszakonként történő elszámolásról akkor beszélünk, amikor a felek nem látják előre, 

hogy pontosan mennyi szolgáltatás vagy termékértékesítés fog közöttük történni, és így nem 

egyenként, hanem összevontan, időszakonként számolnak el egymással. Előbbiek érdekében 

a felek megállapodnak egy időszakban (például negyedévben), amelynek elteltével 

megállapításra kerül, hogy pontosan milyen értékben teljesült ügylet közöttük, és ennek 

alapján kerül sor számla kibocsátására. Ide sorolhatjuk például a mért vagy tételszám szerinti 

elszámoláshoz kötött értékesítéseket, szolgáltatásokat.  

b) Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének fogalomhasználata alapján e rendelkezés hatálya alá 

tartozik az az eset is, amikor a felek időszakonkénti fizetésben állapodnak meg (az Áfa tv. 

2015. december 31. napjáig hatályos 58. §-a szerinti részletfizetés ide értendő). Ilyen 

elszámolásról alapvetően abban az esetben beszélhetünk, ha meghatározott időszakonként 

ismétlődő fizetésekre kerül sor, ám ennek nem az az oka, hogy az adott időszakok alatt 

folyamatosan teljesített ügyletről vagy több ügyletről a felek meghatározott időközönként 

elszámolnak, hanem az, hogy ennek a folyamatosan teljesített ügyletnek vagy több ügyletnek 

az ellenértékét fizetik meg részletekben, meghatározott időszakonként a felek.  

Ez jellemző például a nyílt végű lízingügyletek (bérleti jogviszonyok) esetében, ahol 

meghatározott futamidő alatt a lízingbevevő lízingdíj fizetésére köteles. Azonban, ahogy 

arról a fentiekben már szó esett, a zárt végű lízing és egyéb, az Áfa tv. 10. § a) pontja hatálya 

alá tartozó ügyletre az Áfa tv. 58. §-ának szabálya nem alkalmazható.  

c) Az ellenérték meghatározott időszakra való megállapításáról abban az esetben 

beszélhetünk, ha a felek egy meghatározott összeget rendelnek ellenértékként az adott 

időszakban folyamatosan teljesített ügylet(ek) ellentételezésére. A 2016. január 1. napjától 

hatályos előírással kapcsolatban fontos azonban kiemelni, hogy e szabály alkalmazható abban 

az esetben is, ha a felek csak egyetlen meghatározott időszak tekintetében állapítják meg az 

ellenértéket.  

 

A teljesítés időpontjának meghatározása az új előírások alapján  

Az Áfa tv. 2016. január 1. napjától hatályos 58. § (1) bekezdése főszabályként rögzíti az 

időszak végéhez igazodóan beálló teljesítést. Ettől eltérően alakul azonban az ügyletek 

teljesítési időpontja, amennyiben meghatározott körülmények merülnek fel. A teljesítés 

időpontjának meghatározása három tényező függvénye: az elszámolással vagy fizetéssel 

érintett időszak utolsó napja, a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja és az 

elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének 
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esedékessége. E tényezők figyelembevételével a teljesítés időpontja az alábbiak szerint 

alakul: 

 

1. A bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az adott elszámolási vagy 

fizetéssel érintett időszak végét 

Amennyiben a bizonylat kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az elszámolási vagy 

fizetéssel érintett időszak végét, a teljesítés a számla, illetve, ha számlát nem kell kibocsátani, 

akkor a nyugta kibocsátásának időpontjához igazodik.  

Példa, amikor a bizonylat kibocsátásának napja a teljesítés időpontja:  

Amennyiben a szolgáltatás elszámolási időszaka 2016. február 1. napjától 2016. március 31. 

napjáig tart, a bizonylat kiállításának napja 2016. február 29. napja, az azon feltüntetett 

fizetési esedékesség 2016. március 5. napja, teljesítési időpontnak a bizonylat kibocsátásának 

napja, azaz 2016. február 29. napja tekintendő, hiszen mind a bizonylat kiállításának napja 

(2016. február 29.), mind az azon feltüntetett fizetési esedékesség (2016. március 5.) 

megelőzi az érintett időszak utolsó napját (2016. március 31.).  

Mint látható, ezen különös szabály alkalmazhatóságának kettős (ún. konjunktív) feltétele van, 

azaz az kizárólag akkor merülhet fel, ha mind az ellenérték esedékessége, mind a bizonylat 

kiállítása időben megelőzi az elszámolással/fizetéssel érintett időszak utolsó napját.  

Megjegyzendő, hogy abban az esetben, ha kizárólag a bizonylatolás történik meg a 

tárgyidőszak utolsó napját megelőzően, azonban a fizetési esedékesség már időben követi azt, 

a teljesítés időpontja nem a fentiekben jelzett szakasz (hanem a később ismertetendő szabály) 

alapján ítélendő meg. Nem ide tartozik az az eset sem, ha a fizetés esedékessége megegyezik 

az érintett időszak utolsó napjával, vagy ha bár a fizetés esedékessége megelőzi az időszak 

utolsó napját, de számla (nyugta) ezen időszak utolsó napjáig nem kerül kiállításra (ezekben 

az esetekben a teljesítés a főszabály szerint alakul).  

2. A fizetés esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik 

Amennyiben a fizetés esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, 

úgy a teljesítés időpontja és az adófizetési kötelezettség keletkezése ehhez az időponthoz 

igazodik, de legkésőbb az időszak végétől számított 60. napon beáll, amennyiben a felek által 

megállapított fizetési határidő ennél későbbi időpontra esne. E pont hatálya alá tartozó 

ügyletek esetében a teljesítés időpontja a fizetési esedékességi időpont, vagy az érintett 

időszak végét követő 60. nap lesz attól függetlenül, hogy a számla kibocsátására sor kerül-e 

és mikor.  
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Példa, amikor a fizetés esedékessége a teljesítés időpontja:  

Amennyiben a szolgáltatás elszámolási időszaka 2016. február 1. napjától 2016. március 31. 

napjáig tart, a fizetési esedékesség 2016. április 10. napja, teljesítési időpontnak a fizetési 

határidő, azaz 2016. április 10. napja tekintendő, hiszen ezen időpont az érintett időszak 

utolsó napját követő időpontra esik (de nem későbbi, mint az érintett időszak utolsó napjától 

számított 60. nap).  

Példa, amikor az időszak utolsó napjától számított 60. nap a teljesítés időpontja:  

Amennyiben a szolgáltatás elszámolási időszaka 2016. február 1. napjától 2016. március 31. 

napjáig tart, a fizetési esedékesség 2016. június 10. napja, teljesítési időpontnak (a fizetési 

határidő, azaz 2016. június 10. napja helyett) az időszak utolsó napjától számított 60. nap, 

azaz 2016. május 30. napja tekintendő, hiszen a fizetés esedékessége ezt követő időpontra 

esik.  

3. Az Áfa tv. főszabályának (azaz amikor az időszak utolsó napja a teljesítés időpontja) 

alkalmazásához kapcsolódó példák 

Amennyiben a szolgáltatás elszámolási időszaka 2016. február 1. napjától 2016. március 31. 

napjáig tart, és a fizetési esedékesség 2016. március 31. napja, kivételszabály nem 

alkalmazható, teljesítési időpontként 2016. március 31. napja, mint az elszámolási időszak 

utolsó napja veendő figyelembe.  

Amennyiben a szolgáltatás elszámolási időszaka 2016. február 1. napjától 2016. március 31. 

napjáig tart, a fizetési határidő a felek megállapodása szerint 2016. március 5. napja, a számla 

kibocsátása ugyanakkor – mivel az erre előírt határidő elmulasztásra került – késedelmesen, 

azaz 2016. április 5. napján történik meg, kivételszabály szintén nem alkalmazható, teljesítési 

időpontként ugyancsak 2016. március 31. napja, mint az elszámolási időszak utolsó napja 

veendő figyelembe.  

 

A teljesítés időpontját meghatározó tények értelmezése  

Az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja 

Az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak tekintetében alapvetően a felek 

megállapodása a mérvadó, akik szabadon egyezhetnek meg abban, hogy milyen időtartam 

tekintetében szeretnének egymás között elszámolni, fizetni, és hogy ez milyen időszakot fed 

le (pl. naptári hónapot, negyedévet, évet vagy naptári időszakhoz nem kötött más 

időintervallumot; ez utóbbi lehet pl. 10, 20, 30 nap, illetve akár az egyes fizetési 

esedékességek közötti időszakok, illetve – például egy könyvelő esetében – az áfabevallási 

időszakot vagy időszakokat lefedő időtartamok is).  

