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ELŐSZÓ

Előszó
Az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI.
törvényt, majd a 2018. november 13-i ülésnapján az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvényt fogadta el, mely törvények a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szinte minden adó- és járuléknemet érintő módosításokat tartalmaznak. A módosítások számos időponthoz kötődően lépnek hatályba. Vannak
módosítások, melyek már a nyáron elfogadott törvény kihirdetését követő napon hatályba léptek, de a módosítások jelentős része 2019. január 1. napján lép hatályba. Közeleg az év vége, és közeledik az az időpont, amikor ezek a jogszabályi módosítások
valósággá válnak. A módosítások ismerete elengedhetetlen valamennyi adózó számára,
figyelemmel arra, hogy van néhány olyan változás, mint például a béren felüli juttatási
lehetőségek, amelyek alapvető változásokat jelentenek a vállalkozások számára.
A szerteágazó és jelentős változások folyamatos alkalmazkodás elé állítják a vállalkozásokat, és rendkívüli módon megnehezítik a számviteli és adózási szakemberek
munkáját. Ezért úgy gondoltuk, hogy hasznos lenne az adókkal és a járulékokkal
kapcsolatos évközi és 2019. január 1. napján hatályba lépő változásokat tematikusan,
érthetően és áttekinthetően egy külön kiadványban összegyűjteni, és segítséget nyújtani abban, hogy az új adózási szabályok gördülékenyen átkerüljenek a mindennapi
gyakorlatba. Bízunk benne, hogy az év végéig már nem kerül sor olyan jogszabály
elfogadására és kihirdetésére, amely felülírja a jelenleg elfogadott módosításokat, illetve újabb változásokat fog tartalmazni. Érdemes azonban figyelemmel kísérni az
Országgyűlés munkáját, és a Magyar Közlönyben kihirdetett törvényeket, rendeleteket. Természetesen a Menedzser Praxis Kiadó nyomtatott kiadványaiban és online
oldalain mindig naprakészen megtalálják az összes adózással, számvitellel, társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályt, azok magyarázatát, az adózáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat, gyakorlati tanácsokat. Kiadványaink folyamatosan és
részletesen bemutatják nem csupán a változásokat, hanem az eddigi szabályokat,
gyakorlati példákkal illusztrálva a mindennapi gyakorlati munka szempontjából.
Reméljük, hogy jelen kiadványunk hasznos társa lesz mindennapi munkája során!
Szerzők, szerkesztők
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2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített
vállalkozói adóról
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és az innovációról
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról
2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények módosításáról, valamint
a bevándorlási különadóról
2018. évi LXXXII. törvény az egyes adótörvények
uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint
egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és
az osztalékadóról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK

EMELKEDIK A CSALÁDI KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS VÁLTOZIK
A MEGOSZTÁS LEHETŐSÉGE
Az Országgyűlés az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2015. évi LXXXI. törvénnyel már korábban törvénybe iktatta a családi kedvezmény
2019. évi összegét is. Ennek megfelelően 2019. január 1-jétől az érvényesíthető
családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
• egy eltartott esetén 66.670 forint,
• kettő eltartott esetén 133.330 forint,
• három és minden további eltartott esetén 220.000 forint.
Lásd: Szja törvény 29/A. § (2) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezései szerint, ha
a családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, akkor az őt megillető kedvezményt az adóbevallásában megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a
családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni. A megosztás
azonban nem alkalmazható azokra a jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket
nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdése
meghatározza azokat az eseteket, amikor a jogosult a gyermeket nem egyedül neveli, de igényelhető az emelt összegű családi pótlék. Ilyen eset például, ha a szülő,
illetve házastársa, élettársa
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• köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző
hallgatója és jövedelme nincs;
• fogyatékossági támogatásban részesül;
• megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs;
• nyugellátásban részesül, feltéve, ha nyugdíjának összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,
• rokkantsági járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs;
• a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.
A Mód2 tv. lehetővé teszi, hogy a családi kedvezmény ilyen esetekben is érvényesíthető legyen megosztással.
Lásd: Szja törvény 29/B. § (1b) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK
Az Szja törvény 2019. január 1-jétől hatályos szabályai szerint az alábbi juttatások
minősülnek egyes meghatározott juttatásnak:
1. a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;
Lásd: Szja törvény 70. § (1) bekezdés a) pont
2. a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt
alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás (az előbbi szolgáltatások együtt:
telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles
jövedelem;
Lásd: Szja törvény 70. § (1) bekezdés b) pont
3. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott
szolgáltatásra – kivéve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra – befizetett összeg;
Lásd: Szja törvény 70. § (2) bekezdés
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4. a munkáltató által szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő
hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen
átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel;
Lásd: Szja törvény 70. § (3) bekezdés
5. az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott
jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell
hagyni az Szja törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat;
Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a
közalapítványt is), akkor speciális adómentességi szabályt állapít meg az Szja
törvény. Mentes ugyanis az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér
25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok
juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenység érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre
elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.
Lásd: Szja törvény 70. § (4)–(5) bekezdés
6. az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem;
A csekély értékű ajándék juttatása tekintetében két változásra kell figyelemmel lenni.
A 2019. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a csekély értékű ajándék – a korábbi három helyett – évente csak egy alkalommal juttatható, viszont bárki számára juttatható. A jelenleg hatályos szabályozás meghatározza, hogy mely személyek számára
juttatható a csekély értékű ajándék oly módon, hogy annak adókötelezettségét az
egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint teljesítse a juttató.
Lásd: Szja törvény 70. § (6) bekezdés a) pont
7. az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az
egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg
több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a
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rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben
vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra
fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként
nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát);
Lásd: Szja törvény 70. § (6) bekezdés b) pont
8. a kifizető által törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen
átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem;
Lásd: Szja törvény 70. § (6) bekezdés c) pont
9. az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló
törvény hatálya alá;
Lásd: Szja törvény 70. § (6) bekezdés d) pont
10. a munkavállaló részére az adóévben
• a SZÉP-Kártya szálláshely alszámlájára utalt támogatásnak évi 225 ezer forint
összeget meghaladó része,
• a SZÉP-Kártya vendéglátás alszámlájára utalt támogatásnak évi 150 ezer forint összeget meghaladó része,
• a SZÉP-Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatásnak évi 75 ezer forint
összeget meghaladó része,
• a SZÉP-Kártya szálláshely alszámlájára utalt támogatásnak évi 225 ezer forint
összeget meg nem haladó része, a SZÉP-Kártya vendéglátás alszámlájára utalt
támogatásnak évi 150 ezer forint összeget meg nem haladó része és a
SZÉP-Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatásnak évi 75 ezer forint
összeget meg nem haladó része együttes értékének az éves rekreációs keret
összeget meghaladó része;
Az éves rekreációs keretösszeg
a) ha a munkáltató költségvetési szerv:
• évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben
fennáll;
• a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az
adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal
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b)

arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
• évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély
halála miatt szűnik meg;
más munkáltató esetében:
• évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben
fennáll;
• a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az
adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal
arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
• évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély
halála miatt szűnik meg.
Lásd: Szja törvény (7) bekezdés a) és b) pont, 70. § (8) bekezdés

11. a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az
adóévben személyenként a minimálbér összegét meghaladó rész;
Lásd: Szja törvény 70. § (7) bekezdés c) pont
12. a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a
szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meghaladó rész.
Lásd: Szja törvény 70. § (7) bekezdés d) pont
Az Szja törvény 2019. január 1-jétől hatályos szabályai szerint az alábbi juttatások már nem minősülnek egyes meghatározott juttatásnak:
1. a munkáltató által
• valamennyi munkavállaló (ideértve a munka törvénykönyvéről szóló törvény
előírásai szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállalót is), vagy
• az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző
iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben
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hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban részesülő
magánszemély – ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak
jogelődjénél volt munkavállaló –, vagy
• az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt
az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret
terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék- vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel
választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
2. a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában
ideértve a munkáltatónál a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai
szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállalót is)
által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján
• több munkavállaló, vagy
• az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző
iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben
hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban részesülő
magánszemély – ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak
jogelődjénél volt munkavállaló –, vagy
• az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt
az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret
terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől
nem függő – közös ismérv alapján határozza meg;
3. a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján
kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj;
Az Szja törvény 95. § (6) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezés
szerint az Szja törvény 70. § (1) bekezdés c) pontjának 2018. december 31-én
hatályos rendelkezését a 2018-ban kezdődő biztosítási évre – de legfeljebb 2019.
december 31-éig – megfizetett biztosítási díjakra még alkalmazni lehet.
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4. azok a 2016. december 31-én hatályos, az Szja törvény 71. § szerint béren kívüli
juttatásnak minősülő, de a 2017. január 1-jén hatályos Szja törvény 71. § szerint
béren kívüli juttatásként nem nevesített juttatások, amelyeket a munkáltató (ideértve a személyesen közreműködő tagja tekintetében a társas vállalkozást is) 2016.
december 31-ét követően a juttatásokra vonatkozóan a 2016. december 31-én
hatályos szabályokban meghatározott feltételek szerint, de az egyedi értékhatárok
figyelmen kívül hagyásával egyes meghatározott juttatásként biztosít.
E rendelkezés 2019. január 1. napjával történő hatályon kívül helyezésével megszűnik annak lehetősége, hogy a kifizető egyes meghatározott juttatásként biztosítsa
• az üdülési szolgáltatást,
• az iskolakezdési támogatást,
• a munkahelyi étkeztetést,
• az iskolarendszerű képzést,
• az Erzsébet-utalványt,
• a helyi utazási bérletet,
• az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulást,
• a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulást.
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
Az Szja törvény 2019. január 1-jétől hatályos szabályai szerint az alábbi juttatások
minősülnek béren kívüli juttatásnak:
1. a munkavállalónak az adóévben
• a SZÉP-Kártya szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
• a SZÉP-Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;
• a SZÉP-Kártya szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb
évi 75 ezer forint támogatás;
Lásd: Szja törvény 71. § (1) bekezdés
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2. a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem
haladó rész;
Lásd: Szja törvény 71. § (2) bekezdés a) pont
3. a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére
a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem
pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből
személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.
Lásd: Szja törvény 71. § (2) bekezdés b) pont
Az Szja törvény 2019. január 1-jétől hatályos szabályai szerint már nem minősül
béren kívüli juttatásnak a munkavállalónak az adóévben juttatott pénzösszegnek
az éves keretösszeget meg nem haladó része, azzal, hogy az éves keretösszeg
• évi 100 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
• a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben
a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha
a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
• évi 100 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála
miatt szűnik meg.
VÁLTOZIK A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK KÖZTERHE
Az Szja törvény 2019. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a kifizetőt
terhelő adó alapja béren kívüli juttatás esetében a jövedelem, béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások esetében a jövedelem 1,18-szorosa.
A 2018. december 31. napjáig hatályos szabályozás szerint a kifizetőt terhelő adó
alapja a jövedelem 1,18-szorosa, függetlenül attól, hogy béren kívüli juttatásról
vagy béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásról van
szó. Lényegében a kifizetőt terhelő adó alapjának megállapításakor 2019. január
1-jétől béren kívüli juttatás esetén már nem kell alkalmazni az 1,18-szoros szorzószámot.
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A Mód1 tv. szerint a juttató adókötelezettsége mellett adható juttatásokat érintő
másik változás, hogy az egészségügyi hozzájárulás 14 és 19,5 százalékos mértékei
helyett egységesen 19,5 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni.
Lásd: Szja törvény 69. § (2) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MÓDOSUL A SPORTRENDEZVÉNYRE SZÓLÓ ÉS A KULTURÁLIS
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZÓLÓ BELÉPŐJEGYEK,
BÉRLETEK ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezése szerint adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen
a) juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló
belépőjegy, bérlet;
b) a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer
forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-,
cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató
szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást.
A Mód1 tv. 2019. január 1-jei hatállyal megszüntette a sportrendezvényre szóló és
a kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyek, bérletek adómentességét.
A Mód2 tv. – szintén 2019. január 1-jei hatállyal – visszaállította az adómentes
juttatás lehetőségét, de eltérő szabályokkal. Eszerint a kifizető ugyanazon magánszemély részére – mindkét juttatási körben külön-külön – a minimálbért meg nem
haladó értékben juttathat adómentesen
a) a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegyet, bérletet,
b) kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegyet, bérletet, könyvtári beiratkozási díjat.
A visszaállított szabály – a visszaélések megakadályozása érdekében – azt is rögzíti,
hogy az adómentesség csak abban az esetben alkalmazható, ha a belépőjegy, bérlet nem
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visszaváltható [ide nem értve természetesen a magánszemély részére ki nem osztott
(nem juttatott) belépőjegyek, bérletek visszaváltását]. Nem adómentes a juttatás továbbá akkor sem, ha a juttatás utalvány formájában (pl. kultúra utalvány) valósul meg.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8.28. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MEGSZŰNIK A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTHATÓ MOBILITÁSI
CÉLÚ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos szabálya lehetőséget biztosít
a munkáltatónak arra, hogy adómentesen mobilitási célú lakhatási támogatást
biztosítson a munkavállaló részére.
Az adómentes juttatásra vonatkozó rendelkezés 2019. január 1-jétől hatályon kívül
helyezésre kerül, tehát ennek megfelelően a támogatás 2019. január 1-jétől olyan jövedelemként lesz adóköteles, mint amilyen jogviszony a felek között fennáll, vagyis munkaviszonyból származó jövedelemként kell az adó- és járulék-kötelezettséget megállapítani.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 2. pont 2.11. alpont
Hatálytalan: 2019. január 1. napjától
MEGSZŰNIK A DIÁKHITEL TÖRLESZTÉS TÁMOGATÁSÁNAK
ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos szabálya szerint adómentes a
hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló
számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig.
Az adómentes juttatásra vonatkozó rendelkezés 2019. január 1-jétől hatályon kívül
helyezésre kerül, tehát ennek megfelelően a támogatás 2019. január 1-jétől olyan jövedelemként lesz adóköteles, mint amilyen jogviszony a felek között fennáll, vagyis munkaviszonyból származó jövedelemként kell az adó- és járulék-kötelezettséget megállapítani.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 7. pont 7.38. alpont b) pont
Hatálytalan: 2019. január 1. napjától
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ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS ÉS
TÁMOGATÓI ADOMÁNY ADÓKÖTELEZETTSÉGE
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 2018. december 31. napjáig az Szja törvény 89. § (6) bekezdésében megfogalmazott átmeneti
rendelkezés alapján (2017. január 1. napjától) (a 2016. december 31-én hatályos szabályok szerinti feltételek betartása mellett) egyes meghatározott juttatásnak minősül.
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tag egyéni számláján jóváírt támogatói
adomány 2018. december 31. napjáig az Szja törvény 28. § (1) bekezdés f) pontja
szerint egyéb jövedelemként adóköteles.
2019. január 1. napjától az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tag egyéni számláján jóváírt
támogatói adomány munkaviszonyból származó jövedelemként lesz adóköteles jövedelem. Az Szja törvény az új szabályozást a 28. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában teszi
egyértelművé, mely szerint nem minősül egyéb jövedelemnek az önkéntes kölcsönös
biztosítópénztár által a magánszemély tag egyéni számláján jóváírt, igazolt azon összeg,
amelynek forrásául szolgáló összeget más jövedelemként kell figyelembe venni (ideértve
különösen a munkáltatói hozzájárulást és a tag javára utalt támogatói adományt).
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás és
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tag egyéni számláján jóváírt támogatói
adomány után a munkáltatót a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adó és az 1,5
százalékos szakképzési hozzájárulás, a munkavállalót a 15 százalékos személyi jövedelemadó, a 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék terheli.
A Mód2 tv. meghatározza, hogy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba átutalt vagy más módon befizetett munkáltatói hozzájárulás, tag javára átutalt vagy
más módon befizetett támogatói adomány esetében a bevétel megszerzésének a
napja a kiadás teljesítésének napja.
A bevétel nagyságára vonatkozó rendelkezést az Szja törvény új 9. § (3b) bekezdése tartalmazza. Eszerint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba átutalt vagy
más módon befizetett munkáltatói hozzájárulás, tag javára átutalt vagy más módon
befizetett támogatói adomány esetében bevételként a hozzájárulás, adomány forrásául szolgáló összeget (így különösen a bérként számfejtett összeget) kell figyelembe venni, azzal, hogy a pénztárba történő átutalást vagy más módon történő
befizetést megelőzően a bevételből megállapított jövedelem után a pénztártag
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magánszemélyt terhelő közterheket az átutalást, befizetést teljesítő kifizető vonja le.
E szabály értelmében tehát a pénztárba a munkáltató a nettó összeget utalja át vagy
fizeti be.
2019. január 1. napjától az Szja törvény 44/A. § (1) bekezdésében foglalt szabály
módosítása folytán kedvező változás, hogy a pénztártag az adóbevallásában tett
nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a javára más személy által átutalt vagy
más módon befizetett összeg 20 százalékáról. Eddig a pénztártag az általa a tagi
jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, valamint a tag egyéni számláján jóváírt,
az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének
20 százalékáról rendelkezhetett.
Lásd: Szja törvény 24. § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés f) pont, 9. § (3b) bekezdés,
44/A. § (1) bekezdés a) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS
ADÓKÖTELEZETTSÉGE
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott
szolgáltatásra befizetett összeg 2018. december 31. napjáig az Szja törvény 70. §
(3a) bekezdése szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül. E rendelkezés
2019. január 1. napjától annyiban módosul, hogy a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra befizetett összeg már nem minősül egyes meghatározott juttatásnak.
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett
összeg a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásra befizetett összeg kivételével továbbra
is egyes meghatározott juttatásnak minősül. A juttatás értékének 1,18-szorosa után
15 százalék személyi jövedelemadó és 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó
terheli a munkáltatót.
Az Szja törvény 1. számú melléklet 6.10. pontja alapján adómentes jövedelemnek minősül az a juttatás, amelyet az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról
szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásként kap a magánszemély, ide
nem értve a kiegészítő önsegélyező szolgáltatást.
A munkavállalót célzott szolgáltatásként megillető kiegészítő önsegélyező szolgáltatás esetében a munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba
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történő befizetéskor nem keletkezik adókötelezettség. Az adókötelezettség utóbb,
a kiegészítő önsegélyező pénztári szolgáltatás igénybevételekor terheli a magánszemélyt. A magánszemély által célzott szolgáltatásként igénybevett kiegészítő önsegélyező szolgáltatás egyéb jövedelemként lesz adóköteles, melyet nem terhel
adóelőleg. A jövedelmet terhelő személyi jövedelemadót a magánszemélynek kell
bevallania az éves személyi jövedelemadóról szóló bevallásában, és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetnie. Az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem minősül kifizetőnek, így a
jövedelmet terhelő 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót is – a személyi jövedelemadó megállapításával, bevallásával és megfizetésével egyidejűleg – a pénztártag magánszemélynek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
A szociális hozzájárulási adó tekintetében is lehetőség van az Szja törvény 29. §-a
alapján a 84 százalékos szabály alkalmazására, azaz a szociális hozzájárulási adó
alapja a jövedelem 84 százaléka. Ezt az egyéb jövedelemként adóköteles összeget a
magánszemély az Szja törvény 44/A. §-a szerinti rendelkező nyilatkozatában nem
veheti figyelembe.
Lásd: Szja törvény 28. § (1) bekezdés e) pont, 46. § (2) bekezdés, 70. § (2)
bekezdés, 1. számú melléklet 6.5. pont d) alpont, 6.10. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MEGSZŰNIK A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS
ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos szabálya alapján adómentes a
munkáltató által a munkavállalónak lakáscélú felhasználásra – hitelintézet vagy a
kincstár útján, annak igazolása alapján, az Szja törvényben és a külön rendeletben
meghatározott feltételek és eljárás szerint – nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett
összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is), a vételár, a teljes építési költség
vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás
szobaszáma nem haladja meg a méltányolható lakásigényt. Ez a rendelkezés 2019.
január 1-jétől hatályon kívül helyezésre kerül, de az Szja törvény 95. § (5) bekezdése egy kapcsolódó átmeneti rendelkezést tartalmaz, mely szerint a 2019. január
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1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben az Szja törvény 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni. 1
Fontos megemlíteni, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatás abban az esetben
lehet adómentes – az egyéb feltételek fennállása esetén –, ha a támogatás folyósítása 2018. december 31. napjáig megtörténik. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt,
hogy a támogatás felhasználásának is eddig az időpontig kell megtörténnie.
Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet figyelembevételével megállapítható, hogy a támogatást
• lakás tulajdonjogának és lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén legkésőbb 2019. március 31. napjáig;
• lakás építése, építtetése, alapterületének növelése, illetve korszerűsítése esetén
legkésőbb 2019. december 31. napjáig;
• a magánszemély által adósként, adóstársként hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatás esetén
legkésőbb 2018. december 31. napjáig (tehát még az idei évben) kell felhasználni.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 96. § (2) bekezdése alapján a módosított
72. § (4) bekezdés f) pontjában említett értékhatár megállapításához a 2019. január
1-jét követően nyújtott lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni.
MEGSZŰNIK A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÁS DÍJÁNAK
ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezése alapján adómentes a
kockázati biztosítás más személy által – az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg
nem haladóan – fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos
biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosí1 A Mód2 tv. pontosította a vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességének
2019. január 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan a Mód1 tv. átmeneti rendelkezését, egyértelművé téve, hogy a 2018. december 31-én hatályos szabályok csak a 2019. január 1-jét megelőzően
nyújtott támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben alkalmazhatók.
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tási díj az Szja törvény 1. számú mellékletének más pontja szerint adómentes. Ez a
rendelkezés 2019. január 1-jétől hatályon kívül helyezésre kerül, de az Szja törvény 95. §
(6) bekezdése egy kapcsolódó átmeneti rendelkezést tartalmaz. E szerint az Szja törvénynek az adóköteles díjú személybiztosításokra és a kockázati biztosításra vonatkozó,
továbbá azzal összefüggő egyéb, 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit a 2018ban kezdődő biztosítási évben – de legfeljebb 2019. december 31-éig – még alkalmazni
kell, így nem csak az 1. számú melléklet 6.3. alpontját, hanem pl. a kockázati biztosítás
fogalmát és az Szja törvény 9. § (3b) bekezdésében szereplő rendelkezést is. A további
átmeneti rendelkezés szerint, amennyiben a biztosítási díj vagy annak egy része a díjfizetés időpontjában a 6.3. alpont szerint adómentes bevételnek minősült, úgy ezen
biztosítás adómentes díjjal fedezett biztosítási időszakában bekövetkezett biztosítási
esemény alapján nyújtott szolgáltatásra még alkalmazni kell az Szja törvény 1. számú
melléklete 6.6. és 6.7. alpontjának 2018. december 31-én hatályos szabályait.2
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Tekintettel arra, hogy a 2018. évet követően kötött kockázati biztosítás díja már
adóköteles, ezért a kockázati biztosítás fogalmának utolsó fordulata, amely a biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói teljesítések (pl. díjkedvezmény, díj
engedmény, díjvisszatérítés) kérdését szabályozta, már értelmét veszítette, ezért a
Mód2 tv. ezt a fordulatot hatályon kívül helyezi.
A kockázati biztosítás díjának adókötelessé válásával egyrészt feleslegessé válik
az Szja törvény 9. § (3b) bekezdésében szereplő szabály is, mely törlésre kerül,
másrészt módosul az Szja törvény 3. § 91. pontjának a kockázati biztosítás fogalmát
meghatározó rendelkezése.
Az Szja törvény alkalmazásában 2019. január 1-jétől kockázati biztosításnak az
olyan személybiztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) minősül, amelynek sem
lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs, vagyis kizárólag a (sajnálatos)
biztosítási esemény (halál, baleset, betegség) bekövetkezésekor nyújt szolgáltatást.
Továbbra is hatályos az a rendelkezés, hogy kockázati biztosításnak minősül a kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások esetében az igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az
olyan biztosítás – akkor sem, ha a biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki –,
ha az adott biztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítási feltételek szerint a biz2 A Mód2 tv. módosította a Mód1 tv. által a biztosítási szabályok 2019. évi változásával összefüggésben meghatározott átmeneti rendelkezést.
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tosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az adott biztosítási szerződésre
befizetett biztosítási díj és az azzal kapcsolatosan képződő hozam együttes összegét.
Lásd: Szja törvény 3. § 91. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A 2018. évet követően kötött kockázati biztosítás díjának adókötelessé válása
következtében módosul az Szja törvénynek az adóköteles biztosítási díjat meghatározó értelmező rendelkezése is.
A Mód2 tv. a csoportos (kockázati) biztosításokkal összefüggésben egészíti ki az
Szja törvény adóköteles biztosítási díjra vonatkozó fogalmát. A kiegészítés alapján
csoportos biztosítás esetén a csoportos biztosítás díjának a magánszemélyre arányosan jutó része minősül – a biztosított magánszemélynél – adóköteles biztosítási díjnak, feltéve, hogy az adott személyre jutó biztosítási díj a biztosítási szerződés alapján
másként nem határozható meg. Léteznek ugyanakkor olyan csoportos (kockázati)
biztosítások is (pl.: klasszikus állománybiztosítások, melyeknél a biztosítási díj pl.: az
átlagos statisztikai állományi létszám alapján kerül meghatározásra, és a biztosítási
díj egy adott mértékű létszámváltozást meghaladóan kerül módosításra, továbbá a
biztosító szolgáltatására is csak az a személy jogosult, aki a biztosítási esemény bekövetkezésekor a veszélyközösségbe tartozott; vagy pl.: egyes nyilvános rendezvényekhez kapcsolódóan kötött kockázati biztosítások, melyeknél a létszám csak becsülhető és a résztvevők személyes adatai sem ismertek), melyek esetében arányosítással
sem lehet megállapítani az egyes magánszemélyekre jutó biztosítási díjat. Ez utóbbi
biztosítások is megjelennek az adóköteles biztosítási díj fogalmában (Szja törvény 3. §
89. pont bb) alpont), mely biztosítások díja az Szja törvény 2019. január 1. napjától
hatályos 70. § (6) bekezdés b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után az adókötelezettség a kifizetőt terheli.
Lásd: Szja törvény 3. § 89. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
JÖVEDELEMSZERZÉS PONTOSÍTÁSA
Egy vegyes életbiztosítás abban az esetben is szolgáltatást nyújt, ha a biztosított személy a
biztosítási időszak alatt meghal (haláleseti szolgáltatás), és abban az esetben is, ha a biztosítási időszak végén életben van (lejárati/elérési szolgáltatás). A kifizető által magánszemély javára kötött vegyes életbiztosítás esetén az említett szolgáltatások (haláleseti szol-
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gáltatás és lejárati szolgáltatás) kedvezményezettje eltérő lehet: pl. a haláleseti szolgáltatás
kedvezményezettje a biztosított személy érdekkörébe tartozó magánszemély, míg a lejárati szolgáltatás kedvezményezettje maga a díjat fizető kifizető. A 2018. után kifizető által
megkötött adóköteles díjú személybiztosítások nem adózhatnak egyes meghatározott
juttatásként, hanem a biztosítási díj a biztosított személy adóköteles jövedelme. Az Szja
törvény 7. §-ának (1a) bekezdésében szereplő rendelkezés (amely azt szabályozza, hogy
az említett vegyes életbiztosításból mikor nem szerez jövedelmet a magánszemély) a
múltban értelmezési nehézséget okozott, melyet a Mód2 tv. pontosít. Az újrafogalmazott
szabály alapján nem szerez a díjfizetés időpontjában adóköteles jövedelmet a biztosított
magánszemély, ha a biztosítói teljesítésre (ideértve a haláleseti szolgáltatást és a lejárati
szolgáltatást) korlátozások nélkül a díjat fizető más személy (kifizető) jogosult. Ha a kockázati biztosítás (haláleseti szolgáltatás) kedvezményezettje nem a díjat fizető más személy
(hanem pl. a biztosított személy érdekkörébe tartozó magánszemély), a megtakarítási
díjrész erejéig nem szerez bevételt a magánszemély, feltéve, hogy csak a megtakarítási díj
alapján járó biztosítói teljesítésre korlátozások nélkül a díjat fizető más személy jogosult.
Lásd: Szja törvény 7. § (1a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Az Szja törvény 7. § (1a) bekezdésének módosításával egyidejűleg módosul az
Szja törvény 9. § (3a) bekezdésében szereplő rendelkezés is. Ennek megfelelően, ha
a kifizető által magánszemély javára kötött vegyes életbiztosítás esetében, ahol valamennyi biztosítói teljesítésre (korlátozások nélkül) a díjat fizető más személy
(kifizető) jogosult, a későbbiekben úgy módosul, hogy a biztosító teljesítésére a
biztosított vagy más magánszemély (de nem a díjat fizető más személy) válik jogosulttá (ide értve azt az esetet is, ha a biztosított a szerződő helyébe lép), akkor a
biztosításnak a szerződésmódosítás időpontjáig megfizetett díja, míg kockázati
biztosítás esetében annak aktuális biztosítási évben megfizetett díja – a szerződésmódosítás időpontjában – egy összegben válik adókötelessé a biztosított magánszemélynél. Ezt a szabályt abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a magánszemély a kifizető által korábban megfizetett díjat a díjat fizető személynek megtéríti.
Lásd: Szja törvény 9. § (3a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
BEIKTATÁSRA KERÜL AZ ÁLLANDÓ LAKÓHELY FOGALMA
A Mód1 tv. az Szja törvény rendelkezéseiben az „állandó lakóhely” fogalmát „lakóhely” fogalomra módosítja, tekintettel arra, hogy sem a polgárok személyi adatainak
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és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, sem az Art. nem határozza meg az állandó lakóhely fogalmát. Nemzetközi egyezményekkel összefüggő
rendelkezésekben azonban szükség van az „állandó lakóhely” fogalomra, ezért a
Mód1 tv. – a korábbi Art. által meghatározott tartalommal – kiegészíti az Szja törvénynek a belföldi illetőségű magánszemélyt meghatározó értelmező rendelkezését.
A kiegészítés szerint az állandó lakóhely olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós
ottlakásra rendezkedett be és ténylegesen ott lakik. Nem változik az állandó lakóhely,
ha a magánszemély ideiglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik.
Lásd: Szja törvény 3. § 2. pont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 95. § (3) bekezdése alapján az Szja
törvény 3. § 2. pontja a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is
alkalmazható.
VÁLTOZIK AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA
Az Szja törvény jelenleg hatályos értékpapírt meghatározó értelmező rendelkezése
csak az egyes gazdasági társaságokba betett vagyoni típusú hozzájárulásokat (a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedést, a korlátolt felelősségű társaság üzletrészét és a szövetkezeti részesedést) nevesíti értékpapírként. Nincs
rendelkezés azonban az értelmező rendelkezésben más szervezetek, például az ügyvédi irodák alapításakor befizetett vagyoni hozzájárulásról. Ez pedig problémát jelent
számos esetben, például akkor, amikor a magánszemély kilép az ügyvédi irodából,
vagy más okból kell kiadni az alapításkor vagy a belépéskor betett vagyont. A Mód1
tv. ezért kiegészíti a fogalmat azzal, hogy értékpapírnak minősül más, törvényben
meghatározott olyan vagyoni hozzájárulás is, amely tagsági jogviszonyt keletkeztet,
így különösen az ügyvédi iroda alapításakor szolgáltatott vagyon.
Lásd: Szja törvény 3. § 34. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KIEGÉSZÜL A KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE VAGY FEJLESZTÉSI CÉLRA
FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS FOGALMA
Az uniós és hazai forrásból származó támogatások felhasználásának ellenőrzése
az utóbbi időben kiírt támogatások esetében a korábbi gyakorlathoz képest változott. Sok esetben nem konkrét költségeket, hanem a pályázati cél megvalósu-
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lását (például 5 év elteltével is működő vállalkozást, tényleges állatállományt,
meghatározott időn keresztül igazoltan növekvő alkalmazotti létszámot) kell
igazolnia annak, akinek a támogatást folyósították. Egyre több az olyan pályázat,
amikor a pályázati cél megvalósulását nem a ténylegesen felmerült kiadások
igazolása (lényegében a költségszámlák bemutatása), hanem a tevékenység megvalósulása alapozza meg.
A Mód1 tv. erre figyelemmel kiegészíti a költségek fedezetére vagy fejlesztési
célra folyósított támogatás fogalmát, mely szerint az a támogatás minősül a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő
elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellen
őrzését követően kap.
A Mód1 tv. egyben egyértelművé teszi, hogy csak jogszabály vagy nemzetközi
szerződés rendelkezése alapján adott támogatás minősülhet költségek fedezetére
vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.
A Mód1 tv. továbbá kiegészíti az értelmező rendelkezést, mely szerint költségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősülnek az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatások is. Ezt a módosítást az indokolta, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban jelentősen
átalakult a Vidékfejlesztési Program eljárási rendszere. Az új rendszerben már nem
miniszteri rendeletek, hanem pályázati felhívások határozzák meg egy-egy intézkedésben való részvétel kereteit.
Lásd: Szja törvény 3. § 42. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 96. § (1) bekezdése alapján a módosított
3. § 42. pont a 2016. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazható.
KIEGÉSZÜL A JÖVEDELEMSZERZÉS HELYÉNEK FOGALMA
A Mód2 tv. kiegészíti a jövedelemszerzés helyének definícióját a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos szolgálati
jogviszonnyal. Eszerint a jövedelemszerzés helye a Magyar Honvédség hivatásos
és szerződéses, valamint tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya, továbbá ezen jogviszonynak megfelelő, külföldi jog
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szerinti viszony alapján megszerzett jövedelem esetében – a nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezésről függetlenül – a munkáltató (a munkaadó) illetősége szerinti állam.
Lásd: Szja törvény 3. § 4. pont e) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KIEGÉSZÜL A HIVATALI, ÜZLETI UTAZÁS FOGALMA
A Mód2 tv. kiegészíti a különleges jogosítvánnyal rendelkező szervezetnél
tisztséget betöltő magánszemélyek utazásaival a hivatali, üzleti utazás fogalmát. Eszerint hivatali, üzleti utazásnak minősül a magánszemély törvényben
megállapított különleges jogosítványt gyakorló, belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez, vagy az említett jogi személy tagsága mellett működő külföldi vagy belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez kapcsolódó utazása, akkor is, ha
a magánszemély nem áll munkaviszonyban az említett jogi személlyel, egyéb
szervezettel.
Lásd: Szja törvény 3. § 10. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MÓDOSUL A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI HITEL
KAMATKEDVEZMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLY
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezése alapján
nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani a munkáltató által a munkavállalónak, illetve a helyi önkormányzat által a magánszemélynek – hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján – nyújtott lakáscélú hitel esetén, ha a hitel célja lakás építése,
vásárlása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, illetve bármely említett célra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetése, törlesztése, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a méltányolható lakás
igény mértékét.
2019. január 1. napjától a Mód2 tv. egyrészt értékbeli korlátot állapít meg,
másrészt törli a feltételrendszerből a méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelményét arra a lakáscélú munkáltatói hitelre, amellyel összefüggés-
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ben a munkáltatónak, illetve a helyi önkormányzatnak nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania. Az értékbeli korlát az ugyanazon magánszemély részére a folyósítás évét megelőző négy évben lakáscélú
hitelként folyósított összegekkel együtt 10 millió forint összeget meg nem haladó összeg.
A lakáscélú munkáltatói hitel kamatkedvezményével kapcsolatos szabály alkalmazhatóságához szükséges fogalmakat az Szja törvény 1. számú melléklet 9.3.
pontja határozza meg, amely a vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének 2019. január 1. napjával történő megszüntetésével összefüggésben 2019. január 1-jétől hatályon kívül helyezésre kerül. A kamatkedvezményből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos szabály alkalmazhatóságának biztosítása érdekében az Szja törvény 72. §-a új bekezdéssel egészül ki,
amely – a jelenleg hatályos szöveggel egyező tartalommal – visszailleszti az Szja
törvénybe a szükséges fogalmakat (lakás vásárlása, lakás bővítése, korszerűsítés,
akadálymentesítés, lakószoba).
Lásd: Szja törvény 72. § (4) bekezdés f) pont, (5) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 96. § (2) bekezdése szerinti átmeneti
rendelkezés szerint az Szja törvény 72. § (4) bekezdés f) pontjában említett
értékhatár megállapításához a 2019. január 1-jét követően nyújtott lakáscélú
hiteleket kell figyelembe venni.
BŐVÜL A KAMATKEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK
KÖTELEZETTSÉGE ALÓL MENTESÜLŐ ESETEK KÖRE
A Mód2 tv. új rendelkezése alapján nem kell kamatkedvezményből származó
jövedelmet megállapítani a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományú tagja részére jogszabály alapján folyósított családalapítási támogatás, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
katonáinak jogszabály alapján folyósított toborzópénz, szerződéshosszabbítási díj, visszailleszkedési támogatás, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 74/A. §-a szerinti juttatás és családalapítási támogatás esetén,
feltéve, hogy ezeket a felsorolt juttatásokat visszafizetési kötelezettség mellett
nyújtják.
Lásd: Szja törvény 72. § (4) bekezdés h) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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ADÓBEVALLÁSI TERVEZETET KÉSZÍT A NAV AZ EGYÉNI
VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE IS
Az Szja törvény hatályos szabályai alapján az adóhatóság a 2017. adóév vonatkozásában még nem készített adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók
részére. Tekintettel azonban arra, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége mellett például munkaviszonyból származó jövedelmet, vagy egyéb
kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhet úgy, hogy az erre vonatkozó adatok az adatszolgáltatások alapján az adóhatóság rendelkezésére állnak, így –
2019. január 1-jétől először a 2018. adóév vonatkozásában – az adóévet követő
év február hónapjának utolsó napjáig beérkezett munkáltatói és kifizetői adatszolgáltatások alapján, az adóhatóság a nyilvántartásaiban szereplő adatokból
összeállított adóbevallási tervezet készít az egyéni vállalkozók részére is, melyet
– hasonlóan a mezőgazdasági őstermelőkhöz és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyekhez – kötelező lesz kiegészíteni. A Mód1 tv.
lényegében valamennyi egyéni vállalkozóra kiterjeszti az eSZJA rendszert.
A módosítás ugyanakkor azt is eredményezi, hogy a bevallási határidő az egyéni vállalkozók számára is az adóévet követő február 25. napjáról május 20.
napjára tolódik ki.
Lásd: Szja törvény 12/B. §, 12/C. § (7) bekezdés, 12/D. § o) pont, Art. 2.
melléklet I/B/2.2. pont, 3. melléklet I/1.2.4. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 95. § (7) bekezdése alapján az állami
adó- és vámhatóság az egyéni vállalkozók számára első alkalommal a 2018. évre
vonatkozóan készít bevallási tervezetet.
INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN NEM BEVÉTEL A REZSIKÖLTSÉG
Az ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató magánszemélyek az ingatlannal
összefüggő rezsiköltségeket (például víz, gáz, csatorna díját) jellemzően továbbhárítják a bérbevevőre. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem megállapításánál azonban a hatályos szabályok szerint a bérbevevő által megfizetett rezsiköltségeket is bevételként kell figyelembe venni, ha a mérőórákat nem íratják át a
bérbevevő nevére. A bérbeadó az említett bevételekkel szemben – tételes költségelszámolást választva – a ténylegesen felmerült és a bérbevevőre áthárított költségeket el tudja számolni. Ez a választás azonban azt eredményezi, hogy a magánszemélynek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére a
tételes költségelszámolást kell alkalmaznia.
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Tekintettel arra, hogy a bérbevevő által megtérített rezsiköltségek a bérbeadó
magánszemélynek nem jelentenek tényleges bevételt (hiszen azokat az adott szolgáltató részére kell megfizetni), így a Mód1 tv. alapján az Szja törvény kiegészül
azzal, hogy 2019. január 1-jétől nem minősül a bérbeadó magánszemély bevételének az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, ezen más
személytől vásárolt szolgáltatásnak a bérbeadó által a bérbevevőre – az igénybevétellel arányosan – áthárított díja. A módosítás példálózó jelleggel ilyennek minősíti a közüzemi szolgáltatásokat.
Lásd: Szja törvény 17. § (3a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
VÁLTOZNAK A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
A Mód1 tv. összhangot teremt a nyugdíjbiztosítás fogalma és az Szja törvény
44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség szabályai között,
ezáltal egyértelműen kifejezésre jut a törvényi szövegben is, hogy a biztosítottnak járó összeg csökkenthető az Szja törvény 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség összegével. Egy lehetséges adókikerülési, adókönnyítési lehetőség, valamint a jogalkotó eredeti szándékának kikerülését
lehetővé tevő cselekmény kizárását szolgálja a pontosítás, azzal, hogy rögzíti,
biztosított-cserével sem lehet az eredeti biztosítottól elvonni a nyugdíjcélú
megtakarítást. Ha ilyen mégis megtörténne (a magánjogi szabályok életbiztosítások esetében nem tiltják a biztosított személyének cseréjére irányuló
szerződésmódosítást), akkor az ilyen biztosítást az Szja törvény alapján úgy
kell értékelni, amelyen olyan szerződésmódosítás történt, melyet követően a
biztosítás már nem minősül az Szja törvény szerinti nyugdíjbiztosításnak,
annak minden jogkövetkezményével együtt (állami támogatás növelt összegű
visszafizetése stb.). Egy másik lehetséges és szintén nem kívánatos joggyakorlat kizárása érdekében a Mód1 tv. úgy pontosítja a rendelkezést, hogy a havi
járadék összegét ne lehessen manipulatív módon 5000 Ft alá vinni azzal a
módszerrel, hogy a járadékszolgáltatás időszakát megnövelik, így téve lehetővé az egyösszegű adómentes kifizetést a szerződéskötéstől számított 10. év
eltelte előtt.
Lásd: Szja törvény 3. § 93. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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Ha egy biztosító átalakul vagy más biztosítóval egyesül, esetleg szétválik, a
nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatos rendelkezések jelenleg nem teszik lehetővé,
hogy az adóhatóság a jogutód biztosító számlaszámára teljesíthesse a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban megjelölt összeg kiutalását. A Mód1 tv. ezt a hiányosságot
orvosolja.
Lásd: Szja törvény 44/C. § (7) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Az állam a nyugdíjcélú befizetésekhez támogatást nyújt, melynek éves maximuma 130 ezer forint. Ha a nyugdíjcél sérül, az igénybe vett állami támogatást
20 százalékkal növelt összegben vissza kell fizetni. Az állami támogatás visszafizetését kiváltó eseményt jellemzően a szerződő magatartása idézi elő, mivel kizárólag az éppen aktuális szerződő jogosult a szerződés felett rendelkezni. Ezért,
amikor az Szja törvény 44/C. § (8) bekezdése magánszemélyt említ (aki a vis�szafizetési kötelezettség címzettje), akkor e magánszemély alatt értelemszerűen
a szerződő magánszemélyt kell érteni. A hatályos törvényszöveg alapján elkerülhető a visszafizetési kötelezettség, ha a visszafizetési kötelezettséget kiváltó esemény időpontjában nem magánszemély (hanem pl. kifizetőnek minősülő gazdálkodó) a szerződő. További problémát jelent a visszafizetési kötelezettség teljesítése azokban az esetekben, amikor a visszafizetési kötelezettség teljesítése
nem kikényszeríthető. Ilyen eset lehet az, ha a szerződő külföldi illetőségű személy (társaság vagy magánszemély). Az említett esetekre szükséges beiktatni egy
olyan szabályt, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettség keletkezésének
időpontjában kifizető vagy külföldi illetőségű személy a szerződő, akkor a vis�szafizetési kötelezettség címzettje a biztosított, különös tekintettel arra, hogy a
nem kívánatos cselekmény alakulására, illetve annak megakadályozására valamilyen mértékben maga a biztosított is befolyást tud gyakorolni a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján.
A törvény egyértelműen rögzíti továbbá azt is, hogy e kötelezettség pénzügyi
teljesítését a nyugdíjbiztosításban megtestesülő vagyon terhére kell rendezni, legyen bárki is e kötelezettség címzettje. Ezen eljárást (amelynek indokoltsága kétségbe vonhatatlan, hiszen a szerződésen jóváírt, költségekkel nem terhelhető, külön nyilvántartott és a szerződés tartama alatt mindvégig rendelkezésre álló összeg
a központi költségvetés terhére adott állami támogatás) – az egyértelmű jogalkalmazás érdekében – szükséges rögzíteni a nyugdíjbiztosítási fogalomban is, hiszen
az adókötelezettség teljesítése csökkenti a biztosított személy vagyoni követelését.
A nyugdíjbiztosítás fogalmával összhangban célszerű az Szja törvény 44/C. § (8)

2019

ADÓ-TB változások

29

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

bekezdésében is – példálózó jelleggel – megemlíteni azt a szerződésmódosítást
(biztosított-csere), amely egyértelműen ellentétes a jogalkotó által megfogalmazott
és a kedvezményi rendszerrel kifejezésre juttatott célokkal.
Lásd: Szja törvény 44/C. § (8) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés esetén – a hatályos szabályok alapján – nem egyértelmű, hogy a magánszemély teljesítheti-e
adóbevallási kötelezettségét az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet
útján, vagy kötelezően bevallást kell benyújtania. A Mód1 tv. úgy módosítja a
szóban forgó rendelkezést, hogy egyértelmű legyen, miszerint az említett
magánszemélyek sincsenek kizárva abból az adózói körből, akik bevallási
kötelezettségüket az adóhatóság által kínált egyszerű lehetőség választásával
is teljesíthetik.
Lásd: Szja törvény 44/C. § (11) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KIFIZETŐI ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁS INGATLAN BÉRBEADÁS
ESETÉN
A Mód1 tv. kiegészíti azon esetek felsorolását az Szja törvényben, amikor a kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a kifizetéskor. Eszerint a lakás bérbeadásából származó bevételből a kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia abban az
esetben, ha a bérbeadó magánszemély nyilatkozik arról, hogy alkalmazni kívánja
az Szja törvény 17. § (5) bekezdésének rendelkezését, azaz a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás díját.
Lásd: Szja törvény 46. § (4) bekezdés c) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ELEKTRONIKUS ADÓELŐLEG NYILATKOZAT
2019. január 1-jétől kibővül az elektronikusan is kitölthető nyilatkozatok köre, mivel
a családi és személyi kedvezmények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatok mellett az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek a jövőben egy erre a célra létreho-
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zott online felületen az adóelőleg nyilatkozatot is kitölthetik. Ezeket a nyilatkozatokat
az adóhatóság elektronikus úton, automatikusan továbbítja a munkáltató, illetve a
kifizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő magánszemély részére.
A Mód1 tv. rendelkezik továbbá arról, hogy abban az esetben, ha a magánszemély közvetlenül írásban és elektronikus felületen is tett nyilatkozatot, akkor a
kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie.
Lásd: Szja törvény 48. § (1) bekezdés
Hatályos: 2020. január 1. napjától
A SZERZÉSI ÉRTÉK PONTOSÍTÁSA INGATLAN ÁTRUHÁZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ESETÉN
Az Szja törvény jelenleg nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre vonatkozóan, hogy
hogyan kell megállapítani a megszerzésre fordított összeget, ha a magánszemély ingatlan formájában szerzett adóköteles jövedelmet [például kifizetőtől származó ingyenes juttatás (eszközátadás) keretében egyéb jövedelemként], és ezt az ingatlant a
későbbiekben értékesíti. A Mód1 tv. az Szja törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan rögzíti, hogy ilyen esetben szerzési értékként azt a jövedelmet lehet
figyelembe venni, amelyre tekintettel az ingatlan megszerzésekor adófizetés történt.
Az Szja törvény 62. § (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja csupán arról rendelkezik, hogy miként kell megállapítani a szerzési értéket, ha illetékmentesen
szerzett ingatlan értékesítésére kerül sor. A Mód1 tv. ezt a rendelkezést az illetékmentesen szerzett vagyoni értékű jog értékesítésére is kiterjeszti.
Lásd: Szja törvény 62. § (2) bekezdés h) pont, 62. § (2) bekezdés ga) és gb) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ADÓMENTES A HIVATALBAN LEVŐ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÁLTAL
TETT KÖZCÉLÚ FELAJÁNLÁS, ADOMÁNY, VÁLLALÁS CÍMÉN
JUTTATOTT VAGYONI ÉRTÉK IS
A hatályos rendelkezések szerint adómentesnek minősül a hivatali idejét kitöltött volt
köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke által a számára biztosított előirányzat
terhére közcélú felajánlás, adomány, vállalás címén közvetlenül magánszemélynek
juttatott vagyoni érték. Ugyanakkor a köztársasági elnök jogállásáról és javadalma-
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zásáról szóló 2011. évi CX. törvény jelenleg hatályos rendelkezése szerint 2013. január 1-jétől a hivatalban lévő köztársaság elnök is jogosult közcélú felajánlást tenni,
adományozni. Ez pedig jelenleg nem minősíthető adómentesnek. A Mód1 tv. az
adómentesen juttatásra jogosultak körét kiegészíti a köztársasági elnökkel.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 3. pont 3.5 alpont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 95. § (3) bekezdése alapján az Szja
törvény 1. számú melléklet 3. pont 3.5. alpontja a 2018. január 1-jétől keletkezett
adókötelezettségre is alkalmazható.
ADÓMENTESEK AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSI ÉS PARTNERSÉGI
POLITIKÁJÁNAK KERETÉBEN ADOTT JUTTATÁSOK
Az Szja törvény 1. számú melléklet 4.7. pontjának e) alpontjában foglalt korábban
hatályos rendelkezés értelmében a magánszemély adómentes bevételének minősült az ikerintézményi (Twinning) program keretében a magánszemély számára
adott, az Európai Unió által finanszírozott olyan juttatás, amely a magánszemély
külföldre történő kiutazásának és külföldi tartózkodásának költségei fedezetére
szolgált (ideértve különösen az utazási költségtérítést és a napidíjat, de ide nem
értve a szakértői díjat).
Tekintettel azonban arra, hogy az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektben
résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet értelmező rendelkezései szerint nemcsak a Twinning, hanem a Taiex és a Sigma
programok is az Európai Unió bővítési és partnerségi politikájának intézményfejlesztési eszközei, így indokolt volt, hogy valamennyi említett programban részt vevő
magánszemély részére nyújtott juttatás adómentes bevételnek minősüljön.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4.7 pont e) alpont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
ADÓMENTES A KRESZ TANFOLYAM ÉS VIZSGA VISSZATÉRÍTETT DÍJA
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján az állam visszatéríti a „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tantárgyhoz
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kapcsolódó tanfolyam és elméleti vizsga megfizetett díját azon magyar állampolgárok és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjaiban meghatározott személyek (például a szomszédos államokban élő magyar állampolgárok, az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok) részére, akik 2018. július 1-jét követően tették le
sikeresen a közlekedési alapismeretek vizsgát és a 20. életévüket a vizsga napjáig
még nem töltötték be.
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam és a vizsga
igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb
25 ezer forint.
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG) lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele
napjától számított egy éves jogvesztő határidőn belül. A támogatást a NYUFIG a
megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül folyósítja.
A Mód1 tv. rendelkezése alapján kiegészült az Szja törvénynek az adómentes
bevételeket felsoroló 1. számú melléklete, mely szerint adómentes a közlekedési
alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából a jogszabály alapján visszatérített összeg.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 7.40. alpont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 95. § (4) bekezdése alapján az Szja
törvény 1. számú melléklet 7.40. pontja a 2018. július 1-jét követően teljesített
kifizetésekre is alkalmazható.
ADÓMENTES A KORMÁNY EGYEDI DÖNTÉSÉVEL,
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BIZTOSÍTOTT
BEVÉTEL
A Mód1 tv. adómentességet biztosít a Kormány egyedi döntése alapján a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben központi költségvetésben biztosított forrás terhére a
helyi önkormányzatok által a lakosság széles köre részére természetben biztosított
juttatás vagy ennek pénzbeli megtérítése révén megszerzett bevételre.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 7.41. pont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
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A BÖLCSŐDEI, ÓVODAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ELLÁTÁS
ADÓMENTESSÉGÉNEK KIBŐVÍTÉSE
Az adminisztrációs kötelezettségek egyszerűsítése érdekében a Mód1 tv. kifejezetten rendelkezik arról, hogy a bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás akkor is
adómentes, ha a kifizető a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg
a bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás térítési díját.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8.6. pont c) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÚJ ADÓMENTES JÖVEDELMEK
A Mód2 tv. az alábbi bevételek adómentességét állapította meg:
• az Alkotmánybíróság által megítélt ösztöndíj;
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.5 alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
• a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgató részére
a) a teljes idejű, a részidős, a távoktatásban megvalósuló képzésben részt vevőt,
ideértve a doktori képzésben részt vevőt megillető juttatásként kifizetett
• ösztöndíj,
• tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,
• diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,
b) a gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati
képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első
napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;
c) folyósított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj,
nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj;
d) a nemzetiségi pedagógusképzésben való részvételre tekintettel pályázat
alapján nyújtott ösztöndíj;
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.12.1 alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Szja törvény 96. § (3) bekezdése alapján a módosított
rendelkezés a hatályba lépést megelőzően keletkezett adókötelezettségre is
alkalmazható.

34

ADÓ-TB változások

2019

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

• a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti doktori fokozatszerzésre tekintettel
kifizetett juttatás összege;
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.12.4 alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
• a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvényben meghatározott tudományos alkotói járadék,
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.44 alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
• a hallgatók, diákok, oktatók széles köre számára köznevelési vagy felsőoktatási
intézmény által működési körében meghirdetett rendezvény – ideértve a közösségépítő, hagyományőrző rendezvényeket is – keretében nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes költségének 10 százalékát meg nem haladó
mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától függetlenül, akkor is,
ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más
személy is részt vehet.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8. pont 8.43 alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ADÓMENTES BEVÉTEL
A VAGYONI ELÉGTÉTEL
Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló törvényjavaslat 2019. július 1-jétől új jogintézményt vezet be vagyoni
elégtétel néven az alapjogi sérelem kompenzálására, ezzel elhatárolja ezt a vagyoni
kompenzációt a kártalanítás, kártérítés, sérelemdíj jogintézményeitől. A vagyoni
elégtételre, mint új vagyoni kompenzációra kifejezett törvényi rendelkezés hiányában még háttérszabályként sem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) kártérítésre, kártalanításra és sérelemdíjra irányadó szabályai. Az új jogintézmény így adózási szempontból nem tekinthető sem kártérítésnek, sem kártalanításnak, sem sérelemdíjnak. Ennek megfelelően a Mód2 tv. biztosítja a vagyoni elégtétel adómentességét.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 6. pont 6.1 alpont c) pont
Hatályos: 2019. július 1. napjától
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AZ ŐSTERMELŐI TERMÉKEK VÁMTARIFASZÁMÁNAK FRISSÍTÉSE
A Mód1 tv. az Szja törvény 6. számú mellékletében frissíti az egyes őstermelői terméknek minősülő termékek vámtarifaszámát.
Lásd: Szja törvény 6. számú melléklet II. fejezet A) és B) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁMTARIFASZÁMÁNAK FRISSÍTÉSE
A Mód1 tv. az Szja törvény 11. számú mellékletében az értékcsökkenési leírási kulcsokat tartalmazó rendelkezésekben frissíti egyes eszközök vámtarifaszámát.
Lásd: Szja törvény 11. számú melléklet II. fejezet 2. pont h), i), l) alpont, 3. pont
d) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁT ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017.
évi LXXVII. törvény 2017. június 20-ai hatállyal módosította az Szja törvény 3.
számú melléklet II. fejezet 3. és 5. pontjában foglalt, a belföldi és a nemzetközi
közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek esetében belföldi, illetve külföldi kiküldetés címén igazolás nélkül elszámolható napidíjra vonatkozó szabályokat.
A módosítás eredményeként az engedélyhez kötött belföldi, illetve nemzetközi
közúti közlekedési szolgáltatással esik egy tekintet alá az a saját célra folytatott
(saját számlás) áruszállítási, személyszállítási tevékenység is, amely más személy részére jogszerűen csak engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatásként lenne nyújtható. Az Szja törvény 11. számú melléklet I.
fejezet 19. pontja alapján az egyéni vállalkozó is költségként számolhatja el a
külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendelet és a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költséget. A hatályos szabályok szerint ezt azonban csak akkor teheti meg, ha
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bérfuvarozást végez. Az egyenlő elbírálás érdekében a Mód1 tv. azzal egészíti
ki a rendelkezést, hogy az a saját számlás áruszállítás és személyszállítás esetén
is alkalmazható.
Lásd: Szja törvény 11. számú melléklet I. fejezet 19. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐ KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁT
ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő – az igazolt költségein felül – a bevételének 40 százalékát kistermelői költségátalány címén igazolás
nélkül számolhatja el. A Mód1 tv. a felmerült költség igazolására alkalmas bizonylatként nevesíti a számla mellett az egyéb bizonylatot is. Ilyennek minősül például
a kistermelő által foglalkoztatott munkavállaló részére kifizetett bérről szóló bizonylat.
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő – az adómentesség értékhatárát (600 ezer forint) meghaladó, de 4 millió forintnál nem több
éves bevétel esetén az adóévben elért bevételének feltüntetése mellett – nyilatkozhat, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme (nemleges nyilatkozat), feltéve, hogy rendelkezik legalább a bevétel 20 százalékát kitevő
összegben a tevékenységével összefüggésben felmerült, az Szja törvény 3. számú
mellékletében költségként elismert kiadás igazolására a nevére kiállított számlával
(számlákkal), más bizonylattal (bizonylatokkal), és ezt a tényt a nyilatkozatban is
megerősíti.
Amennyiben a mezőgazdasági kistermelő munkaviszonyban (jellemzően egyszerűsített foglalkoztatás keretében) foglalkoztatottaknak munkabért fizet, akkor
az a hatályos szabályok szerint nem tekinthető olyan kiadásnak, amely a nemleges
nyilatkozattételnél figyelembe vehető lenne, hiszen a munkabérről számla nem
állítható ki. A Mód1 tv. ezért azzal egészíti ki a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozattételével kapcsolatos rendelkezést, hogy nyilatkozat tehető akkor is, ha a mezőgazdasági kistermelő a felmerült
kiadásról nem számlával, hanem más bizonylattal rendelkezik.
Lásd: Szja törvény 22. § (6) bekezdés, 78/A. § (4) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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KIZÁRÓLAG ÜZEMI CÉLT SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK
KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSA
A hatályos szabályok szerint a 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó, kizárólag
üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre és nem anyagi javakra szigorúbb költségelszámolási szabályok vonatkoznak a bevételek és a költségek elszámolása tekintetében, mint az ennél alacsonyabb értékű eszközökre.
Tekintettel arra, hogy ez az értékhatár ma már alacsony, így az adminisztráció
csökkentése érdekében a Mód1 tv. 200 ezer forintra emeli az értékhatárt.
Lásd: Szja törvény 2. számú melléklet I. fejezet 7. pont, II. fejezet 1. pont, 3.
számú melléklet I. fejezet 2. pont, 5. számú melléklet II. fejezet 13. pont, 10. számú
melléklet I. fejezet 7. pont, II. fejezet 1. pont, 11. számú melléklet I. fejezet 2. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KÖLTSÉGKÉNT FIGYELEMBE NEM VEHETŐ KIADÁS
A MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK
Az Szja törvény 3. számú mellékletének V. fejezete tartalmazza az önálló tevékenységet végző magánszemélyek által a jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadásokat. Az Szja törvény V. fejezet 8. pontja alapján nem számolható el költségként a Tbj. szerint nem megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és
egészségbiztosítási járulék, valamint a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. Tekintettel arra, hogy a felsorolás taxatív, és a felsorolás nem
nevesíti a Tbj. szerinti munkaerő-piaci járulékot, így ez a járulékfajta a jelenleg hatályos szabályok alapján költségként elszámolható. A Mód1 tv. megszünteti a munkaerőpiaci járulék költségként történő elszámolhatóságát.
Lásd: Szja törvény 3. számú melléklet V. fejezet 8. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A SZOCIÁLIS TÖRVÉNY ALAPJÁN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény 1. számú melléklete jelenleg több helyen (például 1.3. alpont, 1.8.
alpont) is rendelkezik olyan juttatások adómentességéről, melyek a szociális igazga-
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tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
alapján nyújthatók (pénzbeli és természetbeni ellátások). A Mód1 tv. egyszerűsítési
céllal – az egyes juttatások külön nevesítése nélkül – az 1. számú melléklet 1.3. alpontjában úgy rendelkezik, hogy adómentesek a Szoctv. alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások. A módosítás tartalmi változást nem eredményez, így egyetlen,
korábban nevesített juttatás sem kerül ki az adómentes körből.
Érdemes megjegyezni, hogy a Mód1 tv. hatályon kívül helyezi az Szja törvény 1.
számú melléklet 1.8. alpontját, mely adómentes bevételként nevesíti a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
ápolási díjat és a tartós ápolást végzők időskori támogatását. A rendelkezés hatályon kívül helyezése nem jelenti ezen bevételek adómentességének a megszűnését,
mivel az Szja törvény 1. számú mellékletének módosított 1.3. alpontja alapján ezek
a bevételek változatlanul adómentes bevételnek minősülnek.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 1. pont 1.3. alpont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
A MUNKÁSSZÁLLÁS ADÓMENTESSÉGÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS
Az Szja törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezése szerint a munkásszállás biztosítása akkor adómentes, ha a magánszemélynek nincs lakóhelye
azon a településen, ahol a munkahelye van. A Mód1 tv. úgy módosítja az adómentesség feltételét, hogy csak a lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot
meghaladó mértékű tulajdonjoga, haszonélvezeti joga zárja ki az adómentes munkásszállás biztosításának lehetőségét.
A Mód2 tv. továbbá kiegészíti a munkásszállás fogalmát. Az új meghatározás
szerint a „klasszikus” munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá
az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen
történő elhelyezést is, azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az étkezési
szolgáltatás biztosítása. Továbbra sem adómentes a munkásszálláson történő elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásolja
el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8. pont 8.6. alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÉS A KÖZÉRDEKŰ
NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET ÁLTAL JUTTATOTT
UTALVÁNY ADÓMENTESSÉGE
Az Szja törvény hatályos rendelkezése értelmében adómentes a közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a közösségi alapból a szövetkezeti tag természetes
személynek vagy családtagjának, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
által a közösségi alapból az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel
vásárlására felhasználható utalvány formájában, legfeljebb havonta a minimálbér
összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel. Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a Mód1 tv. úgy pontosítja a juttatásban részesíthetők körét (mindkét típusú szövetkezet esetében), hogy a törvény
a „családtag” megfogalmazásról áttér a „közös háztartásban élő Ptk. szerinti
hozzátartozó” megfogalmazásra.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4. pont
4.24. alpont b) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A TERMŐFÖLD HASZONBÉRBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM ADÓMENTESSÉGÉT ÉRINTŐ PONTOSÍTÁS
A Mód1 tv. a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességét megállapító rendelkezést két helyen pontosítja. Egyrészt a rendelkezés címében is megjelenik, hogy az adómentesség az erdőnek minősülő termőföldön
folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelemre is vonatkozik. Másrészt a Mód1 tv. átvezeti az Szja törvényen azt a változást, miszerint az erdőnek
minősülő föld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességével
kapcsolatos kiegészítő nyilatkozatot nem az állami adó- és vámhatósághoz, hanem az erdőnek minősülő föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 9. pont 9.8.1. alpont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés:
Az Szja törvény 95. § (3) bekezdése alapján az Szja törvény 1. számú melléklet
9. pont 9.8 alpontja és 9. pont 9.8.1. alpontja
a 2018. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.

40 ADÓ-TB változások

2019

TÁRSASÁGI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

TÁRSASÁGI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

VÁLTOZIK A RENDELTETÉSSZERŰ JOGGYAKORLÁS ALAPELVÉNEK
KÖVETELMÉNYE
A Mód2 tv. módosítja a Tao törvénynek a rendeltetésszerű jogg yakorlás alapelvét meghatározó rendelkezését a belső piac működését közvetlenül érintő
adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló 2016/1164
tanácsi irányelvben foglaltakkal történő harmonizációs követelménynek megfelelően.
A Tao törvény 2018. december 31. napjáig hatályos rendelkezése szerint az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály,
adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. Az alkalmazhatóságot,
illetőleg az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll.
Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak fő célja adóelőny
az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak,
illetve adóelőny nem érvényesíthető.
E rendelkezés 2019. január 1. napjától oly módon rendelkezik, hogy az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály,
adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet (jogügyletek sorozata) megvalósítja a szabály, az adóelőny célját és tartalmát tekintve valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg. Az alkalmazhatóságot, az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a jogügylet
(jogügyletek sorozata) alapján az állapítható meg, hogy annak fő célja vagy
egyik fő célja olyan adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, amely ellentétes
az alkalmazandó adójogszabály tárgyával vagy céljával, akkor a jogügylet (jog-
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ügyletek sorozata) alapján elszámolt költség, ráfordítás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem
érvényesíthető.
Lásd: Tao törvény 1. § (2) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓALANYISÁG
A társasági adózásba a Mód2 tv. bevezeti a csoportos társasági adóalanyiságot.
A Tao törvény új rendelkezései alapján legalább két gazdasági társaság, egyesülés,
európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet, egyéni cég, az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy, illetve
belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó hozhat létre csoportos társasági adóalanyt.
A csoportos társasági adóalany létrehozásának feltétele, hogy
1. a csoportos társasági adóalany tagjai között
a) olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetlen többségi befolyás álljon
fenn, amelynek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy
az adózókban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, vagy
b) olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetett többségi befolyás álljon
fenn, amelynek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy
az adózókban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, azzal,
hogy a köztes jogi személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással
rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi
személyben legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik,
2. a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, beszámoló
készítésére nem kötelezett adózó esetén pedig az adóév utolsó napja azonos
legyen,
3. a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen
vagy a számviteli törvény III. fejezete, vagy az IFRS-ek szerint történjen, és
4. a csoporttagok könyvvezetésének pénzneme azonos legyen.
Az adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet.
A csoportos társasági adóalany létrehozására valamennyi leendő csoporttag erre
irányuló közös, kifejezett és egybehangzó írásbeli kérelmére, az adóhatóság engedélye alapján van lehetőség.
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A csoportos társasági adóalany létrehozására vonatkozó kérelmet illetően az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) is újabb rendelkezésekkel – illetőleg egy új XII/A. fejezettel – egészül ki a Mód2 tv. értelmében
azzal, hogy emellett a Kormány külön felhatalmazást kapott arra, hogy a csoportos
társasági adóalany létrehozására, az ahhoz való csatlakozásra, az abból való kilépésre irányuló eljárás, valamint a csoportos társasági adóalanyisággal összefüggő
adókötelezettségek teljesítésének és az adózói jogok gyakorlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
Az Art-ba illesztett új szabályok szerint a csoportos társasági adóalany létrehozásának engedélyezésére irányuló kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első
napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig nyújtható be. Lényeges, hogy
a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.
Emlékeztetve e körben arra, hogy a csoportos társasági adóalany létrehozására
irányuló kérelmet első alkalommal majd 2019. január 1-je és 2019. január 15. napja között lehet benyújtani.
Az adóhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatban a csoportos társasági adóalany részére csoportazonosító számot állapít meg,
amelyet a csoportképviselő a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói
jogok gyakorlása érdekében kiállított minden iraton köteles feltünteti. A csoportos
társasági adóalany tagja a csoportos társasági adóalanyt érintő adóval összefüggő
adóügyben az adóhatóság részére átadott iraton – a saját adószáma mellett – a
csoportazonosító számot is fel kell, hogy tüntesse.
Érdemes e körben utalni arra, hogy a Mód2 tv. Art-ot érintő rendelkezése szerint, ha az adóhatóság a csoportos társasági adóalany tagjának adószámát törli,
akkor ezzel egyidejűleg – külön határozatban – rendelkezik a csoportos társasági
adóalany részére megállapított csoportazonosító szám törléséről is.
A csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozást a csatlakozni kívánó
adózó és a csoporttagok által kijelölt csoporttag mint csoportképviselő – az
adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának
20. napjáig benyújtható – közös kérelmére az adóhatóság engedélyezi a Tao
törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A csoporttagság ilyen
esetben is az adóhatóság engedélyével, a kérelem benyújtását követő adóév első
napján jön létre.
A csoportos társasági adóalany, illetőleg a csatlakozó tag adókötelezettsége egyaránt a kérelem benyújtását követő adóév első napján kezdődik.
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Fontos, hogy a csoportos társasági adóalany tagja kiléphet a csoportos társasági
adóalanyból, amit a csoportos társasági adóalanyból kilépő csoporttag és a csoportképviselő által benyújtott közös kérelem alapján ugyancsak az adóhatóság
engedélyez. A csoporttagság az adóhatóság engedélyével, azon adóév utolsó napján
szűnik meg, amelyben a kilépési kérelmet benyújtották.
Megszűnik a csoportos társasági adóalany a megszüntetése napján, valamint azt
a napot megelőző napon, amelyen megszűnése hiányában már nem lenne legalább
két tagja. Ehhez kapcsolódóan az Art. módosítása részeként a Mód2 tv. úgy rendelkezik, hogy az adóhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatot visszavonja, ha
a) a csoportképviselő – valamennyi csoporttag feltétlen beleegyező nyilatkozatának csatolása mellett – a csoportos társasági adóalany megszüntetését kéri,
b) a csoportképviselő a képviseletet nem vállalja, és az új csoportképviselő haladéktalan kijelölése és bejelentése az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló kormányrendelet szerint nem történik meg,
c) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttagra a Tao törvény 2/A. § (2)–(4) bekezdéseiben meghatározott feltételek nem vagy nem
teljes körűen teljesülnek,
d) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttagok száma kettő alá
csökken,
e) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő valamennyi csoporttag jogutód
nélkül megszűnik.
Ehhez kapcsolódóan az adózó csoporttagsága az adókötelezettsége megszűnése,
kilépése és a csoportos társasági adóalany megszűnése napján, valamint azon a
napon szűnik meg, amelyet követő naptól már nem felel meg a tagságára előírt
összes feltételnek.
Abban az esetben, ha a csoportos adóalany, illetőleg a csoporttagság megszűnési időpontja nem az üzleti év utolsó napjára esik, akkor a megszűnés
napja – a fentiekben írt főszabálytól eltérően – a megszűnés napját magában
foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napja. Ilyen esetben a megszűnés
napját követő nappal a csoporttagoknak, illetve az érintett csoporttagnak önálló adóéve kezdődik.
További – egyébiránt az Art-ban elhelyezett – fontos rendelkezés, hogy a csoportos társasági adóalanyban részt vevő bármely csoporttag – a csoportos társasági adóalanyiság időszakát követően is – a csoportos társasági adóalanyban részt
vevő valamennyi többi csoporttaggal egyetemlegesen felelős
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a) a csoportos társasági adóalanynak a csoporttag csoporttagsága fennállása alatt
keletkezett adókötelezettsége, és
b) a csoportos társasági adóalanynak a tag csoporttagságát megelőző időszakban
keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért.
A csoportos társasági adóalany adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és az adóhatóságnak bejelentett csoporttag mint csoportképviselő útján, a csoport
azonosító szám alatt teljesíti, valamint ugyanilyen módon gyakorolja az adózói jogait.
A csoportképviselő olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alkalmas a csoportos társasági adóalany adókötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében szükséges minden adat alátámasztására és ellenőrzésére.
A csoportos társasági adóalany adókötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása
érdekében a csoporttagok az egyedi adóalapjukról adóévenként, a csoportos társasági
adóalany adóévre vonatkozó adóbevallásának benyújtására előírt határidőt megelőző
15. napig az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon, az adóbevallással
egyenértékű, nyilatkozatot kötelesek tenni az adóhatóság részére. Továbbá a csoporttagnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas a nyilatkozatában foglalt
minden adat alátámasztására és ellenőrzésére. E nyilatkozatot és nyilvántartást a csoporttagnak a csoportos társasági adóalany bevallásának benyújtására nyitva álló határ
időt megelőző 15. napig a csoportképviselő rendelkezésére is kell bocsátania.
A Mód2 tv. értelmében a csoporttagok egyedi adóalapjaik megállapítása során úgy
kötelesek eljárni, mintha csoporttagságuk nem állna fenn. Az egyedileg megállapított
adóalap meghatározása során a csoporttagok között a Tao törvény 7. § (1) bekezdésének w) és x) pontjai, valamint a (18a)–(18d) bekezdése nem alkalmazható, továbbá
a csoporttagok közötti ügyletek esetén a Tao törvény 7. § (1) bekezdésének s) és t)
pontjai alkalmazásakor a csoporttag nem érvényesíthet több kedvezményt annál,
mint ami a szokásos piaci ár figyelembevételével megilleti. Tehát ezek alapján a K+F
adóalap-kedvezmény, a megrendelt K+F szolgáltatás kedvezménye és a műemlék
adóalap-kedvezménye a csoportos társasági adóalany tagjai között nem, de a csoportos társasági adóalany tagjain kívüli kapcsolt vállalkozási körben átadható.
A csoportképviselő a többi csoporttag fentiek alapján elkészített nyilatkozatát
köteles átvenni, valamint a többi tag és saját nyilatkozatán feltüntetett adatokról az
adóbevallásban adatot szolgáltatni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha a csoporttag az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy
egyedi adóalapját nem a Tao törvényben írtaknak megfelelően állapította meg,
vagy adóbevallással egyenértékű nyilatkozata számítási hiba vagy elírás miatt az
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egyedi adóalap tekintetében hibás, akkor a csoportos társasági adóalany adóalapjának módosítása érdekében egyedi adóalapjáról új nyilatkozatot kell tennie.
A csoportos társasági adóalany adóévi adóalapja a csoporttagok által a Tao törvény
6. § (1)–(2a), valamint az (5)–(10) bekezdései szerint egyedileg megállapított, nem
negatív adóalapok összege, módosítva a Tao törvény 17. § (15)–(18) bekezdései szerint.
A fent jelzett korrekciós rendelkezések értelmében – a veszteségelhatárolásra
vonatkozó általános szabályoktól eltérően – a csoportos társasági adóalany adóévi
elhatárolt vesztesége egyenlő az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező
csoporttagok egyedi adóalapjainak összegével, feltéve, hogy az egyedi adóalapok a
rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkeztek.
A csoportos adóalany így számított elhatárolt vesztesége a csoportos társasági
adóalany adóalapjának megállapításakor számolható el annak csökkentéseként, de
legfeljebb olyan mértékig, hogy a csoportos társasági adóalany adóalapja az elhatárolt
veszteség levonását követően is elérje az adóévben nem negatív egyedi adóalappal
rendelkező tagjai elhatárolt veszteség figyelembe vétele nélkül számított egyedi adóalapjai összegének 50 százalékát. A csoportos társasági adóalany elhatárolt vesztesége
– a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban – a keletkezése adóévében és az
azt követő adóévekben, utoljára a keletkezése adóévét követő ötödik adóévben számolható el a csoportos társasági adóalany adóalapjának csökkentéseként.
A csoportos társasági adóalany által és a csoporttagok által egyedileg érvényesített
elhatárolt veszteség mértéke ugyanakkor együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt
veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.
Abban az esetben, ha a csoporttag csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, akkor a csoportos társasági adóalany tagjává válást megelőzően
keletkezett elhatárolt veszteségét az adózó az általános szabályok szerint használhatja fel.
A transzferár szabályokat illetően a Mód2 tv. akként rendelkezett, hogy ezeket a
csoportos társasági adóalany tagjai csak olyan egymás közötti jogügyletükre kell
alkalmazniuk, amelyeknél
a) az egyik fél által a csoporttaggá válását megelőzően a Tao törvény 18. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az adózás előtti eredménye csökkentéseként elszámolt
összeget a másik fél a csoporttaggá válását megelőzően a Tao törvény 18. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként,
b) az egyik fél által a csoporttaggá válását megelőzően a Tao törvény 18. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az adózás előtti eredménye növeléseként elszá-
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molt összeget a másik fél a csoporttaggá válását megelőzően a Tao törvény 18. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként
elszámolt összeg még nem ellentételezte azzal, hogy a csoportos társasági adóalany
tagjai a transzferár nyilvántartás készítési és a fenti transzferár képzési kötelezettségüket a csoportképviselő útján kötelesek teljesíteni.
Amennyiben az adózó csoportos adóalanyban fennálló tagsága nem az adókötelezettsége megszűnése miatt szűnt meg, akkor az adózó és a csoportos társasági adóalany
többi tagja a transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségét első alkalommal a csoporttagság megszűnését követő első adóbevallása (a többi tag esetében ideértve a csoportos társasági adóalany adóbevallását) benyújtásáig teljesíteni köteles minden olyan
jogügyletre, amely tekintetében a tagság fennállása alatt a csoportos adóalanyiságra
tekintettel mentesült e kötelezettség alól, de amely a Tao törvény transzferárakra vonatkozó általános szabályai szerint ezt követően befolyásolja az adóalapját.
Az adókedvezményezek igénybe vételét illetően a Mód2 tv. kimondja, hogy a
csoportos társasági adóalany e körben egyetlen adózónak minősül. Ebből következően azt az adókedvezményt, amelyre a csoporttag a csoporttagsága előtt
szerzett jogot, a csoportos társasági adóalany akkor érvényesítheti, ha a csoporttag a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel. Amennyiben az adókedvezményre jogot szerzett csoporttag csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, az adókedvezmény érvényesítésére továbbra is jogosult marad.
A csoportos társasági adóalany adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja, és
e csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti. Amennyiben a feltételek teljesítését
vállaló csoporttagsága megszűnik, az adókedvezmény érvényesítésére a csoportos
társasági adóalany a továbbiakban nem lesz jogosult, kivéve, ha a csoporttag jogutódlással szűnik meg és jogutódja szintén a csoportos társasági adóalany tagja.
A csoportos társasági adóalany adókedvezményre történő jogszerzés és az adókedvezmény érvényesítése érdekében szükséges jognyilatkozatát a csoportos társasági adóalany időszaka alatt kizárólag a csoportképviselő teheti meg.
Az adókedvezmények körében a fejlesztési adókedvezményt a csoportos társasági
adóalany a jogosult csoporttagra a pozitív adóalapja arányában jutó számított adóból
érvényesítheti, legfeljebb azonban a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80 százalékáig. Ezt meghaladóan pedig a csoportos társasági adóalany a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett számított adóból érvényesítheti a Tao törvény 22/E. §-a
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alapján az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezményét, legfeljebb a
jogosult csoporttagra jutó, fentiek szerint megállapított összeg 70 százalékáig.
Míg a fenti két lépcsőben igénybe vett adókedvezménnyel csökkentett egyedi
számított adók összegéből – legfeljebb annak 70 százalékáig – érvényesíthet a csoportos adóalany minden más adókedvezményt.
A csoportos társasági adóalany adóévi fizetendő adóját a csoporttagok között az
egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani. A csoportképviselő az egyes csoporttagokra jutó fizetendő adót a csoportos társasági adóalany
társasági adóbevallásában feltünteti és a beszámolóját, könyvviteli zárlatát a számviteli törvény III. fejezete szerint összeállító csoporttag az adózott eredménye terhére adófizetési kötelezettségként számolja el.
Lásd: Tao törvény 2/A. §, 29/A. § (67) bekezdés, 2/A. § (2)–(4) bekezdés, 6. §
(12)–(13) bekezdés, 17. § (15)–(18) bekezdés, 18. § (10)–(10b) bekezdés, 23. §
(8)–(14) bekezdés, 24. § (3) bekezdés.
Hatályos: 2019. január 1. napjától
EMELKEDIK A FEJLESZTÉSI TARTALÉK MAXIMÁLIS ÖSSZEGE
A Mód1 tv. szerint 2019. január 1-jétől a fejlesztési tartalék maximális összege
adóévenként 10 milliárd forint a korábbi 500 millió forint helyett.
Lásd: Tao törvény 7. § (1) bekezdés f) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
VÁLTOZIK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
A Mód1 tv. kiterjeszti az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás fogalmát,
melynek megfelelően az energiahatékonysági projektek esetében akkor is igénybe
vehető lesz az adókedvezmény, ha az számviteli szempontból felújításnak minősül.
Ez azt jelenti, hogy például a világítás- és fűtéskorszerűsítés is kedvezményezetté
válhat a jövőben a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén.
A Mód1 tv. továbbá differenciálja az igénybe vehető adókedvezmény mértékét. Ennek megfelelően az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mér-

48

ADÓ-TB változások

2019

TÁRSASÁGI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

téke – az egységes 30 százalék helyett – nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt
összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége
• Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
• Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható
településein 35 százalékának,
• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának
megfelelő mértéket.
Az adókedvezmény maximuma változatlanul 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Lásd: Tao törvény 4. § 11a. pont, 22/E. §
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Tao törvény 29/A. § (62) bekezdése alapján a Tao
törvény 4. § 11a. pontját és 22/E. §-át első alkalommal ezen rendelkezések
hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházások, felújítások tekintetében lehet alkalmazni.
MEGOSZTHATÓ A K+F SZOLGÁLTATÁS KEDVEZMÉNYE
A Mód1 tv. kiegészíti a belföldi illetőségű adózótól közvetlenül igénybe vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatásra vonatkozóan igénybe vehető kedvezmény
szabályát.
A módosítás szerint az adózás előtti eredményt csökkentő tételt a szolgáltatást
nyújtó helyett a megrendelő és a szolgáltatás nyújtója megosztottan is érvényesítheti. A megosztás alkalmazásának feltétele, hogy a megrendelő és a szolgáltatást
nyújtó az adóbevallás benyújtásáig írásbeli nyilatkozatban rögzítik a szolgáltatás
kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatási minőségét, a szolgáltatás nyújtója által
maximálisan érvényesíthető összeget, valamint ebből a megrendelő és a szolgáltatást nyújtó által figyelembe vehető összeget. A nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmáért és teljesüléséért a megrendelő és a szolgáltatás nyújtója egyetemlegesen
felelősek.
Az összesen igénybevehető kedvezmény megosztás esetén sem haladhatja meg
a szolgáltatás nyújtójánál rendelkezésre álló maximumot.
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E megosztás alá tartozó kedvezményt sem a szolgáltatás nyújtója, sem a megrendelő nem adhatja tovább a kapcsolt vállalkozása felé.
Lásd: Tao törvény 7. § (18a)–(18d) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Tao törvény 29/A. § (64) bekezdése alapján a Tao
törvény 7. § (18a) bekezdése szerinti megosztás első alkalommal a 2018. adóévre
alkalmazható, feltéve, hogy az érintett adózók 2018. adóévre vonatkozóan társasági
adóbevallást még nem nyújtottak be.
ELISMERT KÖLTSÉG A MUNKAHELYI ÓVODA KÖLTSÉGE
Bevezetésre kerül a társasági adózásba a munkahelyi óvoda fogalma. A fogalom-meghatározás szerint a munkahelyi óvoda olyan óvodai nevelési ellátást nyújtó intézmény,
amely az éves átlagos gyermeklétszámot figyelembe véve legalább 80 százalékban az
adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek az óvodai nevelését biztosítja.
A munkahelyi óvoda üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költség és
ráfordítás – a munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költséggel és ráfordítással azonosan – elismert költség lesz a társasági adóalap
megállapításakor.
Lásd: Tao törvény 4. § 24/a. pont, 3. számú melléklet B) rész 20. pont
Hatályos: 2019. január1. napjától
BŐVÜL AZ EGYSZERŰSÍTETT NYILATKOZATADÁS LEHETŐSÉGE
INGYENES JUTTATÁSOK ESETÉN
A Tao törvény hatályos rendelkezése alapján növeli az adózás előtti eredményt az
adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából,
• visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott
pénzeszköz,
• a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános
forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát),
• az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás
előtti eredmény terhére elszámolt összege,
• az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint
• e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó,
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ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű
részére történik, vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő Tao törvény szerinti nyilatkozatával.
A 2017-től nyújtott támogatások esetén a Tao törvény lehetőséget biztosított egy
egyszerűsített nyilatkozatadásra, mely szerint a nyilatkozatra vonatkozó feltételt
teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő arról nyilatkozik,
hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A Mód1 tv. bővíti az egyszerűsített nyilatkozat adásának lehetőségét azzal, hogy a
nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a juttatásban
részesülő arról nyilatkozik, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez
kapta, illetve a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Lásd: Tao törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
VÁLTOZIK A BEJELENTETT RÉSZESEDÉS FOGALMA
A bejelentett részesedés fogalma a Tao törvényben több vonatkozásban is módosul.
A 2018. augusztus 24-éig hatályos szabályok értelmében, amennyiben az adózó
a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben
(kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés mellé további részesedést szerzett, akkor e további részesedés csak akkor volt bejelenthető, ha az
adózó az „alap” részesedés szerzését is bejelentette az adóhatósághoz.
A Mód1 tv. alapján e feltétel a további részesedések vonatkozásában megszűnt, ami azt
jelenti, hogy az utóbb szerzett részesedések már nem csak akkor jelenthetők be, ha az
adózó a korábban megszerzett részesedését is bejelentette. E módosításhoz kapcsolódóan
egy újonnan beiktatott átmeneti rendelkezés lehetőséget biztosított arra, hogy a 2017.
december 31-ét követően szerzett további részesedéseket az adózók – erre irányuló választásuk alapján – akkor is bejelenthessék az új szabályok hatálybalépését követő 75 napon belül, vagyis legkésőbb 2018. november 8. napjáig az adóhatósághoz, ha egyébként
a korábbi részesedésszerzésüket nem jelentették be. Így, ha az adózó egy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben vagy külföldi személyben elsőként megszerzett
részesedését nem jelentette be, és 2018-ban ugyanebben a személyben további részesedést
szerzett, akkor e további részesedést a fenti határidőn belül bejelenthette az adóhatósághoz akkor is, ha egyébként az annak megszerzésétől számított 75 nap már eltelt.
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A Mód1 tv. rendelkezése alapján az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló
részesedések mellett a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott
befektetési jegyek sem kezelhetőek bejelentett részesedésként a társasági adóalap
megállapítása során.
A Mód1 tv. könnyítéseként az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett, korábban már bejelentett részesedéseket az átalakulás, egyesülés, szétválás miatt nem kell ismételten bejelenteni. Ezáltal már nem az az eset mentesül
az ismételt bejelentés alól, amikor az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságnak
van bejelentett részesedése, hanem az is, ha a korábbi tulajdonos szerez az
átalakuló, egyesülő, szétváló társaságban részesedést. Ehhez kapcsolódóan
rögzítésre kerül, hogy az egy éves tartási idő szempontjából az átalakulás,
egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem szakítja meg a tartási idő folyamatosságát.
A bejelentett részesedés egyéb szabályai tekintetében nincs változás, így például
továbbra sem kell új bejelentést tenni abban az esetben, ha a korábban már bejelentett részesedés értékének százalékos mértéke nem változik, viszont a részesedés
értéke növekszik. A bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő pedig továbbra is a
szerzést követő 75 nap.
Lásd: Tao törvény 4. § 5. pont, 7. § (1) bekezdés dz) pont
Hatályos: 2018. augusztus 25. napjától
A KORAI FÁZISÚ VÁLLALKOZÁSOKBA TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉS
KEDVEZMÉNYÉNEK PONTOSÍTÁSA
A Tao törvény kiegészül a korai fázisú vállalkozásokban történő részesedés-szerzés
kedvezménye kapcsán egy olyan rendelkezéssel, mely meghatározza, hogy hogyan
alakul az adóalap-csökkentés, ha a részesedés a kedvezmény érvényesítésére nyitva
álló időszakon belül részben kivezetésre kerül vagy annak vonatkozásában értékvesztést számolnak el. Ennek megfelelően amellett, hogy a kivezetés adóévében
alkalmazni kell a kétszeres növelő tételt, a csökkentő tétel alkalmazása folytatható
a kivezetést, az értékvesztés elszámolását követő adóévekben, azzal, hogy a csökkentés összegét a részbeni kivezetés, értékvesztés miatt módosított értékre figyelemmel kell megállapítani.
Lásd: Tao törvény 7. § (8e) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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A Tao törvény hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevett kedvezmény kétszeresével kell növelni az adózás előtti
eredményt, ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedését a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig bármilyen jogcímen – az
átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetést kivéve – kivezeti, részben kivezeti. A Mód1 tv. szerint a kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett
részesedéscsere is kivételt jelent az adózás előtti eredmény növelésének kötelezettsége alól.
Lásd: Tao törvény 8. § (1) bekezdés g) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A Tao törvény hatályos rendelkezése alapján a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések esetében az egy vállalkozásra tekintettel érvényesíthető kedvezményi összeg adóévenként legfeljebb 20 millió forint. A Mód1 tv. pontosítása
szerint a 20 millió forintot adóévenként és korai fázisú vállalkozásonként kell figyelembe venni, tehát a befektetéseket a korlát szempontjából nem kell összevonni.
Lásd: Tao törvény 7. § (1) bekezdés m) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS ÉS AZ ADÓALAP KORREKCIÓ
Az adóellenőrzéshez, önellenőrzéshez kapcsolódó adóalap-korrekciós tételek célja,
hogy a számviteli törvény szerint az adóévi eredményben elszámolt nem jelentős
összegű hibahatásokat semlegesítsék, hiszen azok korábbi adóalapot érintenek,
melyet az adózó az Art. szerinti önellenőrzés során helyesbít. A számviteli önellen
őrzés azonban nem feltétlenül jelenti, hogy az Art. szerinti önellenőrzés is megvalósul. Amennyiben a számviteli önellenőrzés nem von maga után Art. szerinti
önellenőrzést (például elévülés miatt), akkor az adóalap-korrekciós tételek alkalmazása következtében sem a tárgyévi adóalapban nem jelenik meg a hibahatás,
sem a korábbi adóévek adóalapjában nem jelenik meg az Art. szerinti önellenőrzés
hiánya miatt. Ezzel összefüggésben a Mód1 tv. arról gondoskodik, hogy az önellen
őrzéshez kapcsolódó adóalap-korrekciós tételek csak akkor legyenek alkalmazhatóak, ha az adóigazgatási rendtartásról, illetve az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti önellenőrzés történik.
Lásd: Tao törvény 7. § (1) bekezdés u) pont, 8. § (1) bekezdés p) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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ADÓFELAJÁNLÁSKOR NEM KELL VIZSGÁLNI AZ ADÓTARTOZÁS
MÉRTÉKÉT
A Mód1 tv. alapján az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az adófelajánlás
iránti nyilatkozat megtételekor nem kell vizsgálni az adótartozás mértékét. Ilyen
módon az adótartozás 100 ezer forintot meghaladó mértékének vizsgálatára csak
az adófelajánlás összegének kiutalásakor kerül sor, és az ilyen mértékű adótartozás
a jövőben is az adófelajánlás akadályát jelenti.
Lásd: Tao törvény 24/A. § (10) bekezdés
Hatálytalan: 2019. január 1. napjától
MEGSZŰNIK AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK ÖNELLENŐRZÉSSEL VALÓ
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TILALOM
Az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályaihoz történő igazodás érdekében megszűnik a Tao törvényben az adókedvezmények önellenőrzéssel történő érvényesítésére vonatkozó tilalom.
Lásd: Tao törvény 29/D. § (11) bekezdés, (16) bekezdés
Hatálytalan: 2018. július 26. napjától
LÁTVÁNYCSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA
A látványcsapatsportok támogatásának jogcímei kiegészülnek a sportcélú ingatlan
üzemeltetésének költségeivel, vagyis a kedvezményezett a sportcélú ingatlana üzemeltetési költségei fedezetére is felhasználhatja a támogatást. A jogcím az amatőr
és a hivatásos sportszervezetnél, valamint a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnál lesz elérhető, azzal, hogy a pontos uniós jogalap igazodik az adott kedvezményezett támogathatóságának uniós minőségéhez.
Sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek az üzembe helyezett sportcélú
ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei minősülnek, ide nem
értve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költségeket, amelyeket a sportcélú
ingatlanhoz nyújtott beruházási támogatásból már fedeztek. Működési költségek
különösen, de nem kizárólagosan a személyi jellegű ráfordítások, az anyagköltségek, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége,
a bérleti díjak, az adminisztrációval kapcsolatos költségek.
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Az új jogcím esetében egy új korlátot is figyelni kell, miszerint a támogatási
igazolások összértéke nem haladhatja meg a sportcélú ingatlan működési veszteségének 50 százalékát. Működési veszteség alatt a támogatási időszak alatt elért
ésszerű nyereséggel növelt, a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeivel csökkentett bevételeket kell érteni, ha ezen számítás eredménye negatív.
A működési támogatás első alkalommal a 2019–2020-as támogatási időszakra
benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben lesz elérhető. A rendelkezések már 2019. január 1-jétől hatályba lépnek, így az új támogatási jogcím már a 2019–2020-as támogatási időszakra 2019. április végéig benyújtandó sportfejlesztési kérelmekben megjelölhető lesz.
A támogatáshalmozás kizárására vonatkozóan az általános csoportmentességi rendelet
uniós szinten azt írja elő, hogy támogatáshalmozást csak az azonos elszámolható költségekre kell figyelni. A Tao törvény érintett rendelkezése erre tekintettel változik, azzal, hogy
a tartalmat nem érintő, a szövegezés érthetőségét segítő módosításról van szó. Nem változik tehát, hogy a hivatásos sportszervezetek tárgyi eszköz-beruházás, -felújítás, képzéssel
összefüggő feladatok és személyi jellegű ráfordítás (azaz az uniós állami támogatási szabályok által érintett) jogcímeken történő támogatása esetén, továbbá amatőr sportszervezet
vagy látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány támogatása esetén, ha e
szervezet hivatásos sportolót alkalmaz, továbbá országos sportági szakszövetség, amatőr
sportszervezet vagy látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány támogatása esetén, ha a támogatással érintett tárgyieszköz-beruházás,-felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei (azaz a gazdasági célú
használat a 20 százalékot meghaladja) az alap- és a kiegészítő támogatásokat, továbbá
minden más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatást össze kell számítani, olyan módon, hogy az alaptámogatás és a kiegészítő
támogatás összeszámítása révén meghatározott támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a Tao törvény szerinti maximális támogatási mértékeket. Ugyanakkor tisztázásra kerül, az
összeszámítás csak abban az esetben szükséges, ha a támogatott a támogatást ugyanazon
elszámolható költség vonatkozásában kapja. A rendelkezést a 2018–2019-es támogatási
időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.
Lásd: Tao törvény 4. § 44a. pont, 47–47c. pontok, 22/C. § (1) bekezdés b) pont
bg) alpont, 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf ) alpont, 22/C. § (1) bekezdés d) pont dg)
alpont, 22/C. § (4) bekezdés f ) pont, 22/C. § (4a)–(4b) bekezdés, 22/C. § (5)
bekezdés k) pont, 29/A. § (66)–(67) bekezdés, 30/I. § (3) bekezdés.
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
2019. január 1-jétől nem lehet sem az adókedvezményi, sem az adófelajánlási rendszerben az előadó-művészeti szervezeteket támogatni.
Az adókedvezményi rendszerben utoljára 2018. december 31. napján lehet támogatást nyújtani (lényegében az átutalást a támogatott részére teljesíteni), míg az
adókedvezményt majd az éves társasági adóról szóló bevallásban lehet érvényesíteni.
Az adófelajánlási rendszerben ugyanezen időpontig lehet az adó felajánlásáról
rendelkezni, de kizárólag a 2018. adóévre vonatkozóan. Tehát a 2019. évi adóbevalláskor a végső adókötelezettségről felajánlás már nem tehető, az adóelőlegekről
tett felajánlásokra viszont vonatkozik az adójóváírás.
Érdemes megemlíteni, hogy csak az adókedvezményre és az adójóváírásra jogosító rendszerek szűnnek meg, az előadó-művészeti szervezeteknek lehet támogatást
adni, amelyre a konkrét tényállástól függően adóalap-kedvezmény vehető igénybe.
Lásd: Tao törvény 4. § 37. és 39. pont, 22. § (4), (4a), (5) bekezdés, 22. § (8)
bekezdés b) pont, 24/A. § (3) bekezdés, 24/A. § (18) bekezdés, 24/A. § (22) bekezdés,
29/A. § (67)–(69) bekezdés, 30. § (11) bekezdés, 30/C. §.
Hatályos: 2019. január 1. napjától
FILMALKOTÁS TÁMOGATÁSA
Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyarországi filmszakmai támogatási program
módosítását, amely révén a közvetett támogatás mértéke a közvetlen filmgyártási
költségek 30 százaléka lehet, vagyis a támogatási összeg 25 százalékról 30 százalékra emelkedett. E változás kapcsán a Tao törvény is módosult olyan módon, hogy a
mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, kedvezményre való
jogosultságot igazoló támogatási igazolások összértéke, valamint a közvetett támogatás összege nem haladhatja meg a mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott
közvetlen filmgyártási költség a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (10)
bekezdésében meghatározott részének 30 százalékát. E feltétel továbbá az adófelajánlás kapcsán kiadott igazolások vonatkozásában is rögzítésre kerül.
Lásd: Tao törvény 22. § (3) bekezdés, 24/A. § (16) bekezdés
Hatályos: 2018. augusztus 4. napjától
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AZ IFRS-EK SZERINT ADÓZÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
A Mód1 tv. az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében hatályon kívül helyezi az adatszolgáltatási kötelezettséget a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés esetén az áttérési különbözet várható összegéről, továbbá az IFRS-ek
szerinti saját tőke és a számvitelről szóló törvény szerinti saját tőke várható összegéről.
Lásd: Tao törvény 18/D. § (6) bekezdés
Hatálytalan: 2018. július 26. napjától
A 2018. január 1-jén hatályba lépett IFRS 9 standard szerint gazdálkodói döntés
alapján egyes befektetések valós értékének változásait az egyéb átfogó jövedelemben kell kimutatni. E választás esetén a megszerzés és a kivezetés közötti időszakban elért nyereség vagy veszteség nem jelenik meg az eredménykimutatásban, tehát nem esne társasági adókötelezettség alá. Következésképpen az IFRS-ek és a
magyar számvitel szerinti adózók között állandó eltérés mutatkozna. A Mód1 tv.
kiegészítő tételek bevezetésével oldja fel az eltérést. A kétszeresség kizárása érdekében a szabály a bejelentett részesedésnek minősülő részesedés vonatkozásában
nem alkalmazható.
Lásd: Tao törvény 18/B. § (1) bekezdés i) pont, 18/B. § (2) bekezdés h) pont
Hatályos: 2018. augusztus 25. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Tao törvény 29/A. § (65) bekezdése alapján a Tao
törvény 18/B. § (1) bekezdés i) pontját és 18/B. § (2) bekezdés h) pontját az
adózó a 2018-ban kezdődő adóéve adókötelezettségére választása szerint
alkalmazhatja.
Az IFRS-ekre történő áttéréskor az adózó az IFRS-eknek megfelelően állapítja meg az áttéréskor meglévő eszközeinek bekerülési értékét, könyv szerinti
értékét és értékcsökkenési leírását. Ezek az értékek a számviteli törvény szerint
ugyanezen jogcímeken meghatározott értékektől eltérhetnek. Az eltérés az 1.
számú melléklet 5. pontja hatálya alá tartozó eszközök esetében (amelyeknél
az adóalapban a számviteli értékcsökkenés összege érvényesül) azt eredményezheti, hogy az adózási számított nyilvántartási érték még nem fogyott el,
amikor az IFRS-ek szerinti értékcsökkenéssel az eszköz teljes mértékben leírásra került. Következésképpen számviteli értékcsökkenés hiányában az adózási
értékcsökkenést nem lehetne folytatni, a számított nyilvántartási értéket a ki-
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vezetéskor lehetne az adóalapban figyelembe venni. A Mód1 tv. szerint adózói
választás alapján három adóév alatt lehetőség lesz a könyv szerinti érték nullára való csökkenése adóévét követő év első napján fennálló számított nyilvántartási érték értékcsökkenési leírásként történő érvényesítésére. Ezáltal a számított nyilvántartási érték nem az eszköz kivezetésekor, hanem a három adóév
alatt érvényesül az adóalapban. Amennyiben a három adóév alatt az eszköz
kivezetésére kerül sor, akkor e választás helyett vissza kell térni a kivezetéskor
alkalmazandó módosító tételhez.
Lásd: Tao törvény 18/C. § (4h) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard 43–47. pontjai speciális szabályokat írnak elő az összetett eszközökre vonatkozóan. Ezek olyan
eszközök, amelyek bár önállóan megfelelnek a megjelenítés feltételeinek, de
nagyobb részeik, komponenseik főbb gazdasági jellemzői egymástól eltérőek,
az egyes részek nem azonos hasznos élettartamúak. Az ilyen összetett eszközök esetében valamennyi jelentős értékkel bíró komponens hasznos élettartamát, maradványértékét, leírási módszerét külön-külön meg kell határozni,
habár a pénzügyi kimutatásokban egységek eszközként jelennek meg. Ezzel
kapcsolatban új rendelkezés kerül bevezetésre, amely alapján 2019-től a társasági adótörvény szerinti értékcsökkenési leírást komponensenként (nem az
összetett eszközre egyben) külön-külön kell meghatározni. Ennek feltétele,
hogy a komponensek a főbb gazdasági jellemzőik alapján egymástól eltérőek
legyenek, továbbá, hogy az IFRS-ek szerint a komponensek bekerülési értékét, hasznos élettartamát, maradványértékét, leírási módszerét külön-külön
meghatározott, valamint a komponensek az adózási értékcsökkenési kulcsokba besorolhatóak legyenek.
Lásd: Tao törvény 18/C. § (9c) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
ELLENŐRZÖTT KÜLFÖLDI TÁRSASÁG
A Mód2 tv. módosítja a Tao törvénynek az ellenőrzött külföldi társaság meghatározását.
Az értelmező rendelkezés szerint ellenőrzött külföldi társaságnak minősül a
belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi
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személy, amely tekintetében az adózó (önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival
együttesen)
a) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
b) a jegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
c) adózott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
abban az adóévében, amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett
társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet az illetősége szerinti államot Magyarországnak feltételezve
fizetett volna, meghaladja a külföldi személy által megfizetett, társasági adónak
megfelelő adót, valamint a belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye abban az
adóévében, amelyben a külföldi telephely által megfizetett társasági adónak
megfelelő adó kisebb, mint az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet
a telephely szerinti államot Magyarországnak feltételezve fizetett volna, meghaladja a külföldi telephely által megfizetett társasági adónak megfelelő adót, azzal,
hogy nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi személy, illetve a
külföldi telephely abban az adóévében, amelyben kizárólag valódi jogügyletből,
valódi jogügyletek sorozatából származó jövedelemmel rendelkezik, amelyet az
adózó igazol.
A módosítás újdonsága, hogy az ellenőrzött külföldi társasági státusz megállapításakor – egyéb feltételek mellett – azt kell megvizsgálni, hogy az érintett külföldi személy, illetve a külföldi telephely végrehajtott-e nem valódi jogügyletet (nem
valódi jogügyletek sorozatát). Egy jogügylet vagy jogügyletet sorozata csak akkor
minősül nem valódi jogügyletnek, ha azt elsődlegesen adóelőny elérése céljából
hajtják végre, és a külföldi személyt vagy a külföldi telephelyet belföldi illetőségű
adózó irányítja.
Kivételt jelent az ellenőrzött külföldi társaságként való minősítés alól, tehát nem
minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi személy vagy külföldi telephely abban az adóévében,
a) amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése
szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti eredménye a
243.952.500 forint összeghatárt meg nem haladó nyereség és a nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelme a 23.495.250 forint összeghatárt meg
nem haladó nyereség, vagy
b) amelyben a külföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephely fekvése
szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adózás előtti nyeresége nem
haladja meg az elszámolt működési költségei 10 százalékát.
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Nem minősül továbbá ellenőrzött külföldi társaságnak az a külföldi telephely
sem, amely olyan az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamának nem minősülő államban fekszik, amellyel Magyarországnak a külföldi telephely jövedelmét a magyar társasági adózás alól mentesítő rendelkezést tartalmazó egyezménye áll fenn, és amely az említett egyezmény szerint telephelynek
minősül.
Ellenőrzött külföldi társasági státusz megállapítása esetén növeli a társasági
adóalapot – a 2016/1164 tanácsi irányelv 8. cikk (2)–(3) bekezdésével összhangban – az adózó azon adóévében, amelyben az ellenőrzött külföldi társaság adóévének (üzleti évének) utolsó napja van, az ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletéből, nem valódi jogügyletek sorozatából származó, az ellenőrzött
külföldi társaság adóévének (üzleti évének) utolsó napján kimutatott pozitív
adózott eredmény jóváhagyott (felosztott) osztalékkal csökkentett része olyan
mértékben, amilyen mértékben az az adózó által ellátott jelentős személyi funkciókhoz kapcsolódó eszközökhöz és kockázatokhoz kötődik, feltéve, hogy az így
kapott összeg pozitív.
Az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés értékesítésekor, nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésekor – a kettős adóztatás elkerülése érdekében – csökkenti a társasági adóalapot a fel nem osztott nyereség miatti növelő tétel, feltéve, hogy azzal az adóalap-csökkentésére korábban még nem
került sor.
Lásd: Tao törvény 4. § 11. pont, 7. § (1) bekezdés gy) pont 3. alpont, 7. § (10)
bekezdés a) pont, 8. § (1) bekezdés f) pont, 8. § (9) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Tao törvény 29/A. § (75) bekezdése szerinti
átmeneti rendelkezés szerint az adózó a 2019-ben kezdődő adóévére
választhatja, hogy adókötelezettségét a 4. § 11. pontja, valamint 8. § (1)
bekezdés f) pontja és (9) bekezdése 2018. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint teljesíti.
KAMATLEVONÁS KORLÁTOZÁSA
A Mód2 tv. a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló 2016/1164 tanácsi irányelvvel össz
hangban új kamatlevonás-korlátozási szabályt vezet be, mely az adóelkerülések,
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adóalap-átcsoportosítások megakadályozását szolgálja, és amely 2019. január
1-jétől váltja fel az alultőkésítésre vonatkozó rendelkezéseket. A szabályozás
értelmében növeli a társasági adóalapot a nettó finanszírozási költségnek a
kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény (EBITDA) 30
százaléka és 939.810.000 forint közül a nagyobb összeget meghaladó része.
A kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredmény (EBITDA) 30
százalékát vagy 939.810.000 forintot meghaladó részt, vagyis az adóalap-növelés összegét ugyanakkor csökkenti – legfeljebb annak összegéig – a megelőző
adóév(ek)ben keletkezett kamatlevonási kapacitásnak az a része, amely az
adózónál vagy jogelődjénél, valamint az átruházó társaságnál még nem került
felhasználásra. E rendelkezéseket – összhangban az irányelvvel és a korábbi
alultőkésítési szabály logikájával is – nem kell alkalmaznia a pénzügyi intézménynek, a befektetési vállalkozásnak, az alternatív befektetésialap-kezelőnek,
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetés vállalkozás
alapkezelő társaságának, a biztosítónak és a viszontbiztosítónak minősülő
adózónak.
Ha az adózó alkalmazza a kamatlevonás-korlátozási szabályt, akkor az alkalmazott adóalap-növelő tételnek az adóévet megelőzően az adózó vagy jogelődje,
valamint az átruházó társaság által figyelembe nem vett része csökkenti a társasági adóalapot. A csökkentésként figyelembe vett összeg nem haladhatja meg az
adóévi kamatlevonási kapacitás összegét. Tehát a korábbi évek növelő tétele továbbvihető és felhasználható a következő évek adóalapjának csökkentéseként, de
csak akkor, ha a következő években az adózónak kihasználatlan kamatlevonási
kapacitása van.
A Mód2 tv. meghatározza, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót
készítő vállalatcsoport tagja mely esetekben nem köteles a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazására. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoport tagja nem köteles a kamatlevonás-korlátozási szabályt alkalmazni, ha
a) igazolni tudja, hogy saját tőkéje adóévi átlagos állományának a teljes eszközállománya adóévi átlagos állományához viszonyított aránya egyenlő a
vállalatcsoportra számított, ennek megfelelő aránnyal vagy annál magasabb,
vagy
b) a kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazásakor a nettó finanszírozási költségeket azon összegben érvényesítheti a társasági adóalapjában, amely egyenlő
a csoportszinten vett harmadik felekkel szembeni nettó finanszírozási költségek összegének és a csoport kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti ered-
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ményének a hányadosa, valamint az adózó kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredménye szorzatával.
A 2016/1164 tanácsi irányelvvel összhangban a Mód2 tv. meghatározza a kamatlevonás-korlátozási szabállyal kapcsolatos jogalkalmazást könnyítő rendelkezéseket, így az arányszámok számításának módszertanát, a különálló adózónak minősülő adózóra vonatkozó rendelkezéseket, az átalakulás, egyesülés, szétválás
esetén figyelembeveendő és a kamatlevonási kapacitások felhasználására vonatkozó szabályokat.
Az új kamatfizetési-korlátozási szabályt hatályba léptető rendelkezés szerint a 2016. június 17-e előtt megkötött, finanszírozási költség alapjául szolgáló szerződések esetében a 2018. december 31-én hatályos alultőkésítési
szabályt kell alkalmazni, azzal, hogy az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az adózóknak ez esetben választás alapján lehetőségük van az új kamatlevonási szabályozás alkalmazására és valamennyi hitelszerződésük egységes
kezelésére.
Lásd: Tao törvény 4. § 50–56. pont §, 7. § (1) bekezdés ny) pont, 8. § (1) bekezdés
j) pont, 8. § (5)–(5b) §, 17. (2a) bekezdés, 29/A. § (73)–(74) bekezdései
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezések:
A Tao törvény 29/A. § (73) bekezdésében meghatározott átmeneti
rendelkezés szerint a 2016. június 17-e előtt megkötött, finanszírozási költség
alapjául szolgáló szerződések esetében a Tao törvény 8. § (1) bekezdés j)
pontját első alkalommal e finanszírozási költség alapjául szolgáló szerződések
finanszírozási összegének növelése vagy futamidejének meghosszabbítása
hatálybalépését követő naptól, a módosított összeg vagy futamidő
tekintetében kell figyelembe venni. A 2016. június 17-e előtt megkötött,
finanszírozási költség alapjául szolgáló szerződések finanszírozási összegének
növelése vagy futamidejének meghosszabbítása hatálybalépését megelőzően
az érintett szerződésekre a 8. § (1) bekezdés j) pontjának 2018. december
31-én hatályos rendelkezését kell alkalmazni azzal, hogy az adózó
választhatja a 8. § (1) bekezdés j) pontjának az adott adóévben hatályos
rendelkezésének az alkalmazását.
A Tao törvény 29/A. § (74) bekezdésében meghatározott átmeneti
rendelkezés szerint a Tao törvény 7. § (1) bekezdés ny) pontja a 8. § (1)
bekezdés j) pontjának 2018. december 31-én hatályos rendelkezésével
összefüggésben nem alkalmazható.
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KIEGÉSZÜL A FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓNAK NEM MINŐSÜLŐ
SZEMÉLYEK KÖRE
A Mód2 tv. kiegészíti azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a kisadózó
nem minősül főállásúnak.
Az új rendelkezés szerint nem minősül főállású kisadózónak, aki a tárgyhó egészében a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági
Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali
rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett
államokban folytat az előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy 25. éves életévének betöltéséig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.
Lásd: Katv. 2. § 8. pont i) alpont
Hatályos: 2018. november 24. napjától
VÁLTOZIK A KÖLTSÉGEK FEDEZETÉRE VAGY FEJLESZTÉSI CÉLRA
KAPOTT TÁMOGATÁS FOGALMA
Az uniós és hazai forrásból származó támogatások felhasználásának ellenőrzése az
utóbbi időben kiírt támogatások esetében a korábbi gyakorlathoz képest változott.
Sok esetben nem konkrét költségeket, hanem a pályázati cél megvalósulását (például 5 év elteltével is működő vállalkozást, tényleges állatállományt, meghatározott
időn keresztül igazoltan növekvő alkalmazotti létszámot) kell igazolnia annak,
akinek a támogatást folyósították. Egyre több az olyan pályázat, amikor a pályázati cél megvalósulását nem a ténylegesen felmerült kiadások igazolása (lényegében
a költségszámlák bemutatása), hanem a tevékenység megvalósulása alapozza meg.
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A Mód1 tv. ezért kiegészíti a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított
támogatás fogalmát, mely szerint az a támogatás minősül a költségek fedezetére
vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak, amelyet az adózó kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap.
A Mód1 tv. egyben egyértelművé teszi, hogy csak jogszabály vagy nemzetközi
szerződés rendelkezése alapján adott támogatás minősülhet költségek fedezetére
vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak.
A Mód1 tv. továbbá módosítja az értelmező rendelkezést, mely szerint költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősülnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához nyújtandó támogatások is. Ezt a módosítást az indokolta,
hogy a 2014–2020-as programozási időszakban jelentősen átalakult a Vidékfejlesztési
Program eljárási rendszere. Az új rendszerben már nem miniszteri rendeletek, hanem
pályázati felhívások határozzák meg egy-egy intézkedésben való részvétel kereteit.
Lásd: Katv. 2. § 22. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Katv. 32/D. § rendelkezése szerint a módosított 2. § 22.
pont a 2016. január 1-jét követően keletkezett bevételre is alkalmazható.
KIEGÉSZÜL A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS BEVÉTELÉNEK
MEGHATÁROZÁSA
A Katv. rendelkezése szerint a kisadózó vállalkozás bevételének számít minden, a
vállalkozás által a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben bármilyen jogcímen és
bármilyen formában mástól megszerzett vagyoni érték. A Katv. nem részletezi a tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevételeket, így ide tartozik a kizárólag
üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök eladásából befolyt bevétel is. Vannak azonban
olyan tárgyi eszközök, melyeket az egyéni vállalkozó nem kizárólag üzemi célból
használ (például irodahelyiségként használja a vállalkozó a házának egyik helyiségét).
Ezen tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel kezelése nem volt egyértelmű
a gyakorlati jogalkalmazás során. A Mód1 tv. ezt a hiányosságot pótolja, és kiegészíti
a kisadózó vállalkozás bevételének értelmező rendelkezését azzal, hogy nem minősül
bevételnek a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték. A Mód1 tv.
egyértelművé teszi, hogy a kisadózó egyéni vállalkozónak az Szja törvény XI. Fejeze-
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tében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia, ha olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt.
Lásd: Katv. 2. § 12. pont g) alpont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÚJ FOGALOM: A KIZÁRÓLAG ÜZEMI CÉLT SZOLGÁLÓ TÁRGYI
ESZKÖZÖK ÉS NEM ANYAGI JAVAK FOGALMA
A Mód1 tv. új ponttal egészíti ki az értelmező rendelkezéseket. Eszerint – az Szja
törvényben meghatározott fogalommal egyezően – kizárólag üzemi célt szolgáló
tárgyi eszköznek és nem anyagi jószágnak az olyan tárgyi eszköz és nem anyagi
jószág minősül, amelyet a kisadózó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozás tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben
sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják azzal, hogy
nem minősül kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköznek a személygépkocsi.
Lásd: Katv. 2. § 24. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÁTALAKULÁSSAL, EGYESÜLÉSSEL, SZÉTVÁLÁSSAL LÉTREJÖVŐ
ADÓZÓ ADÓALANYISÁGA
A jogalkalmazás során gyakori kérdésként merült fel, hogy mely időpontban keletkezik a
Katv. szerinti adóalanyiság egy átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött betéti, illetve közkereseti társaság esetében. A hatályos szabályok szerint, amennyiben például egy
korlátolt felelősségű társaság betéti társasággá alakul át, és ezzel egyidejűleg bejelenti a Katv.
szerinti adózás választását, akkor a betéti társaság adóalanyiságának kezdő időpontja a
kata választásának bejelentését követő hónap első napja, tekintettel arra, hogy a Ptk. alapján az ilyen módon létrejött betéti társaság a korábbi (az átalakulás, egyesülés, szétválás
következtében megszűnő) társaság jogutódjának minősül, vagyis nem tekinthető új adózónak. Annak érdekében, hogy az így létrejövő és a kata alanyiságot választó társaságnak
átmeneti ideig se kelljen a társasági adó szabályait alkalmaznia, a Mód1 tv. egyértelművé
teszi, hogy az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, a Katv. szerinti adóalanyiságot választó gazdasági társaság is tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősül.
Lásd: Katv. 4. § (2) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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RÖVIDEBB IDEIG AKADÁLY AZ ADÓALANYISÁG VÁLASZTÁSAKOR
AZ ADÓSZÁM TÖRLÉSE
A Katv. 2017. június 20. napjától úgy rendelkezik, hogy az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható. E módosítással összhangban a Mód1 tv. lerövidíti az adóalanyiság létrejöttének
akadályát képező időtartamot. Eszerint nem választhatja az adóalanyiságot az a
vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt
megelőző 12 hónapban törölte.
Lásd: Katv. 4. § (3) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ADÓALANYISÁG VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS ESETÉN
A Mód1 tv. kizárja a Katv. szerinti adóalanyiság választhatóságát, ha a vállalkozás
a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.
Lásd: Katv. 4. § (4a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BIZTOSÍTÁSÁNAK
SZÜNETELÉSE
A Katv. hatályos rendelkezése szerint szünetel a főállású kisadózó egyéni vállalkozó
biztosítása abban a hónapban, amelyben a tételes adót azért nem kell megfizetnie,
mert szünetelteti az egyéni vállalkozói tevékenységét. A gyakorlatban azonban problémát jelent annak eldöntése, hogy szünetel-e a biztosítása annak a főállású egyéni
vállalkozónak, aki szünetelteti a tevékenységét, azonban a kisadózóként folytatott
tevékenységére tekintettel megfizeti a tételes adót az adott hónapban. A Mód1 tv. ezt
megoldva kivételt állapít meg, és kimondja, hogy nem szünetel a főállású kisadózó
biztosítása, ha a főállású kisadózó az adott hónapban a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó tevékenységet végez, és erre tekintettel megfizeti a tételes adót.
Lásd: Katv. 10. § (1a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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MÓDOSULNAK AZ OSZTALÉK UTÁNI ADÓT KIVÁLTÓ ADÓVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A Mód1 tv. több ponton módosítja, pontosítja az osztalék utáni adót kiváltó adóra
vonatkozó rendelkezéseket.
A számviteli törvény osztalék elszámolásával kapcsolatos szabályaival történő
összhang megteremtése érdekében a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti
adóalanyiság létrejöttét megelőző üzleti év beszámolójához kapcsolódó mérlegben
nem szereplő jóváhagyott osztalékot az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának
kiszámításánál figyelembe kell venni.
A Mód1 tv. egyértelművé teszi, hogy a kata alanyiságot választó adóalanyok
(akik korábban a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy a kisvállalati
adó alanyai voltak) az osztalék utáni adót kiváltó adó második és harmadik részletét, nem a kata bevallásukkal egyidejűleg február 25-én, hanem május 31-én fizetik
meg a kata alanyiság második és harmadik évében.
A Mód1 tv. az ügyvédi irodák vonatkozásában rögzíti, hogy az osztalékot kiváltó adóra vonatkozó rendelkezéseket az ügyvédi irodáknak is alkalmazni kell, és
azon ügyvédi iroda, mely 2018-ban vált a kisadózó vállalkozások tételes adójának
alanyává, és a Katv. 26. § szerinti osztalék utáni adót kiváltó adót nem fizette meg,
ezért abban az esetben, ha ezen adóalanyisága az adóévet követő üzleti évtől nem
áll fenn, úgy az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját nem képező összeg nem
minősül vállalkozásba befektetett összegnek és csökkenti a nyitó mérlegben kimutatott saját tőke összegét.
Lásd: Katv. 26. § (2) bekezdés, (3) bekezdés, (7) bekezdés
Hatályos: 2018. augusztus 25. napjától
MÓDOSULNAK AZ ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSÉVEL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a Mód1 tv. kimondja,
hogy a mulasztási bírságot megállapító határozat véglegessé válása és az ezt követően hozott, az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező adóhatósági határozat
véglegessé válása közötti időszakban az adózónak nem kell a Tao törvény szabályait alkalmaznia. Így az adózó az utóbbi döntés véglegessé válásáig a Katv. rendelkezései szerint teljesítheti az adókötelezettségeket.
Lásd: Katv. 5. § (1) bekezdés h) pont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
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A korábban hatályos szabályozás szerint megszűnik a kata szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az
adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás
az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé
válásáig megfizeti és a tartozás megfizetését igazolja. A Mód1 tv. törli a tartozás
megfizetésének igazolására vonatkozó előírást, mivel az Air. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az adóhatóság által hivatalosan ismert tényeket nem kell
bizonyítani.
Lásd: Katv. 5. § (1) bekezdés j) pont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSE
A TÁRSASÁGI ADÓRÓL
TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSKOR
Abban az esetben, ha az adózó a társasági adó hatálya alól tér át a kisadózó
vállalkozások tételes adójának hatálya alá, akkor a társasági adóalanyiság időszaka alatt az általa teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján
kiszámlázott összeg – figyelemmel a számvitelről szóló törvény előírásaira –
társasági adóalapot képez, függetlenül attól, hogy az a társasági adóalanyiság
időszaka alatt befolyt-e. Ha az említett összeg a kisadózó vállalkozások tételes
adója szerinti adóalanyiság időszaka alatt folyik be, akkor az a Katv. 2. § 12.
pontjának 2018. december 31. napjáig hatályos szabályai alapján a kisadózó
vállalkozás bevételének is minősül. A „kettős adóterhelést” megszünteti a
Mód2 tv. kiegészítő rendelkezése.
Az új rendelkezés szerint a társasági adó hatálya alól a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá bejelentkező adóalanyok esetében – a Katv. 2. §
12. pontjában foglaltaktól eltérően – nem kell a kisadózó vállalkozás bevételének tekinteni azt a bevételt, amelyet a Tao. tv. alapján a társasági adó alapjának
kell tekinteni. E bevételeket a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában
fel kell tüntetni azzal a külön bejegyzéssel, hogy e bevételek a társasági adó
alapját képezik.
Lásd: Katv. 28. § (11) bekezdés
Hatályos: 2018. november 24. napjától
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VISSZAÉLÉS ELLENI ÁLTALÁNOS ALAPELV TÖRVÉNYBE IKTATÁSA
A Mód2 tv. a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni
szabályok megállapításáról szóló 2016/1164 tanácsi irányelvvel (2016. július 12.) összhangban a visszaélés elleni alapelv bevezetéséről gondoskodik. Eszerint a kisvállalati
adóval összefüggésben az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését
eredményező szabály, adóelőny annyiban alkalmazható, érvényesíthető, amennyiben
az annak alapjául szolgáló jogügylet (jogügyletek sorozata) megvalósítja a szabály, az
adóelőny célját és tartalmát tekintve valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.
Az alkalmazhatóságot, az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a jogügylet (jogügyletek sorozata) alapján az állapítható meg, hogy annak
fő célja vagy egyik fő célja olyan adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, amely ellentétes az alkalmazandó adójogszabály tárgyával vagy céljával, akkor a jogügylet (jogügyletek sorozata) alapján adóelőny nem érvényesíthető.
Lásd: Katv. 1. § (7) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MÓDOSUL A KISVÁLLALATI ADÓALANYISÁG VÁLASZTÁSÁNAK
ÉRTÉKHATÁRA
A Mód1 tv. 500 millió forintról 1 milliárd forintra emeli a kisvállalati adóalanyiság
választási feltételeinek a bevételre és a mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatárait.
Lásd: Katv. 16. § (2) bekezdés
Hatályos: 2018. december 1. napjától
MÓDOSUL A KISVÁLLALATI ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSÉNEK
ÉRTÉKHATÁRA
A Mód1 tv. 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emeli a bevételre vonatkozó értékhatárt, melynek túllépése esetén az adózó kisvállalati adóalanyisága megszűnik.
Lásd: Katv. 19. § (5) bekezdés a) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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BŐVÜL A KISVÁLLALATI ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSÉNEK ESETKÖRE
A módosítás bővíti azon esetek körét, amikor megszűnik az adózó kisvállalati adóalanyisága, illetve rendelkezik az adóalanyiság megszűnésének időpontjáról. E szerint megszűnik a kisvállalati adóalanyiság a Tao. törvény szerinti kedvezményezett
eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás
vagy részesedéscsere napját megelőző napon.
Lásd: Katv. 19. § (5) bekezdés i) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A Katv. hatályos rendelkezése szerint az adóalany nem határozhatja el mérlegforduló napjának megváltoztatását. A törvény módosításával egyértelművé válik, hogy a
kisvállalati adóalanyiság megszűnik, amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapjának
megváltoztatására a törvény rendelkezésével ellentétesen mégis sor kerül. Ilyen esetben
a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napja a választott mérlegfordulónap.
Lásd: Katv. 19. § (5) bekezdés j) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A Mód2 tv. új rendelkezése alapján megszűnik a kisvállalati adóalanyiság, ha az
adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik. Ilyen esetben a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napja annak az adóévnek az első napját megelőző nap,
amely adóévben a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy vagy
külföldi telephely ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. A rendelkezést első
alkalommal a 2019. adóév vonatkozásában kell alkalmazni.
Lásd: Katv. 19. § (5) bekezdés k) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A Mód2 tv. további, új rendelkezése alapján – az adóév első napját megelőző nappal –
megszűnik a kisvállalati adóalanyiság abban az esetben is, ha az az összeg, amellyel az
adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek
tekintendő, adóköteles bevételeit az adóévben várhatóan meghaladja a 939.810.000 forintot. A rendelkezést első alkalommal a 2019. adóév vonatkozásában kell alkalmazni.
Lásd: Katv. 19. § (5) bekezdés l) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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BEVEZETÉSRE KERÜL AZ ELLENŐRZÖTT KÜLFÖLDI TÁRSASÁG
FOGALMA
A Mód2 tv. bevezeti az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát. Az új értelmező rendelkezés szerint ellenőrzött külföldi társaságnak minősül a Tao törvény 4. § 11.
pontja szerinti társaság, azzal, hogy a feltételezett magyarországi adókötelezettség
számításánál a kisvállalati adó szabályait kell alkalmazni.
Lásd: Katv. 2. § 6. pont
Hatályos: 2018. november 24. napjától
KIEGÉSZÜL A SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK KÖRE
A személyi jellegű kifizetések köre kiegészül a béren kívüli juttatással és a béren
kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatással, tekintettel arra,
hogy ezen kifizetéseket 2019. január 1-jétől szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli.
Lásd: Katv. 20. § (2) bekezdés c) és d) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÓ ÉS A BELFÖLDI
ÜZLETVEZETÉSI HELLYEL RENDELKEZŐ
KÜLFÖLDI SZEMÉLY ADMINISZTRÁCIÓS
KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA
Az új rendelkezés meghatározza a fiókteleppel nem rendelkező külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeit. Az érintett
adóalanyok az Air. és az Art. bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra
előírt kötelezettségeit a számviteli törvény előírásai szerint, a kettős könyvvitelt
vezető vállalkozókra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával teljesítik.
Az új rendelkezés elősegíti és egyértelműsíti az érintett adóalanyok adóalapjának megállapítását.
Lásd: Katv. 18/A. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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A KATA VÁLASZTÁSÁNAK AKADÁLYA AZ ADÓTARTOZÁS
A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező adózók esetében az adó- és vámhatóság által
nyilvántartott tartozás mértékét a kisvállalati adóalanyiság megszűnésekor alkalmazandó
előírással azonosan kell a továbbiakban vizsgálni. Ennek megfelelően akkor nem jogszerű
a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.
Lásd: Katv. 19. § (4) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
VÁLTOZIK A KÜLFÖLDÖN ADÓZOTT OSZTALÉKJÖVEDELEM
BESZÁMÍTÁSA AZ ADÓALAPNÁL
A hatályos szabály szerint a kapott (járó) osztalék csökkenti a kisvállalati adó alapját.
Külföldön forrásadózás alá vont osztalékjövedelem esetén azonban a kapott osztalék
teljes összegének mentesítése azt eredményezi, hogy a forrásadó összege is csökkenti az adóalapot, mely nem indokolt. Emiatt módosul a Katv., és az új rendelkezés
szerint a kapott (járó) osztalék a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegével
csökkentett összegben számolható el a kisvállalati adóalap csökkentéseként.
Lásd: Katv. 20. § (4) bekezdés b) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÚJ SZABÁLYOZÁS A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRE
A KISVÁLLALATI ADÓ RENDSZERÉBEN
A kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó rendelkezés módosításának célja az
egyezményekkel összhangban lévő, semleges, a kisvállalati adó koncepciójának
megfelelő és ösztönzőit támogató szabályozás kialakítása, amely meghatározza a
külföldi jövedelmeket érintő mentesítés és beszámítás módszerének alkalmazási
szabályait a kisvállalati adó rendszerében. Ennek keretében a módosítás rendelkezik a külföldről származó osztalékjövedelem mentesítésének, az osztaléknak nem
minősülő jövedelmek mentesítésének, beszámításának, valamint a külföldön adóztatható személyi jellegű kifizetések mentesítésének szabályairól.
Lásd: Katv. 24. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK
VÁLASZTHATÓ AZ OSZTALÉKFIZETÉSRE FELHASZNÁLHATÓ
FORRÁSOK SORRENDJE
A Mód1 tv. megszünteti azt a szabályt, mely szerint a számviteli törvény hatálya alá
tartozó eva-alanyok az osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrásokat kötött sorrendben használhatják fel. Az új szabály szerint, ha az adóalany tagja, volt tagja (örököse)
részére tagi jogviszonyára tekintettel juttat bevételt (ide nem értve a tag személyes
közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díját), akkor az
adózó választhat, hogy azt az adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartalék terhére, vagy a korábban keletkezett eredménytartalék terhére számolja el.
Lásd: Eva tv. 18. § (8) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Eva törvény 23. § (7) bekezdése alapján az Eva törvény 18. §
(8) bekezdését az adózó a 2018-ban kezdődő adóévben választása szerint alkalmazza.
AZ EVA SZERINTI ADÓALANYISÁG UTOLJÁRA 2018-BAN
VÁLASZTHATÓ
A Mód1 tv. kiegészítette az Eva törvényt egy új szabállyal, amely kimondja, hogy az Eva
törvény szerinti adóalanyiság utoljára a 2018. évben választható. Mindez azt jelenti, hogy
2018. december 20. napjáig jelentkezhetnek be az Eva tv. hatálya alá azon adózók, akik a
2019. évtől eva-alanyként kívánják tevékenységüket tovább folytatni, és az ehhez szükséges
feltételeknek megfelelnek. Ezt követően erre nem lesz lehetőség. Azon adózók, akik 2018.
december 20-ig élnek az eva választásának lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak. Ezen adózók vonatkozásában az adóalanyiság az adózó választása alapján vagy a törvény által meghatározott valamely ok következtében szűnik meg.
Lásd: Eva törvény 24. §
Hatályos: 2018. augusztus 25. napjától
Az eva választhatóságának megszűnése miatt a bejelentésre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
Lásd: Eva törvény 10. § (1)–(2) bekezdés
Hatálytalan: 2018. december 21. napjától
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EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI
HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

AZ EKHO-S BEVÉTEL NEM ALAPJA A PÉNZBELI
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKNAK
A Mód1 tv. az egységes jogalkalmazás érdekében kiegészíti az Ekho törvénynek
a magánszemélyt megillető társadalombiztosítási ellátásokat meghatározó
rendelkezését. E kiegészítés egyértelművé teszi, hogy amennyiben egy tevékenységre a magánszemély az ekho-t választotta, ugyanakkor a jövedelem egy
része az általános szabályok szerint adózik és viseli a járulékterhet, és így valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot teremt, úgy az a bevétel,
ellenérték, amely az ekho szabályai szerint adózik, a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások számítása során nem vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy az
ekho-s adózási mód nem alapoz meg jogosultságot ezen ellátásokra.
Lásd: Ekho törvény 12/A. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától

Mindennapi munkájához, a bérszámfejtéshez és a jogszabályok
közötti eligazodáshoz ajánljuk kiadványunkat:
A foglalkoztatás, a bérfizetés, a béren kívüli juttatások
és a bérszámfejtés teljes körű gyakorlati útmutatója
Kézikönyv ellenőrzőlistákkal, számítási segédletekkel,
esettanulmányokkal és számviteli elszámolásokkal
A részletekről tájékozódjon megújult honlapunkon:
www.menedzserpraxis.hu
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MAGÁNSZEMÉLYEKET TERHELŐ KÜLÖNADÓT
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

MEGSZŰNIK A MAGÁNSZEMÉLYEKET TERHELŐ KÜLÖNADÓ
A Mód1 tv. hatályon kívül helyezi a magánszemélyek 75 százalékos mértékű külön
adójára vonatkozó rendelkezéseket.
Ha a magánszemély 2018. január 1-jét követően szerzett olyan jövedelmet, mely
beletartozott a különadó alapjába, és amelynek adókötelezettsége a Mód1 tv. ha
tálybalépését követő naptól megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek mi
nősülő különadó elszámolását speciális eljárás szerint kell elvégezni, mely nem
érinti a munkáltatót terhelő közterheket.
Az eljárás során a munkáltatónak, ha a Mód1 tv. hatálybalépése előtt a korábbi sza
bályok szerint különadó-alapot képező bevételből levonta a 75 százalékos mértékű
különadót, akkor a korábbiakban a különadó-alapba tartozó jövedelmek után meg kell
állapítania az általános szabályok szerinti közterheket – a 15 százalékos mértékű szemé
lyi jövedelemadót, a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos
mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot –, és azok összegét vissza kell
tartania a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből.
A munkáltatónak ezen túlmenően az előbbieknek megfelelően módosítania kell
a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott ’08-as bevallását,
és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüg
gésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.
Lásd: Egptv. 8–12/F. §
Hatálytalan: 2018. július 26. napjától
Lásd: Egptv. 12/G. §
Hatályos: 2018. július 26. napjától
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ÚJ SZABÁLYOZÁS AZ UTALVÁNYOK ADÓZTATÁSÁRÓL
Az Áfa törvény szabályozásába átültetésre kerültek a 2006/112/EK irányelvnek az
utalványok megítélése tekintetében történő módosításáról szóló 2016/1065/EU
tanácsi irányelv rendelkezései.
Az Áfa törvény új értelmező rendelkezése alapján utalványnak az olyan
eszköz minősül, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve rész-ellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán
az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban – ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek,
igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése.
Az Áfa törvény – az irányelvvel összhangban – megkülönbözteti az egycélú és a
többcélú utalványokat az adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából.
Az irányelv célja, hogy minden olyan esetben, amikor arra lehetőség van, az adóztatás már az utalvány kibocsátásakor megtörténjen. Az adóztatáshoz azonban
szükséges ismerni az ahhoz szükséges adatokat.
Az egycélú utalványt az Áfa törvény úgy definiálja, hogy olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének,
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szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege.
A fizetendő áfa összegéhez ismerni kell az alkalmazandó adómértéket és az
adóalapot, míg a teljesítési hely ismerete azért fontos elem, mivel előfordulhat,
hogy két tagállamban is azonos adómérték van hatályban egy termék vagy szolgáltatáskörre, ezért nem elegendő pusztán annak az ismerete, hogy mekkora legyen a
fizetendő adó. Tehát ezen kritériumok maradéktalan ismeretében valósítható meg
az utalvány kibocsátásakor az adóztatás.
Többcélú utalványnak az Áfa törvény értelmező rendelkezése alapján azok az
utalványok minősülnek, amelyek nem egycélú utalványok.
Az egycélú utalványok esetében az adófizetési kötelezettség az utalvány kibocsátásakor keletkezik, míg többcélú utalványok esetében adófizetés kizárólag egyszer, azok beváltásakor történik, mivel ez az az „időpont”, amikor az
adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok ismertek. Azonban az
utalványokat a kibocsátástól azok beváltásáig közvetítők is értékesít(het)ik, így
az Áfa törvény rendelkezik arról, hogyan kell kezelni az utalványok közvetítőkön keresztüli értékesítését abban az esetben, ha a közvetítő a saját nevében
más javára (bizományosként), vagy más nevében más javára (ügynökként)
értékesíti azt. Tekintettel arra, hogy egycélú utalványok esetében az adófizetési
kötelezettséget az utalvány kibocsátása (első értékesítése) keletkezteti, az utalvány ezt követő minden olyan értékesítését, amikor azt az adóalany (közvetítő)
a saját nevében értékesíti, úgy kell tekinteni, mintha annak a terméknek, vagy
szolgáltatásnak az értékesítése történt volna meg, amelyre az utalvány beváltható. Vagyis az utalvány minden egyes értékesítése adófizetési kötelezettséget
keletkeztet. Ezért annak érdekében, hogy ne duplázódjon meg az adófizetési
kötelezettség, nem minősül önálló adóztatandó ügyletnek az, amikor az egycélú utalványt beváltják, vagyis az, amikor az utalvány ellenében a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást ténylegesen teljesítik. Ez azonban csak abban az
esetben igaz, amikor az utalvány kibocsátója és beváltója azonos személy, hiszen ez esetben az utalvány ellenében történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után az adófizetés már az utalvány kibocsátásakor megtörtént. Amen�nyiben az utalvány kibocsátója és az utalvány beváltója egymástól eltérő adóalany, akkor úgy kell tekinteni, hogy az egycélú utalvány ellenében történő
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az utalványt elfogadó adóalany az utalvány kibocsátója részére teljesítette, ugyanis ez a kezelés eredményezi azt, hogy
áfa szempontból megfelelő végeredményre lehessen jutni.

2019

ADÓ-TB változások

77

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a Mód2 tv. kiegészíti az Áfa törvény
rendelkezéseit az ellenérték fejében beszerzett, de ingyenesen továbbadott egycélú
utalványok kezelésével. Eszerint ellenérték fejében történő átruházás az is, ha az
adóalany az egycélú utalványt más tulajdonába ingyenesen átruházza – ide nem
értve az utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes átruházást –, feltéve, hogy az
utalvány szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.
Az Áfa törvény nem definiálja az utalvány kibocsátóját, de az alatt lényegében
azt az adóalanyt kell érteni, aki a saját nevében bocsátja ki (értékesíti először) az
utalványt. Abban az esetben, ha a közvetítő más nevében és javára jár el, akkor az
egycélú utalványt az értékesíti, akinek a nevében eljár (megbízó), ezáltal a megbízó
lesz az egycélú utalvány értékesítése tekintetében az adófizetésre kötelezett, míg a
megbízott a közvetítői szolgáltatása ellenértékét érvényesíti a megbízója felé (a jutalékát számlázza ki).
Érdemes megemlíteni, hogy amennyiben az adóalanyra ellenérték fejében ruháznak át egycélú utalványt, melynek kapcsán az adóalanynak levonható adója
keletkezett, úgy a levonási jogot nem kell korrigálni abban az esetben, ha az egycélú utalványt ezen adóalany nem használja fel termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel ellenértékének a kiegyenlítésére.
Az Áfa törvény rögzíti, hogy a többcélú utalvány kibocsátása, valamint
adóalany által saját nevében történő további értékesítése(i) nem adóztatandó
ügylet(ek). Többcélú utalvány esetében egyetlen adóztatási pont van, amikor
azt beváltják (az utalvány ellenében értékesítenek terméket, nyújtanak szolgáltatást). Amennyiben a közvetítők ügynökként járnak el, úgy az ügynöki
jutalékukat ki tudják számlázni a megbízójuk felé. Amikor a közvetítők az
utalványt bizományosként, azaz a saját nevükben értékesítik, maga a többcélú utalvány értékesítése nem tartozik az áfa hatálya alá, azonban közvetítő
által nyújtott valamennyi azonosítható szolgáltatásnyújtás – például forgalmazási, illetve vásárlásösztönzési szolgáltatás – az áfa hatálya alá tartozik.
Tehát amennyiben a közvetítő valamilyen módon nyilvánvalóvá teszi, kimutatja, kiszámlázza a közvetítői, forgalmazási, promóciós szolgáltatása ellenértékét, ezen szolgáltatása adóköteles, mely adólevonásra jogosítja.
Az Áfa törvénynek az adóalap meghatározására vonatkozó alcíme kiegészül
azzal, hogy többcélú utalvány ellenében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapjának az utalványért fizetett, az értékesített terméket
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vagy nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegével csökkentett ellenértéket kell
tekinteni.
Tekintettel arra, hogy az eladó nem minden esetben tudja, hogy a vevő mekkora összeget fizetett az utalványért, így az Áfa törvény rögzíti, hogy amennyiben
nem áll rendelkezésre az utalványért fizetett ellenérték, úgy adóalapnak a többcélú
utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett pénzbeli értéket kell
tekinteni, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő
adó összegével.
Az Áfa törvény arról is rendelkezik, hogy az ellenérték fejében beszerzett egycélú utalvány más tulajdonába történő ingyenes átadásakor az adó alapjaként az
utalvány adó nélkül számított beszerzési árát kell figyelembe venni.
Lásd: Áfa törvény 18/A. §, 18/B. §, 66/A. §, 69/A. §, 153/D. § e) pont,
259. § 24/A. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Áfa törvény 318. § szerint az utalványokra vonatkozó
szabályokat a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványok esetében kell
először alkalmazni.
12 MILLIÓ FORINTRA EMELKEDIK AZ ALANYI ADÓMENTESSÉG
ÉRTÉKHATÁRA
A Mód2 tv. 2019. január 1-jétől 12 millió forintra emeli az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárt. Ennek megfelelően – az egyéb
törvényi feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentesség a 2019. naptári
évre abban az esetben választható, ha az adóalany Áfa törvény 2. § a) pontja
szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített
vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege sem a 2018. naptári évben ténylegesen, sem a 2019. naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 12 millió
forintnak megfelelő pénzösszeget.
A 2019-es adóévben történő áttérés esetében figyelmen kívül hagyható az a
szabály, hogy amennyiben az alanyi adómentesség korábban az értékhatár átlépése miatt megszűnt, úgy az áttérés a megszűnést követő 2 naptári évben nem
lehetséges. A fentiekből adódóan abban az esetben is alkalmazható az alanyi
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adómentesség 2019-ben, amennyiben az adózó 2018-ban a 8 milliós értékhatárt
átlépte, de a 12 millió forintot nem.
Az Áfa tv. rendelkezése alapján az alanyi adómentesség választásáról az
állami adóhatóság felé nyilatkozni kell. Fontos, hogy a nyilatkozat legkésőbb
a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig, vagyis 2018. december 31. napjáig
tehető meg.
Lásd: Áfa törvény 188. § (2) bekezdés, 324. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Lásd: Áfa törvény 324. §
Hatályos: 2018. november 24. napjától
EGYSZERŰSÖDIK A SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉRLETI DÍJÁT TERHELŐ
ÁFA LEVONÁSA
Az Áfa törvény 2018. december 31. napjáig hatályos szabálya alapján a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka nem helyezhető levonásba.
Nem vonatkozik ugyanakkor ez a korlátozás a személygépkocsi bérleti díját,
illetve lízingdíját terhelő előzetesen felszámított adóra, ha az adóalany a személygépkocsit nyílt végű lízing, operatív lízing vagy bérlet keretében használja.
Ettől függetlenül a lízingelt, illetve bérelt személygépkocsi bérleti díját, illetve
lízingdíját terhelő előzetesen felszámított adó olyan mértékben helyezhető levonásba, amilyen mértékben az adóalany a személygépkocsit adólevonásra
jogosító gazdasági tevékenysége érdekében használja, hasznosítja. Amennyiben az adóalany élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor megfelelően dokumentált útnyilvántartás szükséges, amelyből megállapítható, hogy a személygépkocsi használat mennyiben szolgálja az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységet, vagyis mennyi az üzleti célú, illetve a magáncélú használat aránya.
A Mód2 tv. módosító rendelkezése alapján 2019. január 1-jétől már nem kizárólag a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást
terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka nem helyezhető levonásba, hanem ugyanez a szabály lesz érvényes a személygépkocsi bérbevételét
terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százalékára is. Ez a módosítás
lehetővé teszi, hogy amennyiben az adóalany a jövőben nem kívánja részletesen
vezetett útnyilvántartással a bérelt, illetve lízingelt személygépkocsi üzleti és ma-
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gáncélú használatának mértékét alátámasztani, akkor útnyilvántartás vezetése
nélkül levonásba helyezheti a személygépkocsi bérleti díját, illetve lízingdíját terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százalékát.
Fontos kiemelni, hogy 2019. január 1-jétől – saját döntés alapján – továbbra is
lehetősége van az adóalanynak arra, hogy részletes útnyilvántartást vezessen, kimutassa a személygépkocsi üzleti célú és magáncélú használatának arányát, és
ennek figyelembevételével levonásba helyezze a személygépkocsi bérleti díját, illetve lízingdíját terhelő előzetesen felszámított adót.
Lásd: Áfa törvény 124. § (4) bekezdés b) pont, 125/A. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Áfa törvény 325. § szerint a 124. § (4) bekezdés b)
pontját arra az esetre kell először alkalmazni, amikor az elszámolási időszak 2018.
december 31-ét követően kezdődik és a levonási jog 2018. december 31-ét követően
keletkezik.
EGYSZERŰSÖDIK A TÁVOLRÓL IS NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
ADÓZTATÁSA
2015. január 1-jétől a nem adóalanyok részére nyújtott elektronikus, távközlési és
műsorszolgáltatási szolgáltatások (a továbbiakban: távolról is nyújtható szolgáltatások) teljesítési helye úgy változott meg, hogy annak egységesen az igénybevevő
letelepedési helye, állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye minősül. Ez azt
eredményezte a távolról is nyújtható szolgáltatást nyújtók számára, hogy az adót az
igénybevevő szerinti tagállamban kell bevallani és megfizetni. Annak érdekében,
hogy ezen szolgáltatások nem adóalany részére történő nyújtása miatt ne kelljen a
szolgáltatás nyújtójának minden egyes igénybevevő tagállamában adóalanyként
regisztrálni az adófizetési kötelezettsége teljesítésének érdekében, létrehozták az ún.
egyablakos rendszert, mely lehetővé tette, hogy az adóalany a letelepedése szerinti
tagállam adóhatóságához vallja be és fizesse meg a fogyasztási tagállamban esedékes adót. Ezen egyszerűsítés ellenére, a mikro- és kisvállalkozások számára nehézséget okozott ez a változás, ezért a Mód1 tv. – összhangban a 2017/2455/EU tanácsi
irányelvben foglaltakkal – további egyszerűsítést vezet be számukra.
A módosítás értelmében, amennyiben az adóalany az EU-n belül csak egyetlen
tagállamban telepedett le, akkor meghatározott értékhatár alatti távolról is nyújtható szolgáltatások után a letelepedése szerinti tagállamban, annak szabályai sze-
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rint kell az adófizetési kötelezettségét teljesítenie. Ez az egyszerűsítés az adóalany
által a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozik, amennyiben ezen
szolgáltatások adó nélkül számított és éves szinten göngyölített összege sem az
adott naptári évben, sem az adott naptári évet megelőző naptári évben nem haladta meg a 10.000 eurónak megfelelő pénzösszeget. [Az Áfa törvényben rögzítésre
került, hogy ezen összeg forintban történő megállapításához az Európai Központi
Bank által a 2017/2455/EU tanácsi irányelv elfogadásának napján (2017. december
5.) közzétett forint/euró árfolyamot, azaz 313,96 forint/euró árfolyamot kell alkalmazni.]
Ugyanakkor a szolgáltatás nyújtója – az állami adó- és vámhatóságnak tett
előzetes bejelentése alapján – ezen értékhatár alatt is választhatja, hogy a
főszabály szerint állapítja meg a teljesítési helyet, vagyis az igénybevevő letelepedése szerint teljesíti adókötelezettségeit. Az az adóalany, aki (amely) élt a
választási jogával, attól a választása évét követő második naptári év végéig
nem térhet el.
Abban az esetben, ha az adóalany valamely távolról is nyújtható szolgáltatásnyújtásával túllépi a 10.000 euró küszöbértéket, az átlépéssel érintett szolgáltatásnyújtása után már az igénybevevő letelepedése szerinti tagállamban kell az adót
megfizetnie.
Az EU-n kívül letelepedett nem adóalany részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások után a teljesítési hely változatlanul minden esetben az
igénybevevő letelepedésének a helye marad, vagyis ezek után az EU-ban nem
kell áfát fizetni.
A jelenleg hatályos szabályok szerint ezen ügyletek bizonylatolására annak a
tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adófizetési kötelezettség felmerül,
mely komoly terhet jelent az adóalanyoknak. A Mód1 tv. az egyszerűsítés érdekében előírja, hogy azon ügyletek tekintetében, amely után az adóalany az adófizetési kötelezettségét az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesíti, az ügyletek bizonylatolására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adóalanyt
az egyablakos rendszerbe regisztrálták (letelepedése szerinti tagállam). E módosításra tekintettel a Mód2 tv. törli az Áfa törvény rendelkezései közül az ezen módosítás miatt okafogyottá vált azon rendelkezéseket, melyek egy másik tagállamban
az egyablakos rendszerben regisztrált adóalanynak a belföldi bizonylat adására
vonatkoznak.
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A Mód1 tv. lehetővé teszi a Közösség területén nem letelepedett adóalanyok
számára az egyablakos rendszerbe történő regisztrációt abban az esetben is, ha ez
az adóalany más oknál fogva a Közösség valamely tagállamában már rendelkezik
adószámmal.
Lásd: Áfa törvény 45/A. § (3)–(6) bekezdés, 158/A. §, 165/A. §, 166. § (1)
bekezdés, 252. §(1) bekezdés, 256. § (3) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Áfa törvény 323. §-a szerint az Áfa törvény 45/A. §
(3)–(4) bekezdését azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a
teljesítés időpontja 2018. december 31-ét követi.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAINAK
PONTOSÍTÁSA
A Mód1 tv. pontosítja a számlabefogadók által befogadott számlákat érintő,
2018. július 1-jétől teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség szabályait. Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a számlabefogadónak a 2018. július 1-jén
vagy azt követően kezdődő adómegállapítási időszak tekintetében a bevallás
benyújtására előírt határidő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát
az adóalanyoknak a 100.000 forintos értékhatárt meghaladó számláiról először azon adómegállapítási időszak tekintetében kell az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenie, amelynek kezdő időpontja 2018. július 1-re vagy azt
követő időpontra esik. Éves bevallóknak azoknak a befogadott számlákról,
amelyek alapján 2018. évben gyakorol levonási jogot, a 2018. június 30-án
hatályos szabályokat kell alkalmazni, vagyis az 1.000.000 forintos értékhatárt
kell figyelembe venni, és teljesíteni kell a partnerenkénti összevont adatszolgáltatást is.
A Mód1 tv. megszünteti továbbá azt a kötelezettséget, hogy a befogadott számlákról akkor is kell adatot szolgáltatni, ha az adott számlában áthárított adó összege nem éri el ugyan az adatszolgáltatáshoz szükséges értékhatárt, azonban az
adóalany ugyanazon partnertől egy adóbevallási időszak keretében fogadott be
több olyan számlát, amelyek alapján levonási jogot gyakorol, és az ezekben áthárított adó összege már eléri az adatszolgáltatással érintett értékhatárt.
Lásd: Áfa törvény 317. §, 10. számú melléklet 2. pontja
Hatályos: 2018. július 26. napjától
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BŐVÜL A VISZONOSSÁG ALAPJÁN FENNÁLLÓ
ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS LEHETŐSÉGE
A Mód1 tv. bővíti azon ún. harmadik (Európai Unión kívüli) államok listáját Szerbiával és a Török Köztársasággal, amelyekben letelepedett adóalanyok részére
Magyarország – a viszonosság fennállására tekintettel – biztosítja a rájuk belföldön
áthárított adó visszatérítésének lehetőségét.
Lásd: Áfa törvény 8/A. számú melléklet 4–5. pont
Hatályos: Szerbia tekintetében a hatályba lépés napja 2019. január 1. napja.
A Török Köztársaság tekintetében a hatályba lépés napja a Török Köztársaságnak a
Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a
belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés
kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar
Közlönyben történő közzétételét követő nap.
FORDÍTOTT ADÓZÁS
A Mód1 tv. hatályon kívül helyezi azokat a rendelkezéseket, amelyek a gabonatermékek, illetve az acélipari termékek fordított adózására vonatkozó rendelkezéseket
2019. január 1-jétől hatályon kívül helyezné. Ennek értelmében a gabonatermékek
(Áfa törvény 6/A. melléklet) és az acélipari termékek (Áfa törvény 6/B. melléklet)
esetében a fordított adózást 2018. december 31. napját követően is alkalmazni kell.
A Mód1 tv. ugyanakkor tartalmazza a gabonatermékek, az üvegházhatású gázok
és az acélipari termékek fordított adózására vonatkozó rendelkezéseknek az Áfa
törvényből történő kivezetésre vonatkozó szabályokat.
Lásd: Áfa törvény 142. § (1) bekezdés h), i) és j) pont, 142. § (8)–(9) bekezdés,
6/A. számú melléklet, 6/B. számú melléklet, 6/C. számú melléklet
Hatálytalan: 2022. július 1. napjától
PONTOSÍTÁS AZ IDŐSZAKOS ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK
VONATKOZÁSÁBAN
Az Áfa törvénynek az időszakos elszámolásra vonatkozó hatályos szabályai nem
rendezik azt az esetet, amikor a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adó-
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alany a teljesítést megelőzően jogutód nélkül megszűnik. A Mód1 tv. pótolja az Áfa
törvény ezen hiányosságát, melynek értelmében ilyen esetben a teljesítés a jogutód
nélküli megszűnést megelőző nap.
Lásd: Áfa törvény 58. § (5) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
PONTOSÍTÁS AZ ADÓALAP-CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGE
TEKINTETÉBEN
Az Áfa törvény 77. § (4) bekezdése alapján az adóalap utólag csökkenthető, ha a
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítését követően az adóalany az üzletpolitikájában részletesen rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt
térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket,
szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre jogosít, nem
közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe, feltéve, hogy az Áfa törvényben foglalt
további feltételek is teljesülnek.
A Mód1 tv. az egyértelmű jogalkalmazás érdekében kimondja, hogy nem alkalmazható az Áfa törvény 77. § (4) bekezdésében szabályozott adóalapcsökkentés
esete, ha az adóalap csökkentésre jogosító ügylet és a pénzvisszatérítésre jogosító
ügylet fordítottan adózik.
Lásd: Áfa törvény 77. § (6) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KIEGÉSZÍTÉS A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉS ADÓMENTESSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
A Mód1 tv. rögzíti, hogy az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (például fuvarozás, termékek fuvarozásához
járulékosan kapcsolódó szolgáltatás) adómentességének feltétele az is, hogy a szolgáltatást
közvetlenül azon személy, szervezet számára nyújtsák, aki (amely) a termékexportot, vagy
a meghatározott vámeljárás alá tartozó termékkel az adóztatandó tényállást megvalósítja.
Lásd: Áfa törvény 102. § (3) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától

2019

ADÓ-TB változások

85

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

SZŰKÜL A FORDÍTOTT ADÓZÁS ESETKÖRE MUNKAERŐ
KÖLCSÖNZÉS ESETÉN
2015. január 1-jétől fokozatosan bővült azon munkaerő kölcsönzési-, illetve a
munkaerő kölcsönzési szolgáltatással azonos megítélés alá eső szolgáltatások
köre, amelyek a fordított adózás hatálya alá tartoznak. A bővített alkalmazási
hatály fenntartására Magyarország a 2018/486 tanácsi végrehajtási határozat
alapján 2020. december 31-éig jogosult. A derogációt engedélyező határozat
időbeli hatályához igazodva 2021. január 1-jétől a derogációval érintett ügyleteket szükséges kivezetni a fordított adózás hatálya alól. Így 2021. január 1-jétől
kizárólag akkor adózik fordítottan a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetve
rendelkezésre bocsátása, ha az Áfa törvény 10. § d) pontja szerinti ingatlanát
adáshoz vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési-szerelési és egyéb
szerelési munkához kapcsolódik, mely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.
Érdemes kiemelni, hogy a munkaerő kölcsönzés, kirendelés, illetve rendelkezésre bocsátás az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb
megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányuló,
szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkák
esetén abban az esetben is alkalmazandó, ha az ingatlan létrehozatalához, bővítéséhez, átalakításához, egyéb megváltoztatásához építési hatósági engedély nem
szükséges, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött.
2021. január 1-jétől az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek szolgáltatásnyújtására sem alkalmazható a fordított adózás.
Lásd: Áfa törvény 142. § (1) bekezdés c) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ADÓLEVONÁSI JOG GYAKORLÁSA
A tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók, illetve az áfa regisztrált külföldi
adóalanyok az adóköteles tevékenységükhöz igazoltan kapcsolódó beszerzéseikre tekintettel a nevükre szóló számla alapján adólevonási jogot gyakorolhatnak akkor is, ha a beszerzésre az adóhatósághoz történő bejelentkezésüket
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megelőzően került sor. Esetükben az Áfa törvénynek az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó 153/A. § alkalmazása bizonyos esetekben az adólevonási
jog elenyészéséhez vezethet (például a bejelentkezés időpontját megelőző több
mint két évvel korábbi teljesítési időpontú beszerzés esetén). Ennek elkerülése
érdekében a Mód1 tv. kimondja, hogy az adóalany a belföldi nyilvántartásba
vételét megelőzően keletkezett, az Art. szerint el nem évült, a XVIII. Fejezet
szerint vissza nem téríttetett, levonható előzetesen felszámított adó összegét az
előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként a nyilvántartásba vétel
napját magában foglaló adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni.
Lásd: Áfa törvény 153/A. § (4) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÉV KÖZBEN IS VÁLASZTHATÓ A PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS
Az Áfa törvény hatályos rendelkezései szerint az adóalany a pénzforgalmi elszámolást kizárólag a naptári év kezdetével választhatja, év közben kizárólag a belföldi
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg választható. A Mód1 tv. lehetővé teszi az adóalany számára, hogy év közben térjen át a pénzforgalmi elszámolásra, amennyiben
alanyi adómentessége azért szűnik meg, mert a választhatóságára jogosító értékhatárt év közben átlépi.
Lásd: Áfa törvény 196/D. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
BŐVÜL A KIJAVÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTHATÓSÁGÁNAK
ESETKÖRE
Az Áfa törvény hatