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1 AZ ADÓZÁS ÉS JÁRULÉKFIZETÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ adózói jogok és kötelezettségek ismertetése 

⧠ a Nemzeti Adó- és Vámhatóság ellenőrzési jogosítványai és 

szolgáltatásainak bemutatása 

1.1 Bevezetés 

Az adózással kapcsolatos joganyagot két részre bonthatjuk. Egyrészt vannak az egyes adófajtákkal 

kapcsolatos konkrét jogszabályok, melyek meghatározzák, hogy kinek, mi után mekkora mértékű adót 

kell fizetnie. Ezeket a szabályokat az egyes adófajtákról szóló törvény szabályozza. Az eljárási 

szabályokat, tehát azt, hogy hogyan és mikor teljesítheti valaki adózással kapcsolatos kötelezettségeit, 

milyen jogok illetik meg, illetve ki és hogyan ellenőrzi ezen kötelezettségek betartását, 2018 január 

elsejétől két törvény határozza meg.  Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (2017. évi CLI.) a 

magyar adóhatóság a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (továbbiakban NAV) belső működését, ellenőrzési 

jogosítványait és szolgáltatásait írja le, míg az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL.) az adózó 

kötelezettségeit és jogait tartalmazza. Az alábbiakban az ezekben a törvényekben szereplő fontosabb 

jogszabályokat ismertetem.  

1.2 Az adózás rendjéről szóló törvény fontosabb előírásai 

A törvény területi hatálya a Magyarország területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozásokra 

és lakóhellyel rendelkező magánszemélyekre terjed ki, valamint a Magyarországon bevételt, jövedelmet 

szerző, vagy vagyonnal rendelkező külföldi illetőségű természetes vagy jogi személy. Ezen kívül a közös 

vámhatár miatt a törvény kiterjed az Európai Unió adóalanyaira is, amennyiben Magyarország területén 

keresztül exportál vagy importál. 

A törvény tárgyi hatálya kiterjed az összes költségvetést és önkormányzatokat illető törvényen alapuló 

kötelező befizetésekre (adó, járulék, vám, hozzájárulás, illeték, adók módjára behajtandó köztartozások), 

ezen kívül a költségvetés által nyújtott támogatásokra (ezeket is az adóhatóság utalja ki), valamint az 

adózással és támogatásokkal kapcsolatos eljárásokra. 

Az adózás rendjéről szóló törvény az adózók jogait és kötelezettségeit tárgyalja egységes szerkezetben, 

valamint meghatározza e jogok és kötelezettségek eljárási rendjét és gyakorlásuk módját. Az adózót 

törvényes képviselője helyettesítheti az adókötelezettségek teljesítésében.  

Ez magánszemély esetében törvényes képviselő, ügyvéd, ügyvédi iroda, adószakértő, adótanácsadó, 

könyvvizsgáló lehet, vagy hatósági eljáráson kívül meghatalmazás alapján más magánszemély.  

Jogi személy esetében nagykorú alkalmazott, könyvelő is, ha mérlegképes könyvelői vagy adótanácsadói 

joga van, illetve képviseleti joggal rendelkező magánszemély, jogtanácsos, könyvvizsgáló vagy a 

magánszemélyek esetében már megemlített képviselő.  

Belföldi telephellyel rendelkező külföldi vállalkozás nevében az adózási ügyvivő – ez nem más, mint a 

fióktelep – jár el. Ha a vállalkozásnak fióktelepe sincs, de belföldön végez vállalkozási tevékenységet, 

akkor a pénzügyi képviselő látja el képviseletét. A pénzügyi képviselőnek jelentős (50 millió Ft) jegyzett 

tőkével, vagy ennek megfelelő bankgaranciával kell rendelkezni. 
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Kezelt vagyon adózása tekintetében a bizalmi vagyonkezelő jár el. 

Adóhatóságok és illetékességi körük a törvény szerint a következők: 

⧠ Nemzeti Adó- és Vámhivatal – adóztatási szerve (továbbiakban NAV) – adó-, költségvetési 

támogatás, adó-visszaigénylés, -visszatérítés, állami garancia kiutalása, visszakövetelése, adó 

módjára behajtandó köztartozás (ellenőrzés, utólagos adómegállapítás, végrehajtás) esetében 

illetékes, illetve csődeljárásban, felszámolásban, végrehajtásban állami követelések képviselője. 

2007 óta az illetékek, valamint a szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos adóügyek is hozzá 

tartoznak. 2010-től az önkormányzat megkeresésére a helyi adó és gépjárműadó tartozások 

végrehajtását is végzi. 

⧠ NAV vámszerve – vámhatóság – Illetékes többek között az elektronikus útdíjjal, a regisztrációs 

adóval, a jövedéki adóval és a termékimportot terhelő adókkal, az energiaadóval és a 

környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban. Szervezeti felépítése hasonló az adóztatási szervhez. 

Itt is regionális és megyei hivatalok léteznek. 

⧠ Önkormányzat jegyzője – önkormányzati adóhatóság – Helyi adókkal, belföldi rendszámú 

gépjárművek adójával, termőföld bérbeadásából származó jövedelemmel és az adó módjára 

behajtandó köztartozásokkal kapcsolatban felmerülő feladatokat végzi el 

⧠ Fővárosi és megyei kormányhivatal – amennyiben az önkormányzati adóhatóság felettes 

szerveként jár el.  

Az adózók és az adóhatóság jogait és kötelezettségeit az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat: Az adózók és az adóhatóságok jogai és kötelezettségei (forrás: 2017 év CL. és CLI. törvény) 

Megnevezés Adózó Adóhatóság 

Jogok Iratbetekintési jog 

Önellenőrzési jog 

Bevallás utólagos ellenőrzése 

Üzleti nyilvántartások ellenőrzése 

Alkalmazottak kikérdezése 

(személyazonosság, jogcím) 

Helyszíni szemle 

Próbavásárlás 

Próbagyártás 

Leltárellenőrzés 

Kötelezettségek Bejelentés, nyilatkozattétel  

Adó megállapítása 

Adó bevallása  

Adó fizetése, adóelőleg fizetése 

Bizonylat kiállítása és megőrzése 

Nyilvántartás vezetése, 

könyvvezetés 

Adatszolgáltatás 

Adó levonása, adó beszedése 

Pénzforgalmi-számlanyitás 

Adózó nyilvántartásba vétele 

Adófizetést és adóbevallást nyilvántartja 

– adófolyószámlát vezet 

Adózó feladatait ellenőrzi, adóhiányt 

megállapítja  

Adóhátralékokat beszedi 

Jogerősen megítélt állami kötelezettséget 

végrehajtja 

Támogatást, adó-visszatérítést kiutalja 

Adózással kapcsolatos nyomtatványokat 

biztosítja 

 

Az adóhatóság az adózókat minősíti. Az adózó lehet nem minősített, megbízható vagy kockázatos adós. A 

kockázatos adós státusz hátrányokkal, míg a megbízható adós státusz előnyökkel jár. A minősítés 

feltételeit és a vele járó előnyöket és hátrányokat a 2. táblázat tartalmazza. 
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2. táblázat: Az adózók minősített csoportjai (forrás: 2017 évi CL. törvény) 

M
in

ő
sí

té
s 

fe
lt

ét
el

e
 

 Megbízható adózó  Kockázatos adózó 

ÁFA alany és adóteljesítménye pozitív 

Cégjegyzékbe bejegyzett 

Legalább 3 éve működik 

Adókülönbözet ≤ adóteljesítmény 3%-a 

Nem áll felszámolás, csőd, végrehajtás, 

kényszertörlés alatt 

Nem áll adószám felfüggesztés, fokozott 

adóhatósági felügyelet alatt 

Tárgyévet megelőző 2 évben mulasztási bírság 

≤ adóteljesítmény 1%-a 

Adótartozás ≤ 500 ezer forint 

Szerepel a NAV következő listájának 

valamelyikén: 

1. Nagy összegű adóhiányú adósok 

2. Nagy összegű adótartozású adósok 

3. Be nem jelentett alkalmazottat 

foglalkoztató adósok 

Egy éven belül üzlet-bezárási intézkedés 

volt ellene 

Nem áll felszámolás, végelszámolás ás 

vagy kényszertörlés alatt 

Székhelyszolgáltatást nem jelentette be 

K
ö

v
et

k
ez

m
én

y
 

Előny Hátrány 

Ellenőrzési határidő: max. 180 nap 

ÁFA visszaigénylés: 45 nap 

Mulasztási bírság helyett felhívás határidővel 

Mulasztási bírság: max. 50%-t fizeti, kivéve, 

ha ezzel elveszíti a státuszát 

Adóbírság: max. felső határ 50%-t fizeti, 

kivéve, ha ezzel elveszíti a státuszát 

Max. 1.500 ezer forint adótartozásra 

automatikus részletfizetés, illetve 

részletfizetési kedvezmény 

Ellenőrzési határidő + 60 nap 

ÁFA visszaigénylés: 75 nap 

Mulasztási bírság: felső határ 150%-a 

Adóbírság: minimum 50%. 

Késedelmi pótlék: jegybanki alapkamat 

ötszöröse 

A továbbiakban az adózók főbb jogaival és kötelezettségeivel és ezek megsértése miatt kiszabható 

büntetésekkel fogunk foglalkozni. 

1.2.1 Adózók kötelezettségei 

1.2.1.1 Bejelentés, nyilatkozattétel 

Alapszabály, hogy vállalkozási tevékenységet csak adószám birtokában lehet folytatni. Az adószám nem 

keverendő össze az adóazonosító jellel, amivel minden magánszemély rendelkezik, akinek személyi 

jövedelemadót kell fizetni. Az adószám ahhoz szükséges elsősorban, hogy valaki számlát állítson ki, 

ugyanis a számlán ezt fel kell tüntetni. Aki a számlát megkapja, tudja, hogy nem kell a kifizetett 

pénzösszeggel kapcsolatban bérszámfejtést végeznie, mivel a számlán szereplő összeggel kapcsolatos 

adózási cselekményeket majd a számla kibocsátója fogja elvégezni. A számlán szereplő összeget ő 

költségei között elszámolhatja. 

Ezen kívül az adószám birtokában tudja az adózó a jogait gyakorolni, illetve az adószámot az összes 

adózással kapcsolatos iraton, bevalláson fel kell tüntetni.  

Nem kell bejelentkezni, ha valaki 

⧠ nem folytat vállalkozási tevékenységet, 

⧠ nem végez áfaköteles tevékenységet (mezőgazdasági termelő), 

⧠ csak áfa visszaigénylésre jogosult (például külföldi magánszemély), 

⧠ termőföld bérbeadás esetén. 

 

Alapszabály, hogy adószámot a vállalkozási tevékenység indításakor kell igényelni. (Egyébként nem 

lehet számlát kibocsátani). Ez  
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⧠ egyéni vállalkozás esetében – az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró 

hatósághoz intézett bejelentés benyújtásával, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus 

úton, 

⧠ gazdasági társaságnál – cégbírósági kérelem beadása, 

⧠ egyéb esetben – adóhatósági nyomtatványon történik. 

 

Az állami adóhatósághoz úgynevezett „egyablakos rendszer” keretében történik a bejelentkezés. Ez azt 

jelenti, hogy az adóhatósághoz külön már nem kell elmenni, hanem egyéni vállalkozó az okmányirodán, 

társas vállalkozás pedig a cégbírósági bejelentéssel egy időben igényel adószámot. Az önálló 

tevékenységet folytató magánszemély pedig közvetlenül az adóhatóságtól igényelhet adószámot. 

A bejelentés formanyomtatvány kitöltésével történik, amit a vállalkozás alapításával együtt az 

adóhatóságon (egyéni vállalkozás) illetve a cégbíróságon (gazdasági társaság) kell leadni. A nyomtatvány 

a következő adatokat kéri be a potenciális adózótól: 

⧠ nevét, rövidített cégnevét, magánszemély esetén adóazonosító jelét, más esetében adóazonosító 

számát, 

⧠ címét, székhelyét, telephelyét, illetve e-mail címét, 

⧠ létesítő okiratának keltét, számát, 

⧠ gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, valamint cégek esetében a főtevékenységet az 

egységes ágazati osztályozási rendszernek (TEÁOR) megfelelően; egyéni vállalkozásoknak saját 

tevékenységi osztályozási rendjük van, melynek neve: Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke 

(ÖVTJ), 

⧠ cégek esetében a tulajdonos(ok) nevét, székhelyét, adószámát, 

⧠ levelezési címet, bankszámlaszámát, 

⧠ iratai őrzésének helyét, könyvvezetés módját, 

⧠ jogelődjét, alapítóját, 

⧠ az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységének körülményeit (fő- vagy 

mellékfoglalkozás, nyugdíjas-e), 

⧠ Áfaelszámolás módja (kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat, alanyi adómentességet 

választ, különleges elszámolási módot választ, adóalanyiságot választ), 

⧠ adózás módja (átalányadó vagy tételes költségelszámolás), 

⧠ mérleg fordulónapját, 

⧠ civil szervezet (vagy annak szervezeti egysége) esetében a bírósági nyilvántartási számát, 

főtevékenységét, adószámát, 

⧠ munkáltató az alkalmazottainak nevét, adóazonosító jelét, születési idejét és az alkalmazás kezdetét (és 

végét). 

 

Cégbejegyzésre kötelezett adózók (gazdasági társaságok) esetében a cégbíróság elektronikusan keresi 

meg az adóhatóságot, az adóhatóság pedig a KSH-t. Az adóhatóság megadja az adószámot, a KSH pedig 

a társas vállalkozás statisztikai számjelét.  

Egyéni vállalkozás esetében, a formanyomtatványon szereplő adatok birtokában az okmányiroda 

megnyitja a vállalkozás ügyfélkapuját (ez egy azonosító és egy jelszó kiadását jelenti, amivel a vállalkozó 

beléphet a www.magyarorszag.hu portálra, és igényelheti a szolgáltatásait). Az ügyfélkapun van egy 

elektronikus tárhely is, ami postaládaként működik és az adóhatóság, valamint az ügyfél helyezhet el 

benne egymásnak írt leveleket. Az elektronikus tárhelyen elhelyezett üzeneteket kérésre az adóhivatal a 

vállalkozó e-mail címére is elküldi. Az ügyfélkapu létesítése elválik a vállalkozási tevékenység 

megkezdésétől, ezért az egyéni vállalkozónak még a bejelentést megelőzően javasolt ilyet létesíteni, hogy 

a vállalkozói tevékenység megkezdését be tudja jelenteni. Az adóbevallásokat az ügyfélkapun keresztül 

kell az adózónak feltöltenie, illetve az egyéni számlájának állapotáról is itt informálódhat. Az 

elektronikusan kitöltött űrlapot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához 

(KEKKH) továbbítják, aki a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi az egyéni vállalkozót és értesíti a 
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KSH-t és az adóhivatalt. Az adóhivatal erre adja ki az adószámot, amiről az ügyfélkapun keresztül 

értesítést küld. 

Az adószám birtokában az arra kötelezett adózónak 15 napon belül pénzforgalmi számlát kell nyitnia egy 

hitelintézetnél. A pénzforgalmi számla számát már nem szükséges bejelenteni, mert erről a hitelintézet 

szolgáltat az adóhivatalnak adatot.  

Ha a bejelentett adatok valamelyikében valamilyen módosulás történik, azt egy változásbejelentő lapon az 

adóhatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni alapesetben az ügyfélkapun keresztül. Az adóhatóság a 

változás tudomásulvételéről visszaigazolást küld. 

Ha az adózó kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az Európai Unió egy másik államának 

adóalanyával, közösségi adószámot kell kérnie. Ez a közösségi adószám a gyakorlatban annyit jelent, 

hogy egy HU előtag kerül az adószám elé. De a közösségi adószám bejelentésével az adóhatóság tudja, 

hogy Közösségen belüli beszerzés ügyében az adózótól adóbevallásra számíthat.  

Az adószám kiadását az adóhatóság megtagadhatja, ha 

⧠ az adózó a bejelentési kötelezettségének hiányosan vagy hibásan tett eleget, 

⧠ a cégbíróság a gazdasági társaság bejegyzési kérelmét elutasította, vagy az egyéni vállalkozót az 

egyéni vállalkozói nyilvántartásból törölték, 

⧠ az adózó, vagy az adózó tulajdonosai között van olyan személy, aki kockázatosnak minősíthető 

(adóregisztráció). Kockázatosnak minősül az a személy, akinek 

 180 napnál hosszabb ideje fennálló minimum 15 millió Ft-os adótartozással rendelkezik 

vagy kiemelt adózónál az adótartozás 30 millió Ft-nál több, 

 5 éven belül úgy jelentkezett az előző pontban szereplő tartozása, hogy azt nem fizette 

meg és a vállalkozás jogutód nélkül szűnt meg, 

 5 éven belül jogellenes működés miatt az adószámát visszavonták. 

1.2.1.2 Adómegállapítás 

Az adót, költségvetési támogatást  

⧠ az adózó önadózással,  

⧠ a kifizető és a munkáltató adólevonással,  

⧠ az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel,  

⧠ az adóhatóság a bevallás alapján kivetéssel, kiszabással, adatszolgáltatás alapján adóhatósági 

adómegállapítás útján, illetőleg utólagos adómegállapítás keretében határozza meg.  

 
A magyar adórendszer alapvetően az önadózás elvén nyugszik. Ez azt jelenti, hogy az adóalany (ha a 

törvény másként nem rendelkezik) köteles adóját megállapítani, bevallani és megfizetni. Ez a rendszer 

érvényes mind az egyéni vállalkozásokra mind a társas vállalkozásokra. 

(Kifizető és a munkáltató az olyan kifizetések után, melyek ellenében nem kap számlát, maga vonja le a 

közterheket.) 

Személyi jövedelemadó esetében az adóbevallásnak két módja van. Az első lehetőség, hogy a 

magánszemély adóját az adózás rendjéről szóló törvény szerint a NAV állapítja meg és számolja el.  

Ha az adózó adónyilatkozatot tesz, akkor az adóhatóság is elkészítheti az adóbevallását. Az egyszerűsített 

bevallást február 15-ig kell elküldeni az adóhivatal részére. A bevallás csak az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

⧠ adózó neve, lakcíme, adóazonosító jele, 

⧠ összevont adóalap és külön adózó jövedelmének együttes összege, 

⧠ a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség, 

⧠ a kifizetők által levont adó és adóelőleg összegét. 
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Az adóhivatal április 30-ig postai vagy elektronikus úton közli az adózóval az adóját, amit csak akkor kell 

javítani, ha az adózó nem ért egyet. Az adózó a javított bevallást május 20-ig visszaküldi, a javított 

bevallás alapján az adóhivatal június 20-ig állapítja meg a fizetendő adó összegét, amit a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül kell rendezni. 

A magánszemély önbevallással is bevallhatja a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét. 

Adóbeszedéssel történik az adózás a helyi adók esetében az idegenforgalmi adó esetén.  

Kivetéssel történik az adózás a helyi adók esetében az építmény és telekadónál, a gépjárműadónál. 

Kiszabás van a vagyonátruházási illetékeknél.  

1.2.1.3 Adóbevallás 

Az adóbevallás célja a fizetendő adó megállapítása, ezen belül az adózó azonosítása, az adóalap, a 

különböző mentességek és kedvezmények alapjának és összegének meghatározása. A főbb jellemzői a 

következők: 

⧠ Az adózó fő szabályként a bevallási kötelezettségét – néhány kivételtől eltekintve – elektronikus 

úton teljesíti. (nyomtatványon tesz neki eleget). 

⧠ Adóbevallás akkor is kötelező, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A „nullás” bevallás 

kiváltható, ha az adózó az adóhatóság által biztosított elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy nem 

keletkezett adófizetési kötelezettsége. 

⧠ Adófizetés a bevallást nem pótolja. 

⧠ Kifizető a megállapított adót saját adóbevallása keretében vallja be. 

⧠ A személyi jövedelemadót a munkáltató vallja be, amennyiben erről a munkavállaló így 

nyilatkozott, és vállalja azt a munkáltató. Arra is van lehetőség a személyi jövedelemadó 

keretében, hogy az adóhivatal készíti el a munkavállaló adóbevallását bizonyos feltételek megléte 

esetén. 

⧠ Határidőre be nem nyújtott bevallásokat az akadályoztatás megszűnése után 15 napon belül 

igazolással és kérelemmel kell benyújtani. 

⧠ Az adóbevallást adótanácsadó vagy szakértő ellenjegyezheti. 

⧠ Ellenőrzést követően a vizsgálat alá vont (terület) adónem és időszak tekintetében elmulasztott 

adóbevallása nem pótolható. 

 

Adóbevallást alapesetben elektronikus úton kell kitölteni és az ügyfélkapu rendszerén keresztül (az 

adóhivatal honlapjára feltölteni) kell a bevallást benyújtani, legkésőbb a törvény által megállapított 

időpontig. Ha az adott nap munkaszüneti napra esik, akkor a határidőt követő első munkanap a feladás 

legkésőbbi időpontja. Valamilyen vis major (baleset, külföldi tartózkodás) akadályoztatás esetén, az 

akadályoztatás megszűnését követő 15 napig kell a bevallást beadni az akadályoztatást igazoló 

okmányokkal együtt. 

Soron kívül bevallást kell adni 30 napon belül, ha a következő események valamelyike bekövetkezik: 

⧠ gazdasági társaság átalakulása esetén, 

⧠ megszűnéskor,  

⧠ felszámolás, végelszámolás indításakor, 

⧠ ha adóbeszedésre kötelezett ezen kötelezettsége megszűnt, 

⧠ hatósági engedély visszavonása esetén. 

 

A személyi jövedelemadó és a magánszemélyek egészségügyi hozzájárulása esetében a bevallást Ft-ban, 

a többi esetben 1000 Ft-ra kerekítve kell megtenni. Az adóbevallásnak vannak általános és különös 

szabályai.  

Az általános szabályok a következők: 
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Ha a nettó áfa, fogyasztási adó, jövedéki adó vagy szja-előleg adóévet megelőző második 

évben 

 ≥ 10 millió Ft – havonta, 

 ≥ 4 millió Ft – negyedévente kell bevallást tenni minden adóról – a társasági és személyi 

jövedelemadót kivéve. 

Bevallási időpont: követő hó 20., illetve negyedévet követő hó 20. 

Egyébként 

Éves bevallást tárgyévet követő február 25-ig kell elkészíteni. Ez alól két kivétel van. Egyrészt a nem 

vállalkozó és nem áfaköteles magánszemély esetében az adóbevallás határideje május 20.  

 

A társasági adó, osztalékadó, vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó esetében a bevallás határideje 

május 31. 

 

A különleges szabályokat kell alkalmazni az egyes adónemek esetében: 

Ezek röviden a következők: 

Áfa 

Éves – nettó áfafizetési kötelezettség < 250 ezer Ft és árbevétele < 50 millió Ft. Határidő: február 25. 

Negyedéves – általános eset. Határidő: tárgynegyedévet követő 20. 

Havi – adóévet megelőző második évtől nettó pozitív adó > 1 millió Ft vagy kezdő vállalkozó. Határidő: 

tárgyhót követő 20. 

EU értékesítés – negyedévente, az eladó nevével, adószámával, áfa nélküli ellenértékről. 

Ha áthárított adó nagyobb, mint 1 millió forint.  

 

Szja-előleg, szociális hozzájárulási adó, egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, 

nyugdíjjárulék egészségügyi szolgáltatási járulék, osztalékadó 

Havi bevallás – tárgyhót követő 12. 

1.2.1.4 Adófizetés 

Adót annak kell fizetni, akit a jogszabály kötelez erre. Ha az adózótól nem lehet behajtani, határozattal 

kötelezhető az örökös, megajándékozott, jogutód, kezes stb. a fizetésre.  

Az adót a törvényben meghatározott esedékesség időpontjában, vagy határozat jogerőre emelkedése után 

15 napon belül kell megfizetni átutalással. Az adófizetés időpontja az a nap, amikor a pénzintézet az 

adózó számláját megterhelte. Nem áfaalany magánszemély postautalványon is rendezheti a tartozását. Az 

összegeket adónként megfelelő számlára kell fizetni, a bírságot pedig külön számlára. 

Az egyes adók és járulékok fizetési határidőit a 3. és 4. táblázat mutatja. 
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3. táblázat: Járulékok és helyi adók fizetési határidői (forrás: 2017 évi CL. törvény) 

Szociális hozzájárulási 

adó, járulékok, osztalékadó 

Fizetésre kötelezett: 

munkáltató, kifizető 

egyéni vállalkozó 

Összegtől függően 

tárgyhót követő 12-ig vagy 

negyedévet követő 12-ig 

Rehabilitációs hozzájárulás Fizetésre kötelezett: 

munkáltató 

Előleg: negyedévet követő hó 

20-ig 

Adó: Követő év február 25 

Helyi adók, gépjárműadó Március 15, szeptember 15. 

Társasági adó, Kommunális adó, iparűzési adó,  innovációs 

járulék kiegészítés 

December 20-ig,  

adófizetés május 31-ig 

Szakképzési hozzájárulás Követő év március 31-ig 

Nemzeti kulturális járulék, rehabilitációs hozzájárulás Negyedévet követő 20-ig 

Játékadó Tárgyhót követő 20-ig 

Jövedéki adó Tárgyhó 28-ig előleg, tárgyhót 

követő 20-ig adókülönbözet 

rendezése 

 

4. táblázat: Központi adók fizetési határidői (forrás: 2017 évi CL. törvény) 

Szja-előleg Munkáltató, kifizető Követő hó, negyedév 12-e 

Szja adó Kifizető 

Magánszemély 

Egyébként 

Követő hó 12-e 

Május 20. 

Február 25. 

Áfa Havi bevallóknál 

Negyedéves bevall. 

Éves bevallóknál 

Külön kérelemre 

Követő hó 20-ig 

Követő negyedév 20-ig 

Február 25-ig 

Tárgyidőszakot követő 5-20 

Társasági adó előleg Ha az adó > 5 mFt. 

Egyébként 

Kiegészítés várható évesre 

Havonta 20-ig 

Negyedévet követő 20-ig 

Adóév december 20-ig 

Társasági adó Rendezés Május 31-ig 

Osztalék Előleg 

Adó visszaigénylés 

Levonást követő hó 12-ig 

Követő év május 31-től 

Jövedéki adó Előleg 

Adó 

Tárgyhó 28-ig 

Tárgyhót követő 20-ig 

 

Az adóhatóság az adózó számláján adónemenként és támogatásonként tartja nyilván a befizetett 

összegeket és a bevallásokban szereplő tartozásokat. Részbeni kiegyenlítés esetén esedékességi sorrend, 

ezután tartozásarány számít. Költségvetési támogatás csak akkor utalható ki, ha az adózó nyilatkozik, 

hogy nincs esedékes adótartozása, amit az adóhatóság a kiutalás előtt ellenőriz. Túlfizetés terhére 

adótartozás elszámolható (a számlák közötti átvezetéssel más adótartozás is kiegyenlíthető), illetve a 

többlet visszafizetésre kerülhet. 

Egyenlegről és késedelmi pótlékról az adóhatóság magánszemélynek évente augusztus 31-ig, más jogi 

személynek október 31-ig értesítést küld. 
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1.2.1.5 Nyilvántartási kötelezettség, nyilvántartások 

A (gazdasági) számviteli, illetve analitikus nyilvántartásokat úgy kell (kiállítani) kialakítani és vezetni, 

hogy az adóalap, az adóösszeg, adómentesség, kedvezmény, támogatás, bevallás megállapítására, 

utólagos ellenőrzésére alkalmas legyen. A nyilvántartásokat bejelentett helyen kell tartani, és felhívásra 3 

munkanapon belül be kell mutatni. Az áfatörvény szerint az adókötelezettséggel kapcsolatos 

dokumentumokat, az adóév lezárását követően még 5 évig kell megőrizni, valójában tehát 6 évig. NAV 

engedéllyel a bizonylat elektronikus úton is megőrizhető. 

A gazdasági társaságok nyilvántartási kötelezettségeit a számviteli törvény szabályozza. A személyi 

jövedelemadó alá tartozók nyilvántartási kötelezettségeit (önálló magánszemély, 50 millió Ft alatti 

árbevételű egyéni vállalkozó) a személyi jövedelemadóról szóló törvény. Ez utóbbiaknak pénztárkönyvet, 

vagy naplófőkönyvet és részletező nyilvántartásokat kell vezetniük. Az adókötelezettséggel összefüggő 

dokumentumok megőrzése 5 év (lásd előzőekben), egyéb más dokumentumok megőrzési ideje a 

számviteli törvény szerint 8 illetve 10 év, illetve a munkaügyi iratok esetében 50 év. 

1.2.1.6 Adatszolgáltatási kötelezettségek 

Az adóalanyokon kívül mások is szolgáltatnak adatokat az adóhatóság számára. Ezen adatszolgáltatások 

elsősorban azt szolgálják, hogy a magánszemélyek jövedelmeiről az adóhivatal két forrásból is 

információkat nyerjen. Egyrészt a magánszemély adóbevallásából, másrészt a kifizetők 

adatszolgáltatásából. Így a két adatszolgáltatásból származó adatok, mint kontroll adatok állnak az 

adóhatóság rendelkezésre, és biztosítják, hogy a magánszemély jövedelméről az adóhatóság teljes képet 

kapjon. 

A fontosabb adatszolgáltatók neve és az adatszolgáltatás tárgya a követkető: 

⧠ Kifizető – a levont adóelőlegről, adóról 

⧠ Munkáltató – a levont adóelőlegről és járulékokról 

⧠ Biztosítóintézet – nyugdíjbiztosítás alapján folyósított nyugdíjszolgáltatásról 

⧠ Ingatlanügyi hatóság – illetékkiszabáshoz szükséges adatokról  

⧠ Hitelintézet – pénzforgalmi számla megnyitásáról és megszűnéséről 

 

1.2.2 Adózók jogai 

1.2.2.1 Iratbetekintés 

A főszabály az, hogy az adózó minden olyan iratba betekinthet, és arról másolatot kérhet, készíthet, amely 

jogának érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.  

Az adózó iratbetekintési joga korlátozható, ha valószínűsíthető, hogy azok tartalmának megismerése a 

későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. Például, ha az adóhatóság a megállapításában javasolja további 

adónemek vizsgálatát. 

1.2.2.2 Önellenőrzés 

Önadózás esetében az adózó jogosult arra, hogy utólag az adóbevallását módosíthassa. Ezzel a jogával 

azonban alapesetben csak addig élhet, amíg (adóeljárás) a módosítani szándékolt időszakra. illetve 

adónemre vonatkozóan adóellenőrzés nem indul ellene. Ha az adózó az önellenőrzéssel készült 

bevallásában többletadó-fizetését állapítja meg, akkor az adóhiány megfizetése mellett önellenőrzési 

pótlékot is fizetnie kell. Ha neki jár adóvisszatérítés, kamatra igényt az adóhatósággal szemben nem 

érvényesíthet.  

Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az 

önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania 

és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, akkor nem zárható el attól a lehetőségtől, hogy 
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tévedését utóbb korrigálja. Az önellenőrzés lehetőségével érdemes élnie az adózónak, mert ezzel 

mentesül a súlyosabb jogkövetkezmények alól. Gyakorlatilag az önellenőrzés nem más, mint a bevallott 

adó helyesbítése.  

Kizárólag a már benyújtott adóbevallás helyesbíthető önellenőrzéssel, csak az adóbevallás  

Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat. Önellenőrzési pótlékot akkor kell 

felszámítania az adózónak, ha az önellenőrzéssel módosított kötelezettség meghaladja az eredetileg 

bevallott kötelezettséget, vagy a bevallott támogatási igényjogosultság az önellenőrzés eredményeként 

csökken. Ellenkező esetben – az adózó javára mutatkozó önellenőrzés esetén – pótlékot nem kell 

felszámítani, de kamat sem jár. Az önellenőrzési pótlék mértéknél lásd a jogi szankciók című fejezetrészt. 

1.3 Az adóhatóság jogai és kötelezettségei 

Az adóhatóságnak egyrészt az adózókkal, másrészt a kormányzattal, harmadrészt az Európai Unió 

társszerveivel szemben vannak kötelezettségei.  

1.3.1 Kormányzattal szembeni kötelezettségek 

⧠ A kormányzat elsődleges elvárása az, hogy az adóhivatal gondoskodjon azoknak az 

adóbevételeknek a beszedéséről, melyeket a kormányzat a költségvetési törvényben betervezett.  

⧠ Ezen kívül az adóhivatalnak gondoskodni kell a kintlévőségei (bevallott, de be nem fizetett adó, 

illetve adóellenőrzés során feltárt adóhiány, bírságok) behajtásáról is.  

⧠ Az adóhivatal működésének hatékonynak is kell lennie, azaz az egyes adónemek esetében a 

beszedésre fordított ráfordításoknak arányban kell lenniük a beszedett adóbevétellel.  

 

1.3.2 Adózókkal szembeni kötelezettségek 

⧠ Az adóhivatalnak törvényesen és szakszerűen kell eljárnia, az adózó jogainak tiszteletben tartása 

mellett. 

⧠ Tilos az adózók között állampolgárság szerint megkülönböztetést tennie 

(diszkriminációmentesség). 

⧠ Az adóhatóság köteles az adózókkal szemben méltányosan eljárni. Ebbe beletartozik, hogy 

adóellenőrzés esetében, ha az adózó akadályoztatva van – kérheti az adóellenőrzés maximum 60 

nappal történő elhalasztását. Az ellenőrzés lefolytatásánál az adózó személyesen jelen lehet és 

megfelelő képviseletről is gondoskodhat. 

⧠ Adó adóhatóságnak minden tájékoztatást meg kell adnia ahhoz, hogy az adózó a törvényeket 

betarthassa. Ennek érdekében a NAV egy honlapot működtet (http://www.nav.gov.hu/), amelyen 

keresztül az adózó több fontos szolgáltatást is el tud érni. 

 A honlapon érhetők el azok az elektronikus nyomtatványkitöltő programok, továbbá azok 

szöveges magyarázatai, amelyekkel a bevallások kitölthetők. 

 Az adóhivatal Információs Füzetek nevű kiadványsorozata megismerteti az adózókkal a 

fontosabb betartandó jogszabályokat, illetve jogszabály-magyarázatokat. Az információs 

füzetek megjelenés szerinti sorrendben, illetve adóalanyonként csoportosítva is 

hozzáférhetőek. 

 Adónemenként csoportosítva megtalálhatók az adózók által leggyakrabban feltett 

kérdések (GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések), és az azokra adott adóhatósági válasz. 

 A Személyes Adónaptár szolgáltatás egy kérdőív kitöltése után – melynek célja az adózó 

összes olyan jellemzőjének feltárása, ami befolyásolhatja az adózási kötelezettségeit – 

megadja az adózó összes adónemre vonatkozó bevallási és befizetési kötelezettségeit 

idősorrendben.  
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 Fel lehet iratkozni a NAV Hírlevél szolgáltatására, ami emlékezteti az adózókat a 

fontosabb bevallási és befizetési határidőkre, illetve közli a fontosabb adótörvény-

változásokat, NAV állásfoglalásokat. 

 A honlapon több fontos egyéb információ is megtalálható. Többek között azok a 

bankszámlaszámok, melyekre az egyes adónemek befizetéseit teljesíteni kell.  

1.3.3 Az Európai Unió társszerveivel szembeni kötelezettségek 

Magyarország az Európai Unió egyik tagállama, és adóügyekben is vannak kötelezettségei más 

tagállamokkal szemben. Ez már csak azért is fontos, mert a közvetett adók esetében (áfa, jövedéki adó) 

alapvetően a fogyasztás helyén adóznak, de az Unión belül nincsenek határok. Biztosítani kell tehát, hogy 

a más Uniós országból bejövő áruk esetében is megfizessék a közvetett adókat. De az egyes tagországok 

adóhivatalai közötti együttműködés nem csak a közvetett adók esetében fontos. Az Unió területén belül 

biztosítani kell, hogy senkinek se kelljen kétszer adóznia ugyanazon jövedelem után, de azt is, hogy 

egyszer azért adózzon mindenki.  

A NAV által kijelölt központi kapcsolattartó szerv feladata az együttműködés gyakorlati megvalósítása. 

Ennek neve Központi Kapcsolattartó Iroda. 

Az adóhivatalok közötti együttműködés a következő területekre terjed ki: 

⧠ Adómegállapítási jogsegély – Az Európai Unió tagállamai illetékes hatóságától érkező 

adómegállapítási jogsegély iránti megkereséseket úgy kell tekinteni, mintha a magyar 

hatóságoktól érkeztek volna. Ilyen esetekben a megkeresett magyar adóhatóság úgy jár el, mintha 

maga indított volna eljárást a kívánt információ megszerzésére, vagy mintha a saját tagállamában 

lévő másik hatóság kérésére járna el. Az adómegállapítási jogsegély főbb esetei a következők: 

o Adóadat-átadásra irányuló jogsegély – A kapcsolattartó közigazgatási szerv a 

közvetlen és közvetett adókkal, ezek kamataival, az uniós támogatásokkal 

kapcsolatban felmerült adóadatokat hivatalból adja át a másik tagállam illetékes 

adóhatóságának. 

o Viszonosság – A fentieken túlmenően az adóhatóság más adóadatot is átadhat, ha 

az olyan adóhatósági eljárás lefolytatásához szükséges, amelyhez a magyar 

jogszabályok alapján is felhasználható.  

o Egyidejű ellenőrzés – A tagállami adóhatóságok az ellenőrzés hatékonyságának 

növelése érdekében megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több adóalany 

adókötelezettségeinek teljesítését egyidejű ellenőrzés keretében vizsgálják. 

Ennek során az egyes tagállami adóhatóságok azonos időszakban, kizárólag saját 

illetékességi területükön eljárva foganatosítanak ellenőrzési cselekményeket, 

majd az ennek során birtokukba jutott információkat – amennyiben az más 

tagállamban az adómegállapításhoz vagy az ellenőrzés eredményes 

lefolytatásához szükséges lehet – egymásnak átadhatják. Az egyidejű 

ellenőrzéseknek elsősorban a kapcsolt vállalkozások ellenőrzése tekintetében 

lehet kiemelkedő jelentősége. 

o Kézbesítési jogsegély – Az adóhatósági iratok kézbesítésében a tagállami 

hatóságok segítséget nyújtsanak egymásnak, amennyiben az irat címzettje a 

megkeresett tagállam területén érhető el. 

⧠ Behajtási jogsegély – Az adóhatóságok segítséget nyújtanak egymásnak az egyik adóhatóság által 

megállapított adók behajtásában a másik tagállam területén. A behajtási jogsegély ugyanazokban 

az adónemekben áll fenn, mint az adóadat-átadásra irányuló jogsegély.  

1.3.4 Az adóigazgatási eljárás 

Az adóigazgatási eljárás azon feltárási eljárások, ellenőrzési módszerek, nyilvántartások, valamint 

jogkövetkezmények összességét jelenti, amellyel az adóhatóság biztosítja az adózók jogkövetési 

magatartását és a költségvetés bevételi igényének kielégítését.  
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Az alábbiakban áttekintjük a fontosabb adóigazgatási eljárásokat. 

1.3.4.1 Adóhatósági igazolás kiállítása 

Az adóhatósági igazolást (adóigazolást) az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő 

adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban 

előírt adattartalommal állítja ki. 

Az adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. Az adóhatóság az adóigazolást magyar, illetve angol 

nyelven állítja ki.  

Az adóhatóságnál az ügyfél írásban benyújtott kérelmére indul meg az eljárás. 

Az adóigazolás fajtái a következők: 

⧠ Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján az 

adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén törölt, de el 

nem évült adótartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és 

adófizetési kötelezettség elmulasztását. Ezen belül a nemleges adóigazolás igazolja, hogy az 

adózónak az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. 

⧠ A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, valamint a munkáltató, az 

utólagos adómegállapítás során megállapított jövedelmeket összevont és elkülönülten adózó 

jövedelem bontásban. 

⧠ Az együttes adóigazolás tartalma megegyezik az általános adóigazolással, de a vámhatóságnál 

nyilvántartott adótartozásokat (illetve azok hiányát) is közli. 

⧠ A köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás tartalmazza, hogy – többek között – a 

kérelemben megjelölt napon a kérelmezőnek van-e az adóhatóságnál adó- illetve vámtartozása, 

van-e behajthatatlanság címén el nem évült adótartozása, maradéktalanul eleget tett-e a bevallási 

kötelezettségének, adószámát nem függesztették-e fel, nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás 

alatt. A köztartozásmentes adózókról a NAV adatbázist vezet. Köztartozásmentes adózó vehet 

részt csak a közbeszerzési eljárásokban, különböző hatósági működési engedélyek feltétele lehet, 

illetve előírhatják uniós pályázatokban való részvétel kritériumaként.  

1.3.4.2 Az ellenőrzés 

Adóellenőrzés során az adóhivatal munkatársai az adózó által beadott bevallások valódiságát, az adózó 

bizonylati fegyelmét, illetve a bizonylatok hitelességét, és a bizonylatokkal alátámasztott gazdasági 

esemény megtörténtét, valódiságát, valamint a számviteli és adó törvényeknek való megfelelőségét 

vizsgálják. Az ellenőrzés fontosabb fajtái a következők: 

⧠ Beadott bevallások utólagos ellenőrzése (általában az adóhatóság hivatali helységében) 

⧠ Ellenőrzéssel lezárult időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés 

⧠ Helyszíni ellenőrzés (8-20 óra között) – az adózó által tárolt iratok ellenőrzése 

⧠ Próbavásárlás (számlaadás ellenőrzésére) 

⧠ Próbagyártás (a gyártás jövedelemtartalmának megbecslésére) 

⧠ Mintavétel 

⧠ Leltár felvétele 

⧠ Adóköteles tevékenységben részt vevők személyazonosságának és alkalmazásuk vizsgálata  

⧠ Felvilágosítás, nyilatkozat kérés 

⧠ Vagyonnyilatkozat tétele 

 

Az ellenőrzés folyamata a következő: 

⧠ Az értesítés kiküldése – Az Adóhatóság az ellenőrzésről levélben értesíti az Adózót. Az 

ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés kézbesítésével kezdődik. Az ellenőrzési határidők 

miatt rendkívül fontos, hogy mikortól számoljuk az ellenőrzés kezdetét. Amennyiben az 

adóhatóság az adózó előzetes értesítését mellőzi, az ellenőrzés a megbízólevél egy példányának 
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átadásával kezdődik. (Kivételt jelent például néhány helyszíni ellenőrzés, amikor az revizorok 

álcázzák magukat és így vizsgálják, hogy az adózó ad-e számlát.) 

⧠ A megbízólevél aláírása – Általánosságban elmondható, hogy az eljárás és a határidők számítása 

is ettől az időponttól kezdődik, hiszen az Adóhatóság nagyrészt levélben értesíti az adózót, hogy 

mikor és hol kell megjelennie és aláírnia a megbízólevelet. A megbízólevelet megbízott ügyvéd, 

meghatalmazott is átveheti. Továbbá amennyiben az adózó nincs kész az iratai rendezésével vagy 

nem jó számára az időpont, későbbi határidőt is kérhet. 

⧠ A tényleges ellenőrzés megkezdése – Az ellenőrzést általában két revizor végzi. Az ellenőrzés 

megkezdésének időpontjától a következőket vizsgálják a legnagyobb gyakorisággal 

magánszemélyek és cégek ellenőrzésénél: 

 Mind vagyonosodási, mind cégek vizsgálatánál több esetben nyilatkoztatják az adózót. A 

nyilatkozatok megtétele kulcsfontosságú az ellenőrzési eljárásban, ezért célszerű 

segítséget kérni egy a nyilatkozatok megtétele előtt egy adóellenőrzésekben jártas 

személytől. 

 Információt hívhatnak le bármely közhiteles nyilvántartásból (gépjármű, ingatlan, 

cégnyilvántartás). 

 A bankok az adóhatóság kérésére kötelesek kiadni az ügyfél náluk vezetett folyószámla 

adatait. 

 Tanúkat hívnak be és hallgatnak meg. 

 Megvizsgálják, hogy az adózó bevallásai megegyeznek-e a beszolgáltatott bizonylatokkal 

és számlákkal (megkeresik, hogy kitől vett az adózó számlatömböt, mikor, átnézik az 

egyes számlák tartalmi helyességét). 

 Megkeresik a számlán szereplő partnercégeket, az ügyvezetőket tanúként beidézik. 

 Információt kérhetnek az alkalmazottaktól vagy volt alkalmazottaktól. 

 Az adórevizorok a cégek vizsgálatánál különös figyelmet fordítanak az adóalapot 

lényegesen befolyásoló tranzakciókra (tagi kölcsönök, felújítások, beruházási 

adókedvezmények, kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek, transzferárképzés, 

költségek a vállalkozás célját szolgálták-e, teljesítési igazolások tartalma). 

 Az adózó tanúként való meghallgatása.
1
 

⧠ Az ellenőrzés lezárása a jegyzőkönyv meghozatala – Az ellenőrzés fajtájától függően a 

hatóságnak kötelessége a törvényben rögzített határidő alatt elvégezni és lezárni az ellenőrzést. 

Az ellenőrzés során tett megállapításait a revizorok jegyzőkönyvbe foglalják és megküldik az 

adózónak. A jegyzőkönyv kézbesítését követően az adózó 15 napon belül teheti meg 

észrevételeit. Amennyiben az adóhatóság indokoltnak látja, kiegészítő ellenőrzést rendelhet el 

további 15 napra. 

⧠ A NAV álláspontját bizonyítékokkal kell cáfolni! Be kell nyújtani minden olyan 

dokumentumot, szerződést, e-mailt, levelezést és nyilatkozatot, ami az adózót igazolja!  

⧠ Elsőfokú határozathozatal – A revizorok lezárják az ellenőrzést, majd átadják az ügyet az 

adóhivatali jogászoknak, akik felülvizsgálják az ellenőrzés megállapításait, az esetleges 

jegyzőkönyvre tett adózói észrevételeket, és elkészítik a határozatot. A határozatot szintén 

kézbesítik, amelyre az adózó illetékköteles fellebbezést nyújthat be 30 napon belül. Amennyiben 

nem fellebbezik meg az elsőfokú határozatot, az a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét 

követően jogerőssé és végrehajthatóvá válik. 

⧠ A másodfokú határozathozatal – Amennyiben az adózó fellebbez a határozat ellen, az első 

fokon eljárt adóhatóság felterjeszti az összes keletkezett iratot a másodfokon eljáró szervhez, aki 

felülvizsgálja azt, a fellebbezésünkben foglaltaknak megfelelően. A másodfokú 

határozathozatalra általában 60 nap áll rendelkezésre a hatóságnak. A másodfokú adóhatóság – a 

felülvizsgálat eredményétől függően – az elsőfokú határozatot: 

 helyben hagyhatja, 

 megváltoztathatja, 

 új eljárás lefolytatására kötelezheti az elsőfokú hatóságot. 

                                                      
1
 A fenti példák a leggyakrabban előforduló adóhatósági ellenőrzés során alkalmazott módszereket 

mutatták be. 
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A másodfokú adóhatósági határozat kézbesítésétől pedig 30 nap áll rendelkezésére az adózónak, hogy 

bírósághoz forduljon. 

 

1.3.5 Jogi szankciók 

Ha valaki a fenti adózással összefüggő kötelezettségeit nem, vagy nem a jogszabályban meghatározott 

módon teljesíti, szankcionálható. A szankcionálás során kiróható büntetések maximális mértéke és 

százalékos nagysága az Art. által szabályozott. 

Az alábbi jogkövetkezmények róhatók ki: 

⧠ Késedelmi pótlék: Az adózó késedelmi pótlék fizetésére kötelezett az adó késedelmes 

megfizetése, a költségvetési támogatás esedékesség előtt történő igénybevétele esetén. 

⧠ Önellenőrzési pótlék: Ha az adózó az adót, költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet. 

⧠ Adóbírság: Adóhiány esetén fizetendő jogkövetkezmény. 

⧠ Mulasztási bírság: Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, adóköteles 

tevékenységet adószám hiányában folytat, bizonylatok kiállítását, nyilvántartások vezetését 

elmulasztja, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz 

eleget, fennálló köztartozásáról valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. 

A büntetések maximális mértékét és százalékos nagyságát az alábbi táblázat tartalmazza: 

5. táblázat: Az ellenőrzés jogkövetkezményei (forrás: 2017. évi CLI. törvény) 

Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Adóbírság Mulasztási bírság 

Jegybanki 

alapkamat 

kétszerese 

Késedelmi pótlék 50%-a, 

ismételt önellenőrzés 

esetén 75%-a 

ha nincs pótlólagos 

adófizetés, akkor max. 

1000 Ft, illetve 5000 Ft 

Adóhiány 50%-a, 

Ha az adóhiány a bevétel 

eltitkolásával, a 

bizonylatok, könyvek, 

nyilvántartások 

meghamisításával, 

megsemmisítésével függ 

össze, akkor  

az adóbírság mértéke az 

adóhiány 200 %-a 

Magánszemély adózó 

max. 200 eFt-ig, más 

adózónál 500 eFt-ig 

Adófizetés 

késedelme 

Önellenőrzés Adóhiány esetén Bevallást 

késedelmesen adja be, 

de a hatósági 

felszólítás előtt 

 

1.4 Foglalkoztatást és magánszemélyek jövedelmét terhelő adók 

 

A fejezet célja, hogy bemutassa a foglalkoztatást és a magánszemélyek jövedelmét terhelő fontosabb 

költségvetési elvonásokat. A nem jogi személyű kisebb vállalkozások közteher-fizetési kötelezettségét a 

következő fejezet mutatja be. 
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1.4.1 Személyi jövedelemadó 

A magyar személyi jövedelemadó egykulcsos. Ez azt jelenti, hogy minden jövedelmet egységes adókulcs 

(2018-ban 15%) terhel. Az adó alapja pedig a jövedelem, ami a bevétel és az elismert költségek 

különbsége. 

DEFINÍCIÓ  

A személyi jövedelemadó a magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét 

terhelő lineáris adó. 

A bevétel kapott vagyoni érték (természetben, pénzben kapott, átvállalt, más által 

kifizetett tartozás, kiadás). 

A költség, a bevételszerző tevékenység során felmerült, szabályszerűen számlával 

igazolt kiadás. 

A jövedelem a bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy 

bevétel hányada. 

 

A személyi jövedelemadó a kapott főbb jövedelmeket az alábbi kategóriába sorolja: 

 

1. ábra: A személyi 

jövedelemadó főbb 

jövedelmei és 

besorolásuk (forrás: 

1995/CXVII. törvény) 

 

 

 

 

 

 

 

Nem kell bevallást készíteni például az alábbi jövedelmekről: 

⧠ Adómentes jövedelem
2
 

⧠ Kifizető állapította meg és vonta le az adót 

⧠ Kapott kölcsön, hitel 

⧠ Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 600 ezer Ft 

⧠ Ingatlan eladás, ha abból jövedelem nem keletkezik 

⧠ Kamatjövedelem, ha abból a kifizető az adót levonta 

                                                      
2
 Fontosabb adómentes bevételek: összegben meghatározott szociális vagy társadalombiztosítási 

ellátások, nyugdíj, szociális gondozói díj, menedékjogi ellátások, kormányzati lakáscélú támogatás, egyes 

kitüntetések, sportösztöndíjak, kapott biztosítási kártérítés, örökség. 
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⧠ Egyszerűsített foglalkoztatás < napi minimálbér 

⧠ Mezőgazdasági kistermelő < évi 600 ezer Ft 

⧠ Vagyonátruházásból származó bevétel, ha jövedelem nem keletkezett 

A külön adózó jövedelmek kategóriáját egykulcsos adó esetében nincs sok értelme megtartani, a 

történelmi hagyományok mellett ennek az alábbi indokai lehetnek: 

⧠ Az adóbevételekhez képest magas adminisztrációs költségek (kisösszegű kifizetések) 

⧠ Egyszerűbb ügykezelés (ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítése, bérbeadása) 

⧠ Adóellenőrzés bonyolultsága, adminisztráció csökkentése (Magánvállalkozások átalányadózása) 

⧠ Befektetések ösztönzése (osztalékadó, kamatadó) 

⧠ Külön adózó jövedelmekkel szemben az összevont adóalapot csökkentő adókedvezményeket nem 

lehet igénybe venni 

1.4.2 Az összevont adóalap 

Az összevontan adózó jövedelmek esetében a jövedelmeket össze kell adni és a jövedelmeket 

megszorozva az adókulccsal kapjuk a számított adót. A számított adót csökkentik az adókedvezmények. 

A számított adóból levonva az adókedvezményeket, kapjuk a fizetendő adót. A fizetendő adóból levonva 

a kifizetők által már levont, illetve az adózó által már befizetett adóelőleget, megkapjuk a befizetendő 

adót/visszaigényelhető adót. 

Az összevont jövedelmek adóját az alábbi séma segítségével lehet kiszámolni. 

  

2. ábra: Összevont jövedelmek adóalapjának 

kiszámítása (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1 Az összevont adóalap megállapítása 

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek esetében a személyi jövedelemadó alapja a jövedelem. Az 

adóköteles bevételekből le lehet vonni a bevételszerző tevékenység érdekében felmerült ráfordításokat. 

A nem önálló tevékenységek esetében a költségeknek csak nagyon szűk köre számolható el. Ezek a 

munkáltatótól származó költségtérítések abban az esetben, ha azokat a munkáltató kifizeti. 

Egyéb összevonandó jövedelmek esetében költséget nem lehet elszámolni. 

Önálló tevékenységek esetében a költségeket háromféleképpen lehet elszámolni: 
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⧠ Diktált költségelszámolással – Ebben az esetben bizonylatok nélkül 10 százalékos költséget lehet 

elszámolni és a bevétel 90 százaléka lesz a jövedelem. A diktált költségelszámolás nem alkalmazható, 

ha bármilyen tevékenység esetében tételesen számol el költségeivel az adózó. 

⧠ Tételes költségelszámolással – Az adózó elszámolja a bevételei érdekében felmerült ráfordításokat és 

a különbség lesz a jövedelem, azzal a megszorítással, hogy a bevételeinél több költséget nem 

számolhat el. A költségeket – bizonyos kivételekkel – számlával kell igazolni. Azokat a kiadásokat, 

amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatban merültek fel (rezsi), a 

jövedelemszerző tevékenységgel arányosan lehet elszámolni. A költségelszámolásnál a költségnemre 

jellemző felhasználási mértéket kell alapul venni. Költségként csak azok a kiadások számolhatók el, 

amelyeket a törvény költségnek elismer. A tételes költségelszámolás keretében a 100 000 Ft alatti, 

kizárólag üzleti célú tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költsége egy összegben elszámolható. A 

tevékenységhez használt 100 000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök beszerzési ára 

teljes egészében költségként nem vonható le a bevételből még értékcsökkenési leírással sem. Az 

önálló tevékenységet folytató magánszemély a saját tulajdonú gép, berendezés, felszerelés adóévben 

történő használatba vétele esetén átalány formájában számolhat el értékcsökkenési leírást, 

nyilvántartás vezetése mellett. Az értékcsökkenési leírás az adott tárgyi eszköz beszerzési, előállítási 

értékének 50 százaléka, legfeljebb – több ilyen tárgyi eszköz esetén is – az éves bevétel 1 százaléka 

lehet. Ezen a címen kiadás csak egyszer, a használatbavétel évében számolható el költségként. 

⧠ Átalányadózással – egyéni vállalkozás bevételeinek bizonyos százalékát tekintjük jövedelemnek. 

Ennek részletes szabályaival kiadványunkban nem foglalkozunk. 

 

Ha a bevételekből kivonjuk a költségeket, megkapjuk az összevont jövedelmet.  
A jövedelemből két adóalap csökkentő kedvezményt lehet igénybe venni – sorrendben az első az első 

házasok kedvezménye, majd a családi kedvezmény.  

Az első házasok kedvezményét az a házaspár veheti igénybe, ahol legalább az egyik fél először köt 

házasságot. A kedvezmény mértéke havi 33 350 Ft/házaspár, amelyet a házasságot követő hónaptól vagy 

24 hónapon át lehet igénybe venni, vagy a családi kedvezmény megnyílásáig. A kedvezmény vagy az 

egyik fél veszi igénybe, vagy a házastársak között megosztható. 

A családi kedvezmény mértéke 2018-ban 

⧠ egy eltartott esetén havi 66 670 Ft/eltartott, 

⧠ kettő eltartott esetén havi 116 670 Ft/eltartott, 

⧠ három és minden további eltartott esetén havi 220 000 Ft/eltartott. 

 
A jövedelem és az adókulcs (jelenleg 15 százalék) szorzataként kapjuk a számított adót.  

A számított adóból több adókedvezményt lehet igénybe venni. A fontosabbak a következők: 

⧠ Személyi kedvezmény – mértéke a havi minimálbér 5 százaléka. Az veheti igénybe, aki 

rokkantsági járadékot kap, illetve súlyosan fogyatékos. 

⧠ Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés kedvezménye – a befizetés 20%-a, maximum évi 130 ezer 

forinttal csökkenthető a számított adó. 

 
Ha a számított adót korrigáljuk az adókedvezményekkel és visszafizetésekkel, akkor kapjuk a fizetendő 

adót.  

1.4.3 Külön adózó jövedelmek adójának kiszámítása 

 

1.4.3.1 Ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásból származó jövedelem 

Az adó kiszámításának menetét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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6. táblázat: Ingatlan esetében a jövedelemadó levezetése (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

 Értékesítésből származó bevétel 

- Vagyonszerzésre fordított összeg 

- 
Értéknövelő beruházások 

- 
Értékesítés során felmerült ráfordítások 

= 
Jövedelem 

- 
Jövedelemcsökkentő tételek 

= 
Adóalap 

* 
Adókulcs (15%) 

= 
Fizetendő adó 

 

Vagyonátruházásból származó jövedelem kiszámítását az alábbi esetekben kell alkalmazni: 

⧠ Termőföld értékesítése 

⧠ Ingatlan értékesítése 

⧠ Egyéb vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet, földhasználat, bérleti jog) értékesítése 

 
Általános elv az, hogy a vagyonátruházásból származó jövedelmet úgy kell meghatározni, hogy 

bevételből le kell vonni azokat a kiadásokat, amelyek az eladott vagyonnal összefüggésben az eladónál 

felmerültek. Ezek jellemzően a következők: 

⧠ a vagyon megszerzésre fordított összeg (vételár a megfizetett illetékekkel), 

⧠ az eladásra kerülő ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás számlával igazolt költsége (az ingatlan, 

értékét, állagát megóvó ráfordításokon felül az ingatlan forgalmi értékét növelő ráfordítás, például a 

fűtés korszerűsítése, kerítés építése, de például festés, karbantartás nem), 

⧠ az ingatlan jog eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (például a hirdetések díja). 

 
A jövedelem (a számított összeg) a személyi jövedelemadó-törvényben meghatározott feltételekkel és 

mértékben csökkenthető.  

1.4.3.2 Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem 

Az adó kiszámításának menetét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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6. táblázat: Ingó vagyontárgyból származó jövedelem adózása (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

 

Értékesítésből származó jövedelem (évi 200 ezer Ft-ig 

adómentes, 600 ezer Ft bevételig nem kell bevallani sem) 

- Vagyonszerzésre fordított összeg 

- 
Értéknövelő beruházások 

- 
Értékesítés során felmerült ráfordítások 

= 
Jövedelem 

- 
Jövedelemcsökkentő tételek 

= 
Adóalap 

* 
Adókulcs (15%) 

= 
Számított adó 

- 
30 000 Ft (200 000 * 15%) 

= 
Fizetendő adó 

 

A magánszemélyek ingó vagyontárgy-értékesítésének adózása a következőképpen történik. Először a 

vagyontárgy értékesítéséből származó bevételt kell meghatározni.  

Ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet az ingóság átruházásra 

tekintettel az eladó megszerzett. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a 

jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy 

gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő 

szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott 

értéke. 

Amennyiben az ingóság megszerzésére fordított összeg nem állapítható meg, akkor itt is a bevétel 25 

százaléka tekinthető jövedelemnek és más összegek ez esetben nem vonhatók le.  

A jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevételből le 

kell vonni a megszerzésre fordított összeget, a megszerzéssel és eladással kapcsolatban felmerült, igazolt 

költségeket és a vagyontárgy értékét növelő ráfordításokat (ha azokat korábban költségként még nem 

számolták el). 

1.4.3.3 Árfolyamnyereség adója 

7. táblázat: Árfolyamnyereségből származó jövedelem adózása (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

 Értékesítésből származó bevétel 

- Értékpapír megszerzésére fordított összeg 

- 
Járulékos költségek 

= 
Jövedelem 

- 
Korábbi ügyletek árfolyamveszteségei (ellenőrzött tőkepiacon) 

= 
Adóalap 

* 
Adókulcs (15%) 

= 
Fizetendő adó 
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Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül az értékpapír átruházása ellenében megszerzett 

bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére és a járulékos költségekre fordított 

kiadás együttes összegét. 

1.4.4 Béren kívüli juttatások 

A munkáltatók nem csak munkabérrel és jutalmakkal honorálhatják munkavállalóik erőfeszítéseit. A 

természetbeni juttatásoknak széles köre alakult ki. Ezeket az szja is adóztatja. A természetbeni 

juttatásoknak két fajtája van az adóztatás mértékétől függően.  

A béren kívüli juttatások adóztatása kedvezőbb. A főbb béren kívüli juttatások megnevezését, célját és 

maximális összegét az alábbi táblázat mutatja: 

 

8. táblázat: Béren kívüli juttatások jellemzői (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

Megnevezés Felhasználás 

módja 

Maximális összeg Megjegyzés Összeg-korlát 

Készpénz-

juttatás 

Nincs korlátozva 100 000 Ft/év   

200 000 Ft/év 

köz-szolgálat-

ban 

maximum 

450 000 Ft/év 

verseny-

szférában 
SZÉP-kártya 

Szálláshely-

szolgáltatás 

  

  

225 000 Ft/év 

Csak és kizárólag a 

szálláshelyek, valamint a 

belföldi utazások árát 

lehet fedezni 

Rekreáció 75 000 Ft/év Szórakoztató és kulturális 

intézményekben valamint 

az egészségmegőrzést 

szolgáló szolgáltatásokra 

Meleg étel 150 000 Ft/év Szálláshelyet is lehet 

belőle fedezni 

Forrás: 1995/CXVII. törvény 

 

A béren kívüli juttatásként maximum évi 450 ezer forint juttatható, viszont a SZÉP kártyára adott 

összegen kívül a többi megadott célra csak 200 ezer forint adható. 

A béren kívüli juttatások esetében a kifizetőt terhelő adó alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa. A béren 

kívüli juttatásokat 15 százalékos személyi jövedelemadó és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás 

terheli. 

Ha a kifizető ezen felül ad valamit, azt egyes meghatározott juttatásnak nevezzük. Itt is az adó alapja a 

juttatás értékének 1,18-szerese. Az egyes meghatározott juttatásokat is 15 százalék személyi 

jövedelemadó terheli, de itt 19,5 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 

Az adható egyes meghatározott juttatásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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9. táblázat: Egyes meghatározott juttatások jellemzői (forrás: 1995/CXVII. törvény) 

Megnevezés Felhasználás módja Maximális összeg Megjegyzés 

Erzsébet-utalvány Hideg- és meleg étkezés, nagy 

áruházakban élelmiszer 

vásárlás 

Nincs korlátozva   

Munkahelyi étkezés Munkahelyi meleg étkezés Költség mértékéig   

Helyi utazási bérlet Tömeg-közlekedés Bérleg ára   

Iskolarendszerű 

képzés 

Tanulói vagy hallgatói 

jogviszony vagy OKJ képzés 

Nincs korlátozva Munkáltató rendeletére a 

munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettség 

Munkáltatói nyugdíj- 

és egészségpénztári 

hozzájárulás 

 Nincs korlátozva Önkéntes nyugdíjpénztár, 

egészség- és önsegélyző 

pénztár 

Iskolakezdési 

támogatás 

Munkavállaló kiskorú 

gyermekének iskolaszer 

Nincs korlátozva Csak utalványként adható 

Ajándék-utalvány  Évi 3 alkalommal a 

minimálbér 10%-ig 

 

Cégtelefon 

magáncélú 

használata 

Minimum a hívások díjának 

20%-a 

Nincs korlátozva.  

 

Ezen kívül vannak adómentes munkáltatói juttatások is. Ezek részletes szabályait mellőzve, a fontosabb 

adómentes juttatások az alábbiak: 

⧠ a sportról szóló tv. szerinti sportrendezvényekre szóló bérlet, jegy értékhatár nélkül, valamint a 

kifizető által fenntartott sportlétesítmény használata; 

⧠ kulturális szolgáltatás 50 ezer forintig; 

⧠ kockázati biztosítás minimálbér 30%-ig; 

⧠ az óvodai, bölcsődei szolgáltatás és ellátás; 

⧠ vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, mobilitási lakástámogatás; 

⧠ a kifizető által biztosított védőoltás; 

⧠ jogszabály által előírt használatra tekintettel adott védőeszköz (pl. szemüveg); 

⧠ albérleti támogatás  

 
A kifizetett munkajövedelmeken felül még két, szintén a munkajövedelemtől függő adót kell a 

foglalkoztatóknak fizetni. A szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. 

1.5 Szociális hozzájárulási adó 

A szociális hozzájárulási adó alanya: 

⧠ a kifizető; 

⧠ az egyéni vállalkozó; 

⧠ a mezőgazdasági őstermelő. 

 
Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony: 

⧠ a munkaviszony; 

⧠ a szövetkezet tagsági viszony; 

⧠ gazdasági társaságban személyes közreműködés; 
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⧠ az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy 

tagja között fennálló tagi jogviszony; 

⧠ a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony; 

⧠ az egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy között fennálló, az egyházi 

szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony; 

⧠ a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony; 

⧠ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló 

tevékenység. 

A kifizetőt terhelő adó alapja jellemzően a természetes személy részére juttatott, kifizetett jövedelem, 

díj. 

A számított adó az adóalap 19,5 százaléka. A bevallás és befizetés gyakorisága havi (határidő: a 

tárgyhót követő 12-e).  

1.6 Szakképzési hozzájárulás 

A szakképzési hozzájárulást a szociális hozzájárulási adót fizető munkáltató fizeti a nem önálló 

tevékenységekre kifizetett jövedelmek után. Tehát a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, vagyis az 

adó alanyai főszabályként a belföldi székhelyű gazdasági társaságok, alkalmazottat  

A szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával. 

Az adó alapját csökkenteni lehet a törvényben meghatározott kedvezményekkel. 

Az adó mértéke az adóalap 1,5 százaléka. 

A szakképzési hozzájárulás többféleképpen teljesíthető, amit a fizetésre kötelezett maga választhat meg 

(arányokat is), ezek főszabályként az alábbiak lehetnek: 

⧠ az állami adóhatóságnál vezetett számlára történő befizetéssel, 

⧠ a szakközépiskola, szakiskola, a szakképző iskola tanulói számára gyakorlati képzés 

szervezésével, 

⧠ gyakorlatigényes alapképzési szak keretében tanulók számára szervezett szakmai gyakorlattal,  

⧠ saját munkavállalói számára felnőttképzési, tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok 

folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés 

költségeivel. 

Általános esetben a szakképzési hozzájárulásról a hozzájárulásra kötelezett havonta, a tárgyhót követő 12. 

napig készít előleg bevallást. Az előleget 11 hónapig havonta, egyenlő részletekben kell megfizetni, majd 

a befizetett előlegek és az éves nettó kötelezettség különbségének értékét a tárgyévet követő február 25. 

napjáig (az éves bevallás készítésének határidejéig) kell kiegyenlíteni. 
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10. táblázat: Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe  vehető fontosabb 

kedvezmények (forrás: 1995/CXVII. törvény)  

Kedvezmény A kedvezmény mértéke  Szakképzési 

hozzájárulásból 

igénybevehető-e 

GYED, illetve GYES, valamint a 

gyermeknevelési támogatás folyósítása 

alatt vagy azt követően adható 

kedvezmény. 

Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 19,5 

százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási 

adó a foglalkoztatás első két évében, 9,75 százalékával 

a foglalkoztatás harmadik évében. * 

igen 

25 év alatti, legfeljebb 180 nap 

biztosítási idővel rendelkező 

pályakezdő esetében adható 

kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de 

legfeljebb 100 ezer forint 19,5 százalékával 

csökkenthető a foglalkoztatás első két évében.* 

igen 

55 év feletti foglalkoztatott utáni 

kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de 

legfeljebb 100 ezer forint 9,75 százalékával 

csökkenthető. * 

nem 

Karrier Híd Programban részt vevők 

esetében járó kedvezmény. 

A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér 

kétszeresének a 13,5 százalékával csökkenthető a 

szociális hozzájárulási adó.  

nem 

Szabad vállalkozási zónában működő 

vállalkozás új munkavállalóira igénybe 

vehető kedvezmény. 

A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de 

legfeljebb 100 ezer forint 19,5 százalékával 

csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 9,75 

százalékával a foglalkoztatás harmadik évében. * 

igen 

Szakképzettséget nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatottak utáni 

kedvezmény. 

A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 9,75 

százalékával csökkenthető az adó. 

nem 

Tartósan álláskeresők után igénybe 

vehető kedvezmény. 

Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer 

forint 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás 

első két évében, 9,75 százalékával a foglalkoztatás 

harmadik évében. * 

igen 

 

1.7 Járulékok 

Személyi jövedelemadón kívül a magánszemélyeknek különböző járulékokat is meg kell fizetni. A 

járulékok a társadalombiztosítási szolgáltatásokat (nyugdíj, egészségügy), másrészt a munkanélküli 

ellátásokat fedezik.  

A járulékokat munkaviszonyból és vállalkozási jogviszonyból származó jövedelmek után kell megfizetni 

(ezekből a jogviszonyokból származó jövedelmek a személyi jövedelemadóban az összevonandó 

jövedelmek részét képezik): 

A fizetendő járulékok mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. A járulékalap a biztosítotti jogviszonyból 

származó bevétel. 
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11. táblázat: A társadalombiztosítási ellátások fedezetére fizetendő járulékok (1995/CXVII. törvény) 

Nyugdíjjárulék 

 

Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 

Természetbeni 

egészségbiztosítási 

járulék 

Pénzbeli 

egészségbiztosításijárulék 

Munkaerő-piaci 

járulék 

10% 4% 3% 1,5% 

 

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó (nyugdíjas), társas vállalkozó által fizetendő 

egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7110 Ft (napi összege 237 Ft). 

Főállású alkalmazott esetében a fizetendő járulékok minimumát a minimálbér összege határozza meg, 

míg főállású vállalkozó esetében a garantált bérminimum a járulékszámítás alapja.  

A minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege.  

Ez 2018-ban a minimálbér havibér alkalmazása esetén 138 000 Ft. 

Ha a munkavállaló, a biztosított egyéni és társas vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a 

társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú 

szakképzettséget igényel, a garantált bérminimum 2018-ban 180 500 Ft. 

Főállású vállalkozó esetében a szociális hozzájárulási adó alapja a minimálbér 112,5%-a, nyugdíjjárulék 

esetében a minimálbér, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék esetében a minimálbér 150%-a. 

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy akkor 

válik biztosítottá, ha az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a 

minimálbér harminc százalékát, naptári napokra annak harmincad részét. 

Pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot csak főmunkaviszony után kell fizetni, 

azaz, ha a magánszemély igazolja, hogy heti 36 óránál többet foglalkoztatják, akkor a többi biztosítotti 

jogviszonya utáni bevételeiből ezeket az összegeket nem kell levonni. 

Ha a családi kedvezményt a magánszemély a személyi jövedelemadójából nem tudja teljes egészében 

érvényesíti, az igénybe nem vett adóalapcsökkentő kedvezmény 15%-t leírhatja a járulékokból is a 

következő sorrendben: 

⧠ Természetbeni egészségbiztosítási járulék 

⧠ Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 

⧠ Nyugdíjjárulék 

A járulékokat alapesetben a kifizető állapítja meg, vallja be és fizeti be tárgyhót követő 12. napig.  

1.8  Az egészségügyi hozzájárulás (eho) 

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében 

egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott adó 

jellegű kötelezettség, amelyet az erről szóló törvényben meghatározott jövedelmek után kell megfizetni.  

Jelenleg csak százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni – alapesetben – azok után a 

magánszemélynek juttatott jövedelmek után, amit nem terhel szociális hozzájárulási adó.  

A kifizetőt 19,5 százalék mértékű kötelezettség terheli  

⧠ az egyes meghatározott juttatások 1,18 szerese után,  

⧠ a kamatkedvezményből származó jövedelem 1,18 szerese után, 

⧠ a mezőgazdasági őstermelőnek az összevont adóalapja után, ha nem fizet utána szociális 

hozzájárulási adót, 
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⧠ támogatói adomány után, 

⧠ munkáltató javára kötött kockázati életbiztosítások után. 

 
A kifizetőt 14 százalékos mértékű kötelezettség terheli  

⧠ a béren kívüli juttatások 1,18 szerese után, 

⧠ egyéni vállalkozó a vállalkozásból kivont jövedelem után (osztalék), 

⧠ árfolyamnyereségből származó jövedelem után, 

⧠ értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után, 

⧠ ingatlan bérbeadásából származó 1 millió Ft jövedelem feletti jövedelem után. 

 

Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 

az átalányban megállapított jövedelmének 14 százaléka.  

A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által 

fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 14 százaléka.  

A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mértékű 

egészségügyi hozzájárulás a tételes átalányadó 20 százaléka, ha e tevékenysége után nem fizet 

társadalombiztosítási járulékot.  

Külföldi illetőségű előadóművésznek 14%-os EHO-t kell fizetnie (maximum évi 450 ezer forintot) a 

Magyarországon szerzett személyi jövedelemadóköteles jövedelme után.  

A kifizetőt, valamint a magánszemélyt terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető 

havonta állapítja meg, vonja le, a jövedelem kifizetését (juttatását) követő hónap 12. napjáig fizeti meg.  

1.9 Társasági adó 

DEFINÍCIÓ 

A társasági adó a jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságok által az adott évben elért jövedelmük után fizetett lineáris adó, melynek 

mértéke az adóalap 9%-a.  

Általános jellemzői:  

⧠ a vállalkozás rendszeres jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező pozitív 

eredménye
3
 alapján fizetendő,  

⧠ nem áthárítható,  

⧠ versenysemleges, vagyis tulajdonosi struktúrától, vállalkozási mérettől, tevékenység jellegétől 

független,  

⧠ az adóköteles jövedelem arányában százalékosan meghatározott lineáris adó.  

 

A törvény területi hatálya, Magyarország területe. Személyi hatálya, belföldi illetőségű adóalanyok 

tekintetében korlátlan, ami teljes körű adókötelezettséget jelent, azaz a belföldről és külföldről származó 

jövedelmekre egyaránt vonatkozik. Belföldi illetőségűnek minősül az a külföldi személy is, akinek 

üzletvezetésének helye belföld. A belföldi illetőségű adózók adókötelezettsége a cégnyilvántartásba 

                                                      
3
 Az országok gyakorlatát végigkövetve, a társasági adókulcs egyes estekben attól is függ, hogy az 

eredményt kiosztják-e a tulajdonosok között, vagy pedig visszaforgatják a jövedelmet termelő 

vállalkozásba.  
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történő bejegyzés napján keletkezik, és akkor fejeződik be, amikor törlik a cégnyilvántartásból, illetve 

felszámolással történő megszűnés esetében, amikor az eljárás befejeződik.  

Külföldi illetőségű adóalanyok tekintetében korlátozott adókötelezettségről beszélünk, amely 

vonatkozik a belföldről származó, vagy nemzetközi szerződés, viszonosság alapján, belföldön adózó 

jövedelmekre. A külföldi vállalkozó adókötelezettsége tehát a belföldi telephelyen végzett vállalkozási 

tevékenységből származó jövedelmére terjed csak ki.  

A törvény hatálya nem terjed ki, azaz nem társasági adóalany többek között a(z):  

⧠ Magyar Nemzeti Bank,  

⧠ büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező 

foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek,  

⧠ kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából létesített közhasznú társaság, illetve a 

tevékenységét folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaság,  

⧠ Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság, illetve a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági 

társaság,  

⧠ Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság, illetve a 

tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,  

⧠ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,  

 jogszabályban meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatók: MR, MTV, Duna TV,  

 felszámolás kezdő napjától a felszámolási eljárás alatt állók, a kényszertörlési eljárás 

kezdő napjától a kényszertörlési eljárás alatt állók,  

 pártok. 

A társasági adókötelezettséget a számviteli elszámolások alapján kimutatott adózás előtti eredmény és az 

adótörvényben előírt módosító tételek összevonásával kell meghatározni. Az adó alapja kettős könyvvitelt 

vezető adóalanyok esetén, a növelő és csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény. 

Az adózás előtti eredmény birtokában, az adókötelezettség meghatározásának menete a következő:  

 I. Adózás előtti eredmény  

 II. - Adóalapot csökkentő tételek
4
  

 III. + Adóalapot növelő tételek
5
  

 IV. + Külföldről származó jövedelem  

 V. = Adóalap  

 VI. Számított adó (adóalap 9 százaléka)  

 VII. - Adókedvezmények  

 VIII. - Külföldön megfizetett adó  

 IX. Társasági adófizetési kötelezettség  

 

Az adózás előtti eredményt az adóalapot módosító tételekkel kell korrigálni. Az adóalap korrekciókat,
6
 

céljukat illetően a következő csoportokba sorolhatjuk:  

⧠ A számviteli szabályok alapján bizonyos költségek és ráfordítások szabadon számolhatók el, 

azonban a társasági adó kiszámítása során csak korlátozottan vehetők igénybe. Ezen 

elszámoláshoz kapcsolódó módosító tételek célja az adóalap védelme
7
 és a költségvetési 

bevételek biztosítása. 

                                                      
4
 Lényegében adóalap kedvezményként számolhatók el.  

5
 Az adóalap védelmét szolgáló, az adókikerülést korlátozó előírások.  

6
 Az adózás előtti eredményt növelő, illetve csökkentő tételek az adóalap nagyságára lényegében az 

egyenlegükkel hatnak.  
7
 Ilyen hatású például a gyorsított amortizációt fékező előírások alkalmazása.  
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⧠ A kétszeres adóztatás elkerülése
8
 érdekében az olyan tételek, amelyek után már más adóalany 

megfizette az adót, adóalap csökkentésként számolhatók el.  

⧠ Ugyanakkor az olyan jövedelem felhasználások, amelyek után a vállalkozók keletkezésükkor 

nem fizettek adót, adóalap növelő tételként kell elszámolni. Ezek a tételek az adóelkerülést 

hivatottak megakadályozni.  

⧠ Bizonyos tételek preferenciális jelleggel
9
 adóalap csökkentésként elszámolható olyan tételek, 

amelyek sajátos adóalanyok, gazdasági események kezelését szolgálják az adóalap kiszámítása 

során.  

 

1.9.1 Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek 

Az adózás előtti eredményt csökkentő
10

 főbb jogcímek:  

⧠ korábbi adóévek elhatárolt vesztesége,
11

 de legfeljebb az adózás előtti eredmény elszámolása 

nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig, azzal, hogy a 2014 előtt keletkezett veszteségek 

korlátlanul, a 2014-ben keletkezett veszteséget 2025-ig, a 2015-től kezdődő veszteségeket csak 

felmerüléstől számítva 5 évig lehet elszámolni,  

⧠ kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett 

céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg,  

⧠ terven felüli értékcsökkenés
12

 adóévben visszaírt összege,  

⧠ értékcsökkenési leírásként
13

 az adóévre megállapított összeg,  

⧠ bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége,  

⧠ bejelentett immateriális jószág értékesítése,  

⧠ fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszköz értékének 

növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a 

mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, 

kötelezettségenként elszámolt összeg,  nem realizált árfolyamnyereség,  

⧠ eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött 

tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és 

legfeljebb adóévenként 500 millió Ft,  

⧠ adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel, kivéve az 

ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt 

bevételt,  

⧠ megszerzett társaság tagjánál a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre 

az adóévben elszámolt árfolyamnyereség,  

⧠ iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap 

után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka, ha az adózó a szakképző 

iskolai tanuló gyakorlati képzését jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján végzi, 

illetve 12 százaléka, ha az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi,  

⧠ sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló után folyamatos továbbfoglalkoztatása 

esetén, valamint a korábban munkanélküli személy, továbbá a szabadulást követő 6 hónapon 

belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya 

alatt álló személy után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett 

társadalombiztosítási járuléka,  

                                                      
8
 Ahogy az adókötelezettség levezetésénél láttuk, ilyen az osztalék, amelyet már adózott jövedelemből 

fizet a társaság.  
9
 Klasszikusan ilyenek például a vállalkozásokat ösztönző K+F tevékenységek.  

10
 A teljes listát a társasági adótörvény 7. §-a tartalmazza.  

11
 Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően kell felhasználni. 

12
 Terven felüli értékcsökkenési leírásról a számviteli törvény szerint immateriális jószágnál, tárgyi 

eszköznél, akkor beszélünk, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték.  
13

 A társasági adótörvény melléklete tartalmazza, az un. „adó écs”-re vonatkozó részletes szabályokat.  
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⧠ követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a 

behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor 

elszámolt bevétel,  

⧠ bírság elengedése miatt az adóévben bevételként elszámolt, az adóévben vagy az előző 

adóévekben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe vett összeg,  

⧠ kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 százaléka,  

⧠ adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 

közvetlen költsége,  

⧠ legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén 

személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér, 

de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, feltéve, hogy az adózó által 

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

⧠ mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző 

adóévhez viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre 

számított összegének szorzata,  

⧠ közhasznú szervezetnek, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás 

értékének 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, 

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, 

⧠ a mobilitási célú lakhatási támogatás adóévi összege 

⧠ a munkásszállásra fordított beruházási, felújítási, üzemeltetési költségek, illetőleg a bérleti díj, 

⧠ a műemlék ingatlannal kapcsolatos karbantartási költségek, 

⧠ csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés, 

⧠ legalább öt éves időtartamú szerződés alapján felsőoktatási intézménynek nyújtott támogatás 50 

százaléka.  

A társasági adótörvény szerinti értékcsökkenés, az un. „adó écs” értékével az adózás előtti eredmény 

csökkenthető.  

1.9.2 Adózás előtti eredményt növelő jogcímek 

Az adózás előtti eredményt növelő
14

 főbb jogcímek:  

⧠ kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett 

céltartalék,
15

  

⧠ adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt 

összeg,
16

  

⧠ költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett 

összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével,  

⧠ fedezeti ügylettel nem fedezett, befektetett pénzügyi eszköz értékének csökkenéseként, illetve a 

hosszú lejáratú kötelezettség értékének növekedéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a 

devizaárfolyam változása alapján eszközönként és kötelezettségenként elszámolt összeg  nem 

realizált árfolyamveszteség,  

⧠ jogerős határozatban megállapított bírság, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik,  

⧠ ellenőrzött külföldi társaság adóévének utolsó napján kimutatott pozitív adózott eredmény 

felosztott osztalékkal csökkentett része,  

⧠ adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege,  

⧠ behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés,  

                                                      
14

 A teljes listát a társasági adótörvény 8. §-a tartalmazza.  
15

 A céltartalék képzés az óvatos értékelés számviteli alapelvéből fakad, azaz nem lehet eredményt 

kimutatni akkor, ha az árbevétel, bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.  
16

 Terv szerinti értékcsökkenési leírást immateriális jószágra és a tárgyi eszközökre lehet alkalmazni. Ez 

az un. számviteli törvény szerinti értékcsökkenés.  
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⧠ termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság tagjánál azon összeg 

kétszerese, amellyel a részesedés értékesítéséből származó árfolyamnyereség meghaladja a 

részesedés tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt,  

⧠ ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésre az adóévben elszámolt értékvesztés 

következtében elszámolt ráfordításnak, az elszámolt bevételt meghaladó része,  

⧠ bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetése,  

⧠ adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt 

összeg.  

 

Mind a csökkentő, mind a növelő jogcímek esetében fontos megjegyezni, hogy nem csak az adott tétel 

ismerete fontos az adózási gyakorlatban, hanem a törvényben nevesített kivételek és a felsorolt főbb 

esetek melletti specialitások pontos alkalmazása is.  

Azokban az esetekben, ha az adózás előtti eredmény vagy a társasági adóalap közül a nagyobb érték nem 

éri el a „jövedelem- (nyereség-) minimumot”, akkor a 2007. július 1-je óta hatályos törvényváltozás 

értelmében az adózó választhat, hogy nyilatkozatot
17

 tesz a társasági adóbevallásában, vagy a 

„jövedelem- (nyereség-) minimumot” tekinti adóalapnak. Az ilyen módon meghatározott adót nevezzük 

elvárt adónak.  

Az elvárt adóalap kiszámítása a következő módon történik: 

Elvárt adóalap = Összes bevétel * 0,02  

 

1.9.3 Adóalapot érintő egyéb elszámolások 

Ha egy kapcsolt vállalkozás szerződésben, megállapodásban, áfa nélkül számítva magasabb vagy 

alacsonyabb ellenértéket alkalmaz, mint független partnerek esetén, akkor az adózóknak a szokásos piaci 

ár és az alkalmazott ellenérték különbségével az adóalapot módosítaniuk kell. Az adóalap csökkentésekor 

rendelkezni kell a másik fél által aláírt dokumentummal. Az elszámoló árszabályozást kell alkalmazni az 

alapításkor, jegyzett tőke emelés, leszállítás, vagyonkiadás, nem pénzbeli osztalék juttatáskor, ha a 

többségi befolyással rendelkező tőkét emel, vagy osztalékot kap. A szabályt alkalmazni kell külföldi 

vállalkozás és belföldi telephelye, adózó és külföldi telephelye közötti ügyletekre is. Nem kell 

ugyanakkor alkalmazni, belföldi adózó külföldi telephelye kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletekre, ha 

van olyan egyezmény, ami kizárja a kettős adóztatást.  

1.9.4 Adókedvezmények 

Az adókedvezmény főbb típusai:  

⧠ kis- és középvállalkozások beruházási hitelkamata,  

⧠ szövetkezeti közösségi alap-kedvezmény (képzett közösségi alap 6,5%-a) 

⧠ fejlesztési adókedvezmény,  

⧠ élőzenei szolgáltatásra elszámolt költség, ráfordítás (áfa nélkül) számított összegének legfeljebb 

50%-a, 

⧠ energiahatékonyságot növelő beruházás elszámolt költségének 70%-a (középvállalkozás esetén 

40%-a, kisvállalkozás esetén 50%-a), de maximum 15 millió euró, 

                                                      
17

 A nyilatkozat a társasági adóbevallás részlapja, három évre kell kitölteni (adóév, adóév-1 év, adóév-2 

év). A nyilatkozat kitöltése alapján várható, hogy az adózót kiválasztják adóellenőrzésre. Ennek 

valószínűsége az utóbbi években csökken, egyre kisebb jelentősége van a nyilatkozatnak. Az érintett 

társaságok a nyilatkozattétel helyett az elvárt adó megfizetését választják.  
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⧠ filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek. látvány-csapatsportok támogatásának 

adókedvezménye.  

 

Az adókedvezmények igénybevételének egyedi szabályait a társasági adótörvényben megtaláljuk. 

Vannak azonban a kedvezményekre általánosan vonatkozó szabályok is. Ezek a következők:  

⧠ a számított társasági adóból, legfeljebb annak 80 százalékáig érvényesíthető a fejlesztési 

támogatás adókedvezménye,  

⧠ az igénybe vett adókedvezménnyel csökkentett adóból legfeljebb annak 70 százalékáig 

érvényesíthető minden más adókedvezmény,  

⧠ az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe,  

⧠ a külföldi vállalkozó az e törvényben meghatározott adókedvezményekkel a belföldi telephelyén 

megvalósított beruházás, a foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma, illetve a belföldi 

telephelye útján elért árbevétel alapján élhet,  

⧠ ha törvény az adókedvezmény igénybevételének utolsó évét meghatározza, akkor azt utoljára 

abban az adóévben lehet érvényesíteni, amelynek utolsó napja a törvényben megjelölt évben van.  

1.9.5 Társasági adóbevallás és adóelőleg fizetés szabályai 

Az adózónak az 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. Az adóbevallás időpontja május 31.  

Az adóelőleg fizetési szabályai:  

⧠ havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió 

Ft-ot, minden hónap 20-áig,  

⧠ háromhavonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 5 

millió Ft, negyedévet követő hó 20-áig,  

⧠ mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazatba és halászati ágba sorolt adózónál az adóév első 

negyedévében az éves adóelőleg 10 százaléka, második negyedévében 20 százaléka, harmadik 

negyedévében 30 százaléka, negyedik negyedévében 40 százaléka esedékes, ha az előző adóévi 

fizetendő adó legfeljebb 5 millió Ft,  

⧠ illetve, az adóév első negyedévében az éves adóelőleg 3,3 százaléka, második negyedévében 6,6 

százaléka, harmadik negyedévében 10 százaléka, negyedik negyedévében 13,4 százaléka 

esedékes havonta, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió Ft-ot.  

 

A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az 

adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, december 20-án. E rendelkezés 

nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított 

árbevétele nem haladta meg az 100 millió Ft-ot.  

1.10 Kiva 

A kisvállalati adót a 50
18

 főnél nem többet foglalkoztató, az 500
19

 millió Ft árbevételt, vagy egy évnél 

rövidebb adóév esetén az ennek időarányos részét meg nem haladó cégek – gazdasági társaságok, 

szövetkezetek – választhatják. További feltétel még, hogy a vállalkozás adószámát az adóévet megelőző 

két naptári évben az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel, az üzleti év 

                                                      
18

 Már működő KIVA adózóknál az adóalanyiság csak akkor szűnik meg, ha a 100 főt meghaladják. 
19

 A KIVA adózást választóknál az adóalanyiság megszűnése csak akkor következik be, ha az 1 milliárd 

Ft-os értékhatárt átlépik. 
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mérlegforduló napja december 31. és az adózó adóévet megelőző adóévéről készítendő 

beszámolójában a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot. 

A kisvállalati adó alapja főszabály szerint a tőkeműveletek és osztalékok egyenlegének a személyi 

jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.  

Az adó mértéke az adó alapjának 13 százaléka. 

 
A kisvállalati adó adóalanya mentesül: 

⧠ a társasági adó, 

⧠ a szociális hozzájárulási adó, és 

⧠ a szakképzési hozzájárulás 

bevallása és megfizetése alól. 

 
A kivát bevallani a társasági adóhoz hasonlóan a tárgyévet követő május 31-éig kell.  

Kivát választani az alacsonyabb nyereséggel és nagyobb bértömeggel rendelkező társas vállalkozásoknak 

éri meg alkalmazni, hiszen a 19,5 százalékos szocho + 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás helyett itt 

csak 13 százalékot kell fizetni. Viszont ha a vállalatnak nagy a nyeresége, akkor a kivás vállalkozás a 

nyereség után 13 százalékot fizet és nem 9 százalék társasági adót.  

A kisvállalati adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő naptári év első 

napjával jön létre, amely bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év december 1-jétől, legkésőbb az 

adóévet megelőző év december 20-áig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton.  

1.11 Kata 

A kisvállalatok adózásának egyszerűsítése érdekében vezették be a kisadózó vállalkozások tételes adóját 

(kata). Az adóalanyiság a bejelentkezést követő hónap első napjával jön létre. 

Amennyiben az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti és 

közkereseti társaságok akként döntenek, hogy a kata szerinti adózást választják, a főállású kisadózók után 

fizetendő havi 50 ezer – főállásúnak nem minősülő kisadózók esetében havi 25 ezer – Ft tételes adó 

megfizetésével a kisadózók mentesülnek a személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, 

szakképzési illetve egészségügyi hozzájárulás megfizetésétől. Ez az adóteher az évi 12 millió forint alatti 

árbevételű cégekre vonatkozik. Ha egy katás vállalkozás átlépi a 12 millió forintos összeghatárt a 

többletbevétel 40%-a lesz az adó mértéke.   

A tételes adót a kisadózó vállalkozásnak a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie. 

A kisadózó vállalkozás az említett adónemekre vonatkozó bevallások benyújtása helyett csupán egy 

nyomtatvány benyújtására kötelezett az adóévet követő év február 25-éig.  

Az adminisztrációs terhek könnyítését eredményezi, hogy a kata szerint adózó vállalkozás – hasonlóan az 

evához – pusztán bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, így az adózók könyvelő, illetve adózásban 

jártas szakemberek igénybevétele nélkül tudnak eleget tenni adókötelezettségüknek. Az általa kibocsátott 

számlán viszont fel kell tüntetnie a „kisadózó” szöveget.  

Annak ellenére, hogy járulékokat nem fizet, a főállású kisadózó teljes körű biztosítottnak minősül, így 

valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot szerez. A pénzbeli ellátások esetében havi 90 

000 Ft után fogja kapni az ellátásokat.  

Ha nagyobb összegű ellátásra tart igényt, akkor a főállású kisadó 75 ezer forint KATA-t is fizethet. Ebben 

az esetben havi 150 000 forint után számítják az ellátásokat. 
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1.12 Speciális gazdasági esetek adózása 

Az alábbiakban összefoglaljuk néhány speciális helyzetű adózóra vonatkozó szabályokat.  

1.12.1 Háztartási alkalmazott 

A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 

szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi XC. törvény rendelkezik. A háztartási munka a 

kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói 

mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, 

főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, 

kertgondozás.  

A háztartási alkalmazott alkalmazását a foglalkoztató köteles a NAV-nak bejelenteni. A háztartási 

alkalmazott bejelentését több hónapra előre is teljesíteni lehet.  

A foglalkoztatót a teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 Ft összegű 

regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli, melyet a bejelentést követő hó 12. munkanapjáig kell 

megfizetni.  

A háztartási alkalmazottnak fizetett díj adórendszeren kívüli keresetnek minősül. Ez viszont azt is jelenti, 

hogy társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot nem keletkeztet.  

1.12.2 Egyszerűsített foglalkoztatás 

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) foglalja 

össze. Az egyszerűsített foglalkoztatás külön kezelésének oka is hasonló a háztartási alkalmazottak 

szabályaihoz. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait jellemzően eseti, alkalmi munkavégzés esetében 

alkalmazzák, ahol a munka értéke nem áll arányban a munkaviszony általános adminisztrációs és 

közteher-igényével. 

Egyszerűsített foglalkoztatást négy területen lehet létesíteni: 

⧠ mezőgazdasági idénymunkára, 

⧠ turisztikai idénymunkára,  

⧠ filmipari statiszta, 

⧠ alkalmi munkára. 

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a 

munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.  

A munkáltató bejelentési kötelezettségét  

 elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy  

 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.  

 

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára 

munkavállalónként  

 mezőgazdasági idénymunka esetén 500 Ft,  

 turisztikai idénymunka esetén 500 Ft,  

 alkalmi munka esetén 1000 Ft,  

 filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 Ft.  

Az egyszerűsített foglalkoztatás közterhét tárgyhót követő 12-éig kell bevallani és megfizetni.  



Adózás és járulékok rendszere  

33 

1.13 Általános forgalmi adó 

DEFINÍCIÓ 

Az általános forgalmi adó – továbbiakban áfa – nettó, összfázisú, általános fogyasztási 

adó. A fogyasztási adó a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást adóztatja, általános, 

mivel általános szabályként minden termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra 

vonatkozik, összfázisú, mivel a termelési folyamat minden pontján felszámítják, és 

nettó, ami azt jelenti, hogy az értékesítés adójából a beszerzések adója levonható.  

Az ÁFA szabályait EU direktívák rögzítik, a nemzeti szabályozás jellemzően csak a kulcsok mértékét és 

az egyes termékkulcs alá tartozó termékek körét határozhatja meg Uniós jóváhagyás mellett.  

A törvény által meghatározott három magyarországi áfakulcs 5, 18 és 27 százalék. Ez nem más, mint egy-

egy termék vagy szolgáltatás nettó értékére vetülő adó százalékos mértéke, vagy más szóhasználattal az 

un. alulról számított áfa. A fogyasztó ugyanakkor a termék, vagy szolgáltatás bruttó árával találkozik 

vásárláskor, amely már magában foglalja annak áfatartalmát is. Ez az érték pedig az un. felülről 

számított áfa. Nominálisan természetesen ugyanarról az összegről beszélünk, de mivel más a 

viszonyítási alap, így a felülről számított áfa kulcs mindig kisebb lesz az alulról számított áfa kulcsnál. 

Átszámításuk a következő triviális módon lehetséges:  

27 / (100 + 27) = 21,26%  

18 / (100 + 18) = 15,25%  

5 / (100 + 5) = 4,76%  

Az áfatörvény értelmében adófizetési kötelezettség az alábbi tényállások megléte estén következik be:  

⧠ belföldön, ellenérték fejében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás,  

⧠ terméknek az Európai Közösségen belüli,
20

 ellenérték fejében teljesített beszerzése,  

⧠ termék importja után.  

 

Belföld alatt Magyarország államterülete értendő. Eszerint az áfatörvény rendelkezéseit belföldi 

értékesítés esetén kell alkalmazni, ideértve a vámszabad területet és a tranzitterületet is. A területi hatály 

általában jó eligazítást ad arra vonatkozóan, hogy az adott ügylet az országhatáron belül vagy kívül zajlik, 

de az adófizetési kötelezettség megállapítása szempontjából fontos tényező a teljesítés helyének 

meghatározása.  

A termékimporthoz szorosan hozzátartozik a harmadik állam fogalma. A törvény szövege a 

jogszabályokban nem ritkán előforduló inverz definíciót használja erre az esetre, azaz harmadik állam 

alatt minden, a Közösség és tagállamai, valamint azok területei alá nem tartozó országokat illetve 

területeket kell érteni.  

1.13.1 Az áfaalanya – személyi hatály 

 
Az áfatörvény értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját nevében 

gazdasági tevékenységet folytat tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére. A megfogalmazásból 

következően az adóalanyiság teljes körű. Ez azt jelenti, hogy szervezeti keretektől, valamint belföldi-

                                                      
20

 A továbbiakban a szokásos terminológiával, Közösségen belüli beszerzésnek fogjuk nevezni.  
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külföldi illetőségtől függetlenül, amennyiben a saját név alatt végzett gazdasági tevékenység megvalósul, 

akkor a személy vagy szervezet adóalannyá válik.  

Az adóalanyiság szempontjából legfontosabb két feltétel a jogképesség megléte, valamint a gazdasági 

tevékenység végzése. A jogképesség tekintetében elsődlegesen a belföldi, illetve külföldi személy 

személyes joga az irányadó. Amennyiben a személyes jog alapján a jogképesség nem állapítható meg, 

akkor elsődlegesen a magyar jog alapján kell azt megítélni. A gazdasági tevékenység pontosabb 

meghatározása érdekében fontos tisztázni, hogy az áfatörvény szempontjából nincs jelentősége annak, 

hogy a gazdasági tevékenység eredményes-e és lényegtelen, hogy azt engedéllyel vagy anélkül végzik. 

Meghatározó ugyanakkor a rendszeresség, amely alatt azt kell érteni, hogy a bevételszerzés 

életvitelszerűen történik-e. Például nem fog áfa alannyá válni az a magánszemély, aki ingatlant értékesít 

az év során, ha ez nem válik ismétlődő, rendszeres, életvitelszerű tevékenységgé. Gazdasági 

tevékenységnek minősül ezek alapján a termelésre, forgalmazásra irányuló tevékenység, 

vagyonértékesítés, új közlekedési eszköz értékesítése, ingatlanok sorozat jellegű értékesítése, de 

idesorolandó a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatói, szellemi szabad foglalkozásúként 

folytatott tevékenység is. A törvényi megfogalmazás szerint gazdasági tevékenység: valamely 

tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az 

ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.
21

 Az 

üzletszerű gazdasági tevékenység, nyereségre való törekvést feltételez, míg a rendszerességnél az 

ismétlődő haszonszerzés a cél. Vállalkozások esetén azonban azok a tevékenységek, melyek nem 

rendszeresen vannak jelen a vállalkozás életében, hanem csak eseti jelleggel, a törvény azokat is 

gazdasági eseménynek tekinti.  

 

1.13.2 Az áfa tárgya – tárgyi hatály 

Az áfa tárgyi hatálya jelenti azt a gazdasági tevékenységet, amely az adóügyi jogviszonyt létrehozza. 

Ebből a szempontból döntő jelentőségű az adóköteles tevékenységi kör meghatározása, illetve annak 

pontos értelmezése. Mivel a gazdasági tevékenységek két fő ága jellemzően a termékértékesítés és a 

szolgáltatásnyújtás, ezért a forgalmi adó e két fogalomkörre, valamint a termékimportra építi az 

áfakötelezettség alapszabályait. A termékértékesítés a birtokba vehető dolgok fölötti tulajdonosi, illetve 

rendelkezési jog átruházását jelenti, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. 

További termékértékesítés:  

⧠ zártvégű lízing,  

⧠ bizományosi értékesítés,  

⧠ saját vállalkozásban előállított termék,  

⧠ apport,  

⧠ ellenérték nélküli átadás, felhasználás, illetve birtoklás,  

⧠ termék más tagállamba történő fuvarozása vagy fuvaroztatása.  

 

Adófizetési kötelezettség a termék átadásával keletkezik, s jellemzően nem akkor, amikor az ellenértéket 

teljesítik.
22

 Az áfatörvény értelmében nem minősül termékértékesítésnek a közcélú adomány, az 

áruminta és kis értékű termék más tulajdonába történő ingyenes átengedése, így ezek az esetek adófizetési 

                                                      
21

 2007. évi CXXVII. Tv. 6. § (1) 
22

 A korábban már hivatkozott 2010/45/EU tanácsi irányelvben biztosított lehetőség alapján a 2013. 

január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszaktól kezdődően a kis- és középvállalkozásoknak – az 

áfatörvényben felsorolt feltételek teljesülése esetén – lehetőségük van választani a pénzforgalmi 

elszámolást az általános áfaszabályok helyett.  
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kötelezettséget sem keletkeztetnek, ugyanakkor az előállításukhoz, beszerzésükhöz kapcsolódó áfa 

levonható.  

A szolgáltatásnyújtás fogalma a fejezetben már megismert inverz módon definiált, azaz minden olyan 

gazdasági tevékenység szolgáltatásnak minősül, amely nem tartozik a termékértékesítés körébe. Ide 

tartozik például:  

⧠ a vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedése,  

⧠ a termék vállalkozásból történő időleges kivonása, ha azt saját vagy alkalmazottai 

magánszükségletének kielégítésére vagy általában vállalkozásától idegen célok elérésére 

ingyenesen használja feltéve, hogy a beszerzéshez adólevonási jog illette meg,  

⧠ a kötelezettségvállalás, valamely tevékenység teljes vagy részbeni abbahagyására, annak 

végzésétől való tartózkodásra,  

⧠ az ingyenes szolgáltatás, feltéve, hogy az adóalanyt a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan 

adólevonási jog illette meg.  

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a korábban alkalmazott kivetéses adózást az önadózás 

váltotta fel, mivel megszűntek a vám- és pénzügyi határok a tagok között. A Közösségen belüli 

beszerzés esetén a vevőnek kell a másik tagállamból vásárolt termék után megfizetni az adót, belföldön. 

A Közösségen belüli kereskedelemben, abban az országban kell az áfát megfizetni, amely a termék 

rendeltetési helye, vagyis ahol a terméket értékesítik. Ez a célország elve és főszabályként ezt kell 

alkalmazni.
23

  

Egyes kivételes ügyletek esetén azonban a származási ország elve érvényesül, mely lényege, hogy az 

adót a termék eredetének országában kell megfizetni.
24

  

1.13.3 A teljesítés helye 

Az adókötelezettség csak a belföldön teljesített ügyletekre terjed ki. Ezért az áfa gyakorlati alkalmazása 

szempontjából kiemelt fontosságú a teljesítés helyének meghatározása. Amikor külföldi és belföldi 

adóalanyok között folynak ügyletek, fontos tisztázni, hogy az adott tranzakció hol történik, mivel az adó a 

teljesítés helye szerint lesz megállapítható. Amennyiben a teljesítés helye nem belföldre esik, nem kell az 

ügylet után Magyarországon adót fizetni. A cél az, hogy minden ügylet után sor kerüljön adófizetésre, de 

csak egyetlen helyen.
25

 A főszabály az, hogy amennyiben a teljesítési hely belföldön helyezkedik el, 

abban az esetben az egyenes adózás rendszerében történik az áfa befizetése és visszaigénylése. Ahhoz, 

hogy megállapítható legyen, hogy a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ténylegesen belföldön 

történt-e, az első és legfontosabb, amit vizsgálni kell, hogy mi volt az adott ügylet teljesítési helye.
26

 

Ahogy az áfa hatályánál megkülönböztettük a termékértékesítést és a szolgáltatásnyújtást, úgy a teljesítés 

helyének meghatározásakor is indokolt ez a kettéválasztás. Termékértékesítés esetén az eladott termék 

jellemzően fizikailag is követhető, így a teljesítés- és egyben az adókivetés helye is illeszkedik az ügylet 

tényleges helyszínéhez. Amennyiben a terméket nem adják fel, nem fuvarozzák el, akkor a teljesítés helye 

ott lesz, ahol az a teljesítéskor található.  

                                                      
23

 Ha egy német cég egy magyarországi kft.-nek értékesít, akkor az áfát a magyar cégnek Magyarországon kell 

megfizetni, valamint mindkét vállalatnak összesítő bevallást kell benyújtania, saját állama adóhivatalához.  

24
 Pl.: Egy Németországból származó termék után már nem Magyarországon, hanem Németországban kell adózni. 

Ez azonban csak akkor áll elő, ha bizonyos feltételek együttesen teljesülnek.  

25
 Ezt az Uniós elvekkel összhangban úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a kétszeres adóztatás és az egyszer 

sem adóztatás elkerülése ugyanolyan fontos cél.  
26

 dr. Farkas Alexandra: A teljesítés helye az általános forgalmi adó rendszerében Adó-Lap 2011/3-4. 

szám 
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Főszabályként a szolgáltatás nyújtás teljesítési helyeként azt a helyet határozhatjuk meg, ahol a 

szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, ha ez nem valósult meg, akkor annak lakóhelye 

vagy szokásos tartózkodási helye lesz a szolgáltatásnyújtás helye.  

Közösségen belüli beszerzés esetén azt a helyet tekintjük teljesítési helynek, ahol a szállítás 

befejezésekor az áru megtalálható. Különös esetekben az a tagállam lehet a teljesítés helye, amely az 

adószámot kiadta, amennyiben adózó nem rendelkezik igazolással, hogy a szállítás befejezésének helyén 

megfizette az adót.  

Import esetén, ahol az áru először kerül Közösségi területre, az importálónak abban a tagállamban 

keletkezik adófizetési kötelezettsége. Ugyanakkor, ha egy termék nem kerül szabadforgalomba, az import 

teljesítési helye az, ahol a vámjog megszűnik.  

1.13.4 Adófizetési kötelezettség keletkezése 

 

Az adófizetési kötelezettség egy magvalósult gazdasági esemény után keletkezik, mely magába foglalja 

a jogszabályok által előírt feltételek maradéktalan betartását. A feketegazdaság és fiktív számlázás 

visszaszorítása érdekében a szabályozás adófizetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, ha a 

tevékenységet ténylegesen nem valósították meg, de az egyezségről számlakibocsátás történt. Mentesülés 

a fizetés alól csak abban az esetben lehetséges, ha a számla sztornózásra kerül és erről a megállapodásban 

résztvevő felet is értesítik. A fizetendő adó megállapítását minden esetben a teljesítéskor kell alkalmazni.  

Egy gazdasági esemény megvalósulásakor előleg fizetésére is sor kerülhet. Ebben az esetben az adó 

megállapítását az előleg kézhezvételétől kell megállapítani. Amennyiben még konkretizált szerződés nem 

keletkezett a gazdasági eseményről, de a vevő pénzt utal, attól még fizetési kötelezettség nem keletkezik, 

mivel ez nem minősül előlegfizetésnek. A gazdaságban előfordulnak olyan értékesítések is, melyek 

részletfizetésen alapulnak. Ekkor az adófizetési kötelezettség a termék átadásával jelenik meg. Nem 

feltétele a teljes vételár megfizetése. Említést érdemel a bizományos értékesítéshez kapcsolódó 

adófizetés. Kötelezettség abban az esetben fog keletkezni, ha a tulajdonjog átszáll a megbízó és a 

bizományos között, valamint az értékesítés megvalósul a bizományos és a harmadik fél között.  

1.13.5 A számla 

A gazdasági tevékenységet végző adóalanyok között zajló gazdasági műveletek bizonylatolási 

kötelezettségét több jogszabály is meghatározza. A tárgyalt témához tartozó fogalom a bizonylat, illetve 

a számla, ami alapján az adófizetési kötelezettség előjele megállapítható. A számla, egyszerűsített 

számla
27

 és nyugta adóigazgatási azonosításra alkalmasságának feltételeit törvény írja elő. A két fogalom 

– bizonylat és a számla – csak részben azonos, hiszen a számviteli kategóriába tartozó bizonylat tágabb 

kört ölel fel, mint az áfatörvényben meghatározott számla és a vele egy tekintet alá eső okiratok. Ebből 

fakadóan szabályozásukban is találhatók eltérések. Bizonylat minden olyan gazdasági eseményt rögzítő 

irat, amely a bizonylati elvvel, illetve a valódiság elvével összhangban bizonyítani képes a bekövetkezett 

események hitelességét, és amelyek az elszámolások alátámasztására alkalmasak.
28

 Nyugta kötelező 

adattartalma: 

⧠ kibocsátás kelte,  

⧠ nyugta sorszáma,  

⧠ nyugta kibocsátójának neve, címe, adószáma,  

⧠ termék, szolgáltatás bruttó ellenértéke.  

                                                      
27

 Amikor az ellenérték kiegyenlítése készpénzfizetéssel történik.  
28

 Számviteli törvény (2000. évi C. törvény, 166§)  
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1.13.6 Az adó alapja 

Az adó alapja főszabály szerint a teljesítésért járó ellenérték, beleértve az árat közvetlenül befolyásoló 

támogatást és árkiegészítést is. A bírói gyakorlat szerint, ha a felek nem rendelkeznek az áfáról, úgy kell 

tekinteni a megállapodást, hogy a kikötött árban az áfa is benne van. Minden szolgáltatásnyújtás és 

termékértékesítés esetén a teljesítés ellenértéke számít az adó alapjának. Az adóalap részeként tekintenek 

a kötelező jellegű befizetésekre, mint a vámra, a fogyasztási adóra és a járulékos kötelezettségekre, így a 

közlekedési, bizományi, ügynöki, biztosítási költségekre. Nem része az adóalapnak az árengedmény, 

áruvisszatartás címén elengedett összeg, mennyiségi diszkont, más számára is elérhető üzletpolitikai 

engedmény, más nevében és javára beszedett pénzösszeg, amelyet nyilvántartásban elszámolási 

kötelezettségként kezelnek, mint a bérfőzőnél a bérfőzési szeszadó, a kártérítés, a kötbér és a dokumentált 

késedelmi kamat. Csökkenti az adóalapot a visszavett göngyöleg betéti díja, illetve az árengedmény, 

árleszállítás, árcsökkentés címén visszatérített összeg. Utólag csökkenti az adóalapot a visszatérített 

ellenérték, ha az ügylet érvénytelen, hibás a teljesítés, a teljesítés hiánya miatt az előleget visszatérítik, az 

ügylet meghiúsul és az eredeti állapotot helyreállítják, ill. a betétdíjak visszatérítése és a teljesítést követő 

árengedmény esetén. Az utólagos adóalap csökkentés feltétele a sztornó vagy helyesbítő számla kiállítása, 

lényegében a számla érvénytelenítése vagy módosítása.  

Termékimport esetén az áfa alapját a vámhatóság állapítja meg. A vámérték képezi az adó alapját, 

amelyet meg kell növelni a kivetett vámmal, a vámkezelési díjjal, az áfán kívüli adókkal, illetékekkel és 

más kötelező jellegű befizetésekkel. Termék feldolgozás esetén az adóalap az ellenérték vagy hozzáadott 

érték, növelve a következőkkel:  

⧠ vámok, adók, illetékek, illetve ha vámmentesség illeti a beszerzőt, akkor ennek összegével 

csökkentve,  

⧠ végső közösségi rendeltetési helyig felmerülő járulékos költségek, pl. biztosítás, szállítás, 

csomagolás, csökkentve az árengedmény és visszatérítés összegével.  

Speciális termékértékesítés, pl. gazdasági tevékenységből kivonás, ingyenes átadás, adólevonásra nem 

jogosító tevékenységre felhasználás, személygépkocsi üzemanyag, saját vállalkozásba megvalósított 

beruházás esetén az adóalap az adott vagy hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára vagy 

előállítási költsége. A lízingre vonatkozó speciális szabály alapján, a tőkerész adóköteles, a kamathányad 

adómentes.  

1.13.7 Adólevonási jog keletkezése 

A fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik az adólevonási jog. Lehetőség van a fizetendő 

adó összegének csökkentésére a levonható adó mértékével, ezzel is érvényesítheti az adózó levonási 

jogát. Adólevonási jog érvényesíthető, amennyiben az áfát áthárította egy másik adózó előleg és 

termékimport esetén, valamint termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után történő adó megállapításakor. 

Az adólevonási jognak tárgyi feltételei vannak, így biztosítani kell a teljesítést igazoló számlát, valamint 

import esetén a szabadforgalomba történő kihelyezésről szóló határozatot. Minden vállalkozás csak a 

termékhez, szolgáltatáshoz általa hozzáadott érték után adózik. Ezt a legegyszerűbben és a legkevesebb 

költséggel a levonásos technika alkalmazásával lehet megvalósítani. Ennek lényege, hogy az adóalany az 

általa fizetendő adóból levonhatja a beszerzéseit terhelő adókat. Azt az adóösszeget, amit:  

⧠ egy másik adóalany, valamint az eva hatálya alá tartozó adóalany rá áthárított,  

⧠ a termékimport után megfizetett,  

⧠ a szolgáltatást saját nevében megrendelő megfizetett,  

⧠ a saját rezsis beruházás után megfizetett.  

 

Az adóalanyok tehát a beszerzéseikre jutó áfát levonásba helyezhetik. A beszerzésre jutó áfa a gazdasági 

tevékenységhez beszerzett terméken, igénybevett szolgáltatáson felmerülő, áthárított áfa, amely általában 
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a vállalkozás által fizetendő áfából kerül levonásra. Előfordul az adólevonási jog korlátozása is, 

ideiglenesen, amikor az adózó adószámát az adóhatóság felfüggesztette, vagy véglegesen, amikor az 

adószám törlésre kerül. Az áfatörvény bizonyos esetekben tételesen tiltja az adó levonhatóságát. A 

fontosabbak a következők:  

⧠ ha a terméket, illetve szolgáltatást egészben vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező 

gazdasági tevékenységhez használják,  

⧠ a motorbenzinek beszerzése esetén,  

⧠ a személygépkocsi beszerzésénél,  

⧠ ha a terméket üzemanyagként közvetlenül személygépkocsi üzemeltetéséhez használják,  

⧠ élelmiszerek és italok beszerzése,  

⧠ vezetékes telefon-, mobiltelefon-, internetalapú telefonszolgáltatás előzetesen felszámított 

áfájának 30 százaléka,  

⧠ parkolási szolgáltatás igénybevétele, úthasználati díj fizetése.  

 

Adólevonás tiltása alól mentesülhet egy adóalany, amennyiben a beszerzése továbbértékesítési céllal 

történt, de egyébként az ügylet adófizetési kötelezettséget vonna utána. Alapvetően két mentességet 

különböztetünk meg, valódi és nem valódi mentességet. Valódi mentesség alatt értjük azt az esetet, ahol 

az adólevonási jog is biztosított. A nem valódi mentesség az adólevonási joggal nem jár együtt.  

Az adólevonási jog gyakorlásának vannak személyi feltételei. Ez azt jelenti, hogy adólevonási jogot 

kizárólag az az adófizetésre kötelezett adóalany gyakorolhat, aki a számviteli törvénynek megfelelő 

nyilvántartást vezet, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy a számviteli törvény hatálya alá tartozik.  

1.13.8 Mentességek 

Mentességek területén megkülönböztetünk levonási joggal járó és levonási jog nélküli mentességet. A 

levonási jog nélküli mentesség nagyon széles értékesítési skálát foglal magába, ahol az adóteher az 

igénybevevőkre nem hárítható át. Ebben a kategóriában – mint a szolgáltatások felhasználói – a 

társadalom tagjai aktívan jelen vannak. Idetartozik az oktatás, a postai, egészségügyi, biztosítási, banki és 

pénzügyi szolgáltatások. Ha egy tevékenységet közszolgáltató végez, mentesülhet az adó alól. Azonban a 

mentesülésből a vállalkozások sem maradhatnak ki. Beszerzéseik bruttó értéken kerülnek be a 

nyilvántartásukba. Erre saját értékesítésük miatt van szükség, mert ez után áfát nem számíthatnak fel és 

vissza sem igényelhetik a megfizetett adót. Az áfatörvény terminológiája szerint ezek azok a 

vállalkozások, akik a tevékenység közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel
29

 adó alóli 

mentességet élveznek. Ugyanakkor pénzügyileg hátrányos helyzetben vannak, mivel a működésükhöz 

szükséges beszerzéseket terhelő áfát nem vonhatják le. Kizárólag a taxatíve felsorolt tevékenységek 

mentesek a forgalmi adó alól.  

Fontosabb közérdekű tevékenységek:  

⧠ postai szolgáltatás,  

⧠ egészségügyi ellátás,  

⧠ emberi szövet, vér, anyatej értékesítése,  

⧠ fogorvosi ellátás,  

⧠ szociális ellátás,  

Elkülönül az eddigi mentességektől az alanyi adómentesség. Ezt személyhez kötődő mentességnek is 

nevezhetjük az áfa rendszerében, mely választható, ha az adóalany összes nettó értékesítése nem haladja 

meg a 8 millió Ft-ot, sem a megelőző adóévben, sem a tárgyévben várhatóan. Ebben az esetben az adózó 

a bevételi határ alatt, előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, valamint adófizetésre sem 
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 A köznapi szóhasználatban még használatos a korábbi elnevezés, amely szerint az ebbe a körbe tartozó 

tevékenységeket tárgyi adómentes tevékenységeknek is nevezhetjük.  
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kötelezett, azaz adómentesen számláz értékesítéskor. Ennek következtében adóbevallási kötelezettsége 

sincs. Az adómentes státusz megszűnik, ha az értékesítés eléri a 8 millió Ft-ot. Alanyi mentes értékesítés 

áfaelszámolása formailag ugyan megegyezik a levonási jog nélküli adómentes értékesítés elszámolásával, 

de lényeges különbség, ami a megnevezésükből is adódik, hogy egyik esetben maga az adó alanya 

mentesül az adófizetés alól, míg a másik esetben a tevékenység, amit az adóalany végez, mentes az 

adótól.  

1.13.9 Megállapítás és elszámolás 

A leglényegesebb elem egy termék, vagy szolgáltatásnyújtás elvégzését követően a számla kibocsátása. 

Ennek hiányában az adózó nem tudja érvényesíteni adólevonási és áthárítási jogát, valamint adófizetési 

kötelezettsége sem keletkezik, mivel nincs egy olyan bizonylat a kezében, mellyel bizonyíthatná a 

beszerzés megtörténtét. Az adóalany bevételeinek alakulása tekintetében lehet havi, negyedéves vagy 

éves bevalló. A bevallási határidő havi bevalló esetében a tárgyhót követő hónap 20. napja, negyedéves 

bevalló esetén a negyedévet követő hónap 20. napja, éves bevalló tekintetében pedig az adóévet követő év 

február 25. napja. Amennyiben adózó határidőn belül eleget tesz bevallási kötelezettségének és megfizeti 

az adót is, akkor visszaigénylésre is jogosulttá válik. Az adó megállapítása történhet:  

⧠ önadózással, amikor az adóalany maga végzi,  

⧠ kivetéssel, a NAV által, jellemzően új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése, 

valamint import esetén,  

⧠ határozattal, amikor a NAV nem adóalanyt kötelez adófizetésre, pl. telekértékesítésnél.  

Kezdő vállalkozásként főszabály szerint, minden adóalany havi bevallóként kerül nyilvántartásba vételre. 

Amennyiben tevékenysége megköveteli, ez változik. Így havi bevallásra kötelezett az az adóalany, 

akinek az elszámolandó adója a tárgyévet megelőző 2. évben az elszámolt adójának éves szinten 

összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege pozitív előjelű és az 1 millió Ft-

ot elérte. Szintén havi bevallást készít az összes áfaalany vállalkozás az alapítás és az azt követő évben. 

Éves bevallást tölt ki az az adóalany, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal,
30

 valamint a tárgyévet 

megelőző 2. évben az áfa összesített, előjeltől  

1.13.10A fordított adózás 

A mai magyar áfarendszerben az adó megfizetésének két formáját lehet elkülöníteni. Az egyik az egyenes 

adózás a másik a fordított adózási mechanizmus. Az egyenes adózás során, két belföldön adóalanyként 

működő gazdasági szereplő között lezajló eseményről van szó. Az egyik szereplő az értékesítő, a 

teljesítésre kötelezett, a másik pedig a beszerző, megrendelő. Az egyenes adózás működési 

mechanizmusa az, hogy a terméket saját nevében áruba bocsátó, illetve a szolgáltatást nyújtó adóalany 

felszámítja az adót és egyben meg is fizeti, de az áfa értékét át is hárítja a vevőjére, aki ezt majd a 

költségvetésből visszaigényelheti. A módszer lényege, hogy mindig csak azt a szolgáltatás részt adóztatja 

meg, amivel többet ért az értékesítés pillanatában, mint akkor, amikor hozzájutott. Mindaddig, míg 

adóalanyok között történik az értékesítés – és minden fél jogkövető magatartást követ – ugyanaz az 

összeg kerül befizetésre, mint amit a másik fél visszaigényel. A kör akkor zárul, amikor az első nem 

adóalany megjelenik a folyamatban, ugyanis ebben az esetben, míg a fizetendő adó továbbra is 

felszámításra kerül, addig a nem adóalany vásárló nem élhet a visszaigénylés lehetőségével. Egyenes 

adózásnál tehát az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján az adót termékértékesítésnél és 

szolgáltatásnyújtásnál, a teljesítésre kötelezett adóalany fizeti. Számos esetben azonban, az ügylet 

sajátosságai miatt nem tűnik célszerűnek ezt az adózási rendet követni, ezért kisegítő jelleggel megjelent 

a szabályozásban az egyenes adózási renddel ellentétes fordított adózási rend. Ez azt jelenti, hogy 
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 2003. augusztus 1-jétől a közösségi adószám (EU), 2008-tól a csoportos adószám is bekerült az 

adószám fogalmába.  
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bizonyos, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a vevő az adóalany, vagyis aki 

köteles az ügyletre eső áfát megfizetni. Ezt nevezik az áfatörvény alkalmazásában, fordított adózási 

rendnek.
31

 Fordított adózás alatt az áfában azt az esetet értjük, amikor a terméket értékesítő vagy 

szolgáltatást nyújtó adóalany helyett az adó fizetésére a terméket beszerző, illetve szolgáltatást 

igénybevevő adóalany kötelezett. Vagyis a vevő köteles a kapott számla alapján az áfát megállapítani, 

kiszámolni, majd azt saját maga bevallani és megfelelő feltételek megléte esetén levonni.  

A fordított adózás alkalmazási területeiről az áfatörvény rendelkezik részletesen. Ebben az esetben nem 

a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő adóalany, hanem az igénybevevő fogja az adót megfizetni, és a 

bevallást benyújtani. Fordított adózás esetén a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója olyan számlát 

bocsát ki, amely nettó összegű, azaz áthárított adót nem tartalmazhat. Tartalmaznia kell viszont a 

jogszabályi hivatkozást vagy bármely más, egyértelmű utalást arra, hogy a termék értékesítése, a 

szolgáltatás nyújtása után a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, 

továbbá nemcsak az eladó, hanem a vevő adószámát is. A fordítottan adózóknak is bizonyos esetekben 

áfával növelt számlát kell kiállítaniuk, amikor a vevő nem áfaalany, így például magánszemély, vagy 

őstermelő esetében, valamint, ha az értékesítés, vagy maga a vevő élvez adómentességet. 

A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője jogosult arra, hogy a termék beszerzéséhez, a 

szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a fizetendő adóként megállapított adót levonja abban a 

mértékben, amilyen mértékben a terméket, a szolgáltatást adóköteles termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás érdekében használja. Az adólevonási jog gyakorlásán semmit nem változtat a fordított 

adózás, ugyanúgy a számla a tárgyi feltétele. Számla hiányában az áfafizetési kötelezettséget meg lehet 

állapítani, azonban a fizetendő áfát nem lehet levonható áfaként számításba venni.  
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 A fordított adózásra vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény tartalmazza, melyben Magyarország köteles az EU 2006/112/EK rendelet 193-205. 

cikkben foglalt fordított adózási rendre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni.  
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FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.) 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

1991. évi LXXXII. törvény  a gépjárműadóról 

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről (játékadó) 

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao. tv.) 

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

szolgáltatások fedezetéről  

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (Eva tv.) 

2003. évi  LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

2003. évi  LXXXVIII. törvény az energiaadóról 

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról  

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

szabályairól 

2003. évi LXXXIX. törvényt a környezetterhelési díjról 

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.) 

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 

2010. évi XCIV. törvény az egyes ágazatokat terhelő különadóról  

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (Szocho 

tv.) 

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

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatásról 