 



 76 

Példa elszámolással érintett időszakra:  

Egy adóalany partnerével havi elszámolásban állapodott meg, és 2016. február hónapban az 

ügyfele által befogadott 2016. januári teljesítési időpontú számlákat könyveli, ezért 2016. 

február hónapra az ügyfél havi könyvelési díjat fizet. Ebben az esetben elszámolási 

időszaknak 2016. február hónapot kell tekinteni. Nincs tehát annak jelentősége, hogy ezen 

időszakban korábbi időszakra vonatkozó számlák tekintetében történik a könyvelés.  

Kérdésként merülhet fel – különösen az energiaszektorban –, hogy mit kell elszámolással 

érintett időszaknak tekinteni abban az esetben, amikor egy szolgáltatásnyújtó az adott 

fogyasztási hely tekintetében 11 hónapon keresztül (az előző évi fogyasztási adatok alapján) 

részszámlát bocsát ki, a 12. hónapban pedig ún. elszámoló számla kerül kiállításra, amely a 

12. hónapra eső részszámla adatait, illetve a 12 hónapra eső tényleges fogyasztás és a 12 

részszámlában szereplő adatok közötti különbözetet tartalmazza. Ilyen esetben elszámolási 

időszaknak az egyes hónapok tekintendőek, és nem a teljes 12 havi időszak. Az utolsó számla 

elszámolási időszakának azonban a felek megállapodása szerint a 12. hónap helyett a 12 

hónapos (teljes évet magában foglaló) időszak is tekinthető. Ha a felek megállapodása akként 

rendelkezik, annak sincs akadálya, hogy a 12 hónap elszámolását ne önálló teljesítésnek 

tekintsék a felek, hanem pénzügyileg a következő havi (azaz a soron következő elszámolási 

időszakról kibocsátott) számlában számolják el.  

Amennyiben a felek nem időszakonkénti elszámolásban, hanem időszakonkénti fizetésben 

állapodnak meg, a fizetéssel érintett időszak a felek által megállapított fizetési esedékességi 

határidők közötti időtartam is lehet.  

Példa fizetéssel érintett időszakra:  

Nyílt végű lízingszerződésben a felek úgy állapodnak meg, hogy a lízingdíj minden hónap 5. 

napján esedékes, és nem meghatározott időszakra fizeti a lízingbevevő a lízingdíjat. Ebben az 

esetben a 2016. február 5. napján esedékes lízingdíj esetében fizetéssel érintett időszaknak a 

2015. január 6. és 2015. február 5. közötti időszak tekintendő, az időszak utolsó napja 2016. 

február 5. napja.  

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek, elszámolások esetében előfordulhat, hogy 

a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő fél által megfizetendő ellenérték többféle 

díjtételből áll össze. Ennek oka lehet, hogy az ügylet összetett, így egymással fő- és 

mellékszolgáltatási viszonyban álló ügyletekből tevődik össze (pl. bérleti díj és rezsiköltség 

esetében), vagy egyféle szolgáltatás díját határozza meg többféle elem (pl. közüzemi vagy 

telekommunikációs szolgáltatások esetén a fizetendő díj alapdíjból és fogyasztási díjból 

tevődik össze). Mindezen körülményeknek szerepe van az időszak meghatározása 

szempontjából, ahogyan azt a tájékoztató az alábbiakban ismerteti.  

Ezekben az esetekben jellemző, hogy a tényleges, fizikai teljesítés tekintetében más-más 

időszakot érintenek az egyes szolgáltatáselemek vagy díjtételek. A több időszakot érintő 

díjtételek, szolgáltatáselemek azonban nem eredményezik azt, hogy a fizetendő díj/ellenérték 
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egyes tételeiről a szolgáltatónak külön-külön számlát kellene kibocsátania, illetve, hogy ezen 

tételek mindegyike tekintetében külön elszámolási időszak jönne létre, külön teljesítési 

időpontokkal. Ilyen esetben azt kell meghatározni, hogy több szolgáltatás esetén melyik 

minősül főszolgáltatásnak [amelyhez a többi az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

járulékosan kapcsolódik], illetve mi a szolgáltatás lényegi eleme (mely díjtétel tekinthető 

mérvadónak), melyik az az időszak, amely ehhez kapcsolódik. Ezt az időszakot kell olyan 

meghatározott időszaknak tekinteni, amely az elszámolással, fizetéssel érintett, függetlenül 

attól, hogy az adott ellenérték olyan díjtételeket is tartalmaz, amelyek ténylegesen más-más 

fizikai időszakhoz kapcsolódnak. Fő- és mellékszolgáltatási kapcsolatra tipikus példa az 

ingatlanbérleti jogviszony. A bérbeadó által teljesített olyan komplex ügyletek esetében, 

melyek keretében a kiállított bizonylat alapján a tárgyidőszakra eső bérleti díj, továbbá egy, a 

tárgyidőszakhoz képest korábbi időszak adatai alapján megállapított rezsiköltség is 

áthárításra kerül, elöljáróban rögzíthető, hogy a használatra jogosult fél (bérlő) a közüzemi 

szolgáltatások díját az ingatlan időleges használatával összefüggésben fizeti meg a 

használatot biztosító fél (bérbeadó) részére, így az említett közüzemi díjak a bérbeadási 

szolgáltatás Áfa tv. 259. § 6. pontja szerinti ellenértékét képezik. Rögzíthető továbbá, hogy – 

feltételezve azt, hogy a főszolgáltatás (bérbeadás) tekintetében naptári hónapra megállapított 

díj van – a rezsiköltség azon hónapra eső bérleti díjnak az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti járulékos költségét képezi, amely hónapban a bérlő annak megfizetésére kötelezett, 

az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésében lévő „....szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott 

időszakra állapítják meg” fordulata alapján. Előbbieknek megfelelően tehát, az ügylet áfabeli 

elszámolási időszakának meghatározása szempontjából kizárólag a bérleti díj elszámolási 

időszaka mérvadó.  

Példa összetett ügylet esetén:  

Ingatlan-bérbeadás esetén a bérbeadó minden esetben a tárgyhavi bérleti díjjal együtt a 

megelőző havi rezsiköltségeket térítteti meg a bérbevevővel, így például a 2016. január havi 

fogyasztási díjakat a 2016. február havi bérleti díjjal együtt 2016. február 20-i fizetési 

határidővel kell kifizetni. A számlát a bérbeadó 2016. február 10. napján állítja ki. Mivel a 

február hónapra eső, februárban fizetendő bérleti díj a január havi fogyasztás adataival kerül 

kiszámlázásra (függetlenül attól, hogy a bérleti díj és a rezsiköltség tekintetében egy vagy két 

külön számla kerül kiállításra), a január havi fogyasztások költsége a február havi ingatlan-

bérbeadási szolgáltatás adóalapjába tartozó járulékos szolgáltatásként kezelendő. A példa 

szerinti esetben annak a „meghatározott időszaknak, amelyre az ellenérték megállapításra 

kerül”, a február hónap tekintendő. Mivel mind a számlakibocsátás, mind pedig az ellenérték 

megtérítésének esedékessége megelőzi az időszak utolsó napját (2016. február 29.), az Áfa 

tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a teljesítés a februári számlakibocsátás napjához 

igazodik. Így mind a február hónapra eső bérleti díjat mint a főszolgáltatás ellenértékét, mind 

a január havi rezsiköltségeket mint járulékos költséget a február hónapot magában foglaló 

áfabevallásban kell szerepeltetni.  

Más megítélés alá esnek ugyanakkor azok a jellemzően közműszolgáltatók által teljesített 

ügyletek, melyekről kiállított bizonylaton az adott szolgáltatás ellenértéke áll több díjtételből, 
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és a különböző díjtételek különböző időszakhoz kapcsolódnak. Ide sorolható például, ha a 

fogyasztás ellenértéke, valamint az ún. alapdíj elszámolási időszaka eltérő, vagy több 

fogyasztási időszak ellenértékét számlázza együtt a szolgáltató. Ezekben az esetekben nem 

több szolgáltatáselemből álló komplex szolgáltatásról van szó, fő- és mellékszolgáltatásról 

nem beszélhetünk, hanem a különböző díjtételek mindegyike ugyanannak a szolgáltatásnak 

az ellenértéke, ezért a teljesítés meghatározásához egy időszakot kell megállapítani. E során 

azt kell figyelembe venni, hogy mi a szolgáltatás célja, melyik díjtétel fejezi ki leginkább a 

szolgáltatás igénybevételét. Ez jellemzően a fogyasztási díjban testesül meg.  

Példa több, fogyasztáshoz kapcsolódó és nem kapcsolódó díjtételből álló ellenértékre:  

Távhőszolgáltatás esetében az igénybevevő által fizetendő ellenérték alapdíjból, 

teljesítménydíjból és fogyasztási díjból tevődik össze. A távhőszolgáltatás célja az 

igénybevevő megfelelő távhőellátása. Az ügylet elszámolási időszakának meghatározása 

szempontjából ezért a fogyasztás (fogyasztási díj) időszaka a mérvadó, függetlenül attól, 

hogy az adott elszámolási időszakra eső ellenérték részeként megfizetendő alapdíj és 

teljesítménydíj esetlegesen más időszakra vonatkoznak.  

Így amennyiben a távhőszolgáltató 2016. március 10-én március 25-i fizetési esedékességgel 

2700 Ft-ot 2016. januárra vonatkozó alapdíjként és teljesítménydíjként, és 14 500 Ft-ot 2016. 

februári fogyasztási díjként számláz, úgy ebben az esetben elszámolási időszaknak 2016. 

február tekintendő, az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja alapján a teljesítés időpontjának 

2016. március 25-ét kell tekinteni.  

A közüzemi szolgáltatások esetén az is előfordulhat, hogy az ilyen időszakos elszámolás alá 

eső szolgáltatást igénybevevő fogyasztó több telephellyel/fogyasztási hellyel rendelkezik, és 

az egyes telephelyek fogyasztási adatai különböző időpontokban kerülnek leolvasásra. A több 

fogyasztási hely fogyasztása ilyen esetekben jellemzően egy konszolidált számlán kerül 

bizonylatolásra. Kérdésként merülhet fel, hogy az egyes telephelyek tekintetében történő 

elszámolások ebben az esetben külön-külön elszámolási időszakként értelmezendőek, vagy 

más gyakorlat is elfogadható.  

Nem kifogásolható az a gyakorlat, miszerint az adott fogyasztó tekintetében az elszámolási 

időszak úgy kerül megállapításra, hogy ezen fogyasztó különböző telephelyeihez tartozó 

egyes fogyasztási időszakok közül a legkorábbi, illetve legkésőbbi időpontot veszik a felek 

figyelembe az elszámolási időszak kezdő és befejező időpontjaként.  

Az is lehetséges azonban, hogy az eltérő telephelyekhez tartozó fogyasztási időszakokat 

külön-külön kezelik a felek, és mindegyik telephelyhez/fogyasztási helyhez külön teljesítési 

időpontot állapítanak meg az Áfa tv. 58. §-a alapján. Ez utóbbi esetben lehetséges, hogy a 

felek az Áfa tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtőszámla alkalmazásában 

állapodjanak meg, így technikailag valamennyi fogyasztási helyhez tartozó olyan elszámolási 

időszak, amelyet a gyűjtőszámla átfog, feltüntethető egy számlában (gyűjtőszámla).  
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Példa több fogyasztási időszak egyidejű számlázására:  

Vízszolgáltatást igénybe vevő, három telephellyel rendelkező fogyasztónál a vízszolgáltató a 

következő, az egyes telephelyekhez rendelt fogyasztási időszakok tekintetében számláz díjat:  

- A telephely: 2016. január 1. – 2016. január 27.  

- B telephely: 2016. január 10. – 2016. február 10.  

- C telephely: 2016. január 12. - 2016. február 14.  

A számla kibocsátásnak időpontja 2016. március 10. napja, fizetési határidőként pedig 2016. 

március 21. napja kerül meghatározásra. Ebben az esetben nem kifogásolható, ha az ügylet 

elszámolási időszakának a 2016. január 1. és 2016. február 14. közötti időszakot tekintik a 

felek. Mivel a fizetési határidő időpontja későbbi időpontra esik, mint az elszámolással 

érintett időszak utolsó napja, a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja 

alapján kell meghatározni, amely a fizetési esedékesség (2016. március 21.) lesz.  

Kérdésként merülhet fel, hogy hogyan kell eljárni, ha valamely telephely tekintetében 

figyelembe vett elszámolás kezdő időpontja 2016. január 1-jét megelőző időpontra esik, mint 

például az alábbi esetben:  

- A telephely: 2015. november 1. – 2016. január 26.  

- B telephely: 2016. január 1. – 2016.január 10.  

A számla kibocsátásának időpontja 2016. február 10-e, a fizetési határidő 2016. február 29-e.  

Jelen esetben elszámolási időszaknak a 2015. november 1. és 2016. január 26. közötti időszak 

tekintendő. Figyelemmel az Áfa tv. 2016. január 1-jétől hatályos 297. §-ára, ebben az esetben 

az Áfa tv. 2015. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint kell eljárni, hiszen az új 

előírások csak a 2015. december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszakok tekintetében 

alkalmazandóak. Ez alapján a teljesítés időpontjának a fizetés esedékessége, azaz 2016. 

február 29. minősül az Áfa tv. 2015. december 31-éig hatályos 58. §-a alapján.  

 

A számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja  

A teljesítés szempontjából meghatározó másik tény, a számla vagy nyugta kibocsátásának 

időpontja szempontjából a bizonylatkibocsátás tényleges időpontja számít, mely az Áfa tv. 

169. § a) pontja vagy 173. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bizonylatok kötelező tartalmi 

eleme.  
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Példa a számlakibocsátás időpontjának meghatározására:  

A felek megállapodásuk értelmében tanácsadási szolgáltatás tekintetében havi tanácsadási 

díjat fizetnek, az aktuális időszak 2016. augusztus. A felek szerződéses megállapodása 

alapján a számla kibocsátásának a tárgyhónap 8. napján (így jelen esetben 2016. augusztus 8-

án) kell megtörténnie, fizetési határidő a tárgyhónap 20. napja, jelen esetben 2016. augusztus 

20. A számla tényleges kibocsátására késedelmesen, 2016. augusztus 18. napján kerül sor, 

változatlan (2016. augusztus 20-i) fizetési határidővel. Ebben az esetben a számla 

kibocsátásának tényleges dátumát kell figyelembe venni a teljesítés meghatározása 

szempontjából, ami ebben az esetben 2016. augusztus 18. (tekintettel arra, hogy a 

számlakibocsátás időpontja és a fizetés esedékessége is korábbi, mint 2016. augusztus 31., az 

időszak utolsó napja).  

 

Az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének 

esedékessége  

Az Áfa tv. 58. §-a alkalmazásában – a teljesítési időpont meghatározása szempontjából 

relevanciával rendelkező – ellenérték esedékessége alatt a felek közötti fizetésre ténylegesen 

megállapított esedékességi időpont értendő. Amennyiben a felek a közöttük létrejött 

szerződésben megállapodtak a fizetés esedékességében, úgy alapvetően ezen időpont 

tekintendő mérvadónak. Természetesen lehetőség van arra, hogy a felek ezt az időpontot is 

módosítsák, ám ezt nem szükséges írásban megtenniük.  

 

A fizetési esedékesség nem feltétlenül esik egybe a tényleges fizetés időpontjával. Fontos, 

hogy amennyiben a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő fél akár hamarabb, akár 

később fizeti meg az ügylet ellenértékét az ügyletet teljesítő félnek, az Áfa tv. 58. § (1a) 

bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ügylet esetében a fizetési határidőként meghatározott 

napon áll be az adófizetési kötelezettség (ha az nem későbbi, mint az időszak végétől 

számított 60. nap), és nem az ellenérték tényleges megfizetésének napján. Ebben az esetben 

ugyanis csak más időpontban fizet a határidőnél, de fizetési esedékességi időpontnak 

továbbra is a megállapított határidő minősül.  

Példa fizetés esedékességének meghatározására:  

A felek megállapodásuk értelmében tanácsadási szolgáltatás tekintetében időszakonként 

számolnak el egymással, az aktuális időszak 2016. augusztus. A felek szerződéses 

megállapodása alapján a számla kibocsátásának a tárgyhónapot követő hónap 8. napján (így 

jelen esetben 2016. szeptember 8. napján) kell megtörténnie, melyen fizetési határidőként a 

tárgyhónap végét követő 20. nap, jelen esetben 2016. szeptember 20. napja kerül 

feltüntetésre. A számla tényleges kibocsátására késedelmesen, 2016. szeptember 22. napján 

kerül sor, melyen fizetési határidőként 2016. szeptember 30. napja szerepel. Az igénybevevő 

az ellenértéket szeptember 23. napján kifizeti.  
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Ebben az esetben a kibocsátott számlán meghatározott fizetési határidőt kell figyelembe 

venni, ami szeptember 30. napja. A teljesítés időpontja szempontjából tehát sem az eredetileg 

megjelölt (ám utóbb módosított) fizetési esedékességnek, sem pedig a korábbi fizetés 

időpontjának nincsen relevanciája.  

Olyan esetek is előfordulhatnak, amikor egy adott időszak ellenértékének rendezésére több 

különböző időpontban esedékes részlet megfizetésével kerül sor. Rendezőelvként 

elmondható, hogy ilyen esetekben az Áfa tv. szerinti teljesítés meghatározása során minden 

egyes fizetési esedékességet, mint a teljesítés időpontját meghatározó egyik tényadatot 

figyelembe kell venni. Így, amennyiben ezek az időpontok az érintett időszak utolsó napját 

követik, minden egyes fizetés esedékessége teljesítésnek minősül.  

 

Előleg értelmezése az új előírások alapján  

A 2016. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján ugyanakkor az időszakos elszámolás alá 

eső értékesítésekkel, szolgáltatásnyújtásokkal összefüggésben – meghatározott feltételek 

teljesülése esetén – már értelmezhetővé válik az előlegfizetés.  

Amennyiben például egy, a főszabály hatálya alá tartozó ügylet esetében – ahol a teljesítési 

időpont az időszak végéhez kapcsolódik – fizetési esedékességként ezt megelőző határidőben 

állapodtak meg a felek, és a teljesítés ellenértékét részben vagy egészben megfizetik a 

teljesítési időpontot megelőzően, akkor a részben vagy egészben megfizetett ellenérték az 

Áfa törvény 59. §-a szerinti előlegnek minősül, amelynek átvétele, jóváírása áfa-

kötelezettséget keletkeztet.  

 

Azokban az esetekben, amikor a teljes ellenérték egy összegben előlegként megfizetésre 

kerül, a bizonylatolás kapcsán lehetőség van arra, hogy az előlegszámla és a végszámla 

ugyanazon számladokumentumra kerüljön. Ilyenkor a kibocsátott előlegszámlán a 

számlakibocsátó szerepelteti az előlegként átvett összeg 100 százalékát (adóalap és 

adóösszeg bontásban, az ügyletre irányadó áfamérték feltüntetése mellett, feltéve, hogy nem 

egyszerűsített adattartalmú számláról van szó), jelölve az előleg átvételének, jóváírásának 

napját mint adófizetési kötelezettséget keletkeztető időpontot, majd pedig ezen a 

számladokumentumon megjelöli az ügylet majdani teljesítési időpontját is, jelezve, hogy 

ekkor már további ellenérték rendezésre nem kerül sor.  

Példa előlegre:  

Jogtanácsosi szolgáltatással kapcsolatban az aktuális elszámolandó időszak 2016. február 

hónap, és  

a) az ellenérték megtérítésének esedékessége 2016. február 15. napja, a számla 

kibocsátásának időpontja 2016. február 18.  
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Mivel a fizetési határidő (2016. február 15.) és a számlakibocsátás időpontja (2016. február 

18.) időben megelőzi az elszámolással/fizetéssel érintett időszak utolsó napját (2016. február 

29.), az ügylet teljesítési időpontja az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a 

számlakibocsátás időpontjával, azaz 2016. február 18. napjával egyezik meg. Tekintettel arra, 

hogy a fizetési határidő ebben az esetben megelőzi a teljesítés időpontját (amely az Áfa tv. 

58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a számlakibocsátás időpontjához kapcsolódik), az Áfa 

tv. 59. § alapján, amennyiben február 15. napján tényleges fizetés is történik, előleg jogcímén 

keletkezik áfafizetési kötelezettség, melyről a szolgáltatást nyújtónak ezen időpont 

feltüntetésével kell előlegszámlát kibocsátania.  

b) a fizetési esedékesség 2016. február 15., a számla kibocsátásának időpontja 2016. március 

15.  

Mivel ekkor kizárólag a fizetési határidő (2016. február 15.) előzi meg időben az 

elszámolással/fizetéssel érintett időszak utolsó napját (2016. február 29.), és a 

számlakibocsátás időpontja (2016. március 15.) időben már követi azt, az ügylet teljesítési 

időpontját az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt főszabály határozza meg, melynek 

alapján az ügylet teljesítési időpontjának az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak 

utolsó napja, azaz 2016. február 29. napja tekintendő. Tekintettel arra, hogy a fizetési 

határidő ebben az esetben is megelőzi a teljesítés időpontját, feltéve, hogy a fizetési 

határidőben tényleges fizetés is történik, az Áfa tv. 59. § alapján február 15. napján ebben az 

esetben is előleg jogcímén keletkezik áfafizetési kötelezettség, melyről a szolgáltatást 

nyújtónak ezen időpont feltüntetésével kell előlegszámlát kibocsátania.  

c) a fizetési esedékesség 2016. március 15. és 2016. március 30., a számla kibocsátásának 

időpontja 2016. február 15. napja,  

d) az ellenérték 2016. március 2. és 12. napján fizetendő, a számla kibocsátásának időpontja 

2016. március 15. napja.  

A c) és a d) konstrukció esetében a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) 

pontja alapján kell meghatározni, amely szerint az az ellenérték megtérítésének 

esedékességéhez (2016. március 15. és március 30., illetve 2016. március 2. és 12.) igazodik. 

A teljesítés időpontjának meghatározásakor ez esetben – azaz amikor azt a fizetési 

esedékesség határozza meg – nincsen annak relevanciája, hogy a számla kibocsátására mikor 

kerül sor. E konstrukciókkal összefüggésben az Áfa tv. előlegre vonatkozó 59. §-ának 

alkalmazhatósága nem merülhet fel, mivel a teljesítés időpontja a fizetési esedékességhez 

igazodik, így minden fizetési esedékességi időpont az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési 

időpontnak minősül.  

Példa az adóalap utólagos csökkenésére:  

Jogtanácsosi szolgáltatás tekintetében a felek havi elszámolásban állapodnak meg, az aktuális 

időszak 2016. augusztus hónap. Az eredeti számla 2016. szeptember 8. napján kerül 

kiállításra, 50 000 Ft + áfa (13 500 Ft) összegről, melyen fizetési határidőként 2016. 



 83 

szeptember 20. napja kerül feltüntetésre. 2015. október 5. napján módosító számla kerül 

kibocsátásra (és ekkor bocsátják azt az igénybevevő rendelkezésére is), amellyel a 2016. 

augusztus havi ellenértéket 40 000 Ft + áfára (10 800 Ft) módosítják. A módosítás 

eredményeképpen az adóalap 10 000 Ft-tal, a fizetendő adó 2700 Ft-tal csökken, amelyet 

abban az adómegállapítási időszakban lehet figyelembe venni, amely 2016. október 5. napját 

magában foglalja.  

 

Külföldi fizetőeszközben megállapított ellenérték 

Amennyiben a felek az időszakos ügylethez kapcsolódóan fizetendő ellenértéket devizában 

állapították meg, úgy mind az ügyletről kibocsátott eredeti számlában szereplő adóalap 

tekintetében, mind a pozitív és a negatív irányú korrekció elvégzésekor az adóalap forintban 

történő meghatározása az Áfa tv. 80. § (1) bekezdés b) pontja szerint történhet. Ez utóbbi azt 

jelenti, hogy negatív irányú korrekció esetén a helyesbítő számlán az adó alapjának 

megállapításakor az eredeti számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamot kell 

alkalmazni, pozitív irányú korrekció esetén pedig az új számlán szerepeltetendő adó alapját 

ezen új számla kibocsátásának időpontjában érvényes árfolyam alapulvételével szükséges 

meghatározni.  
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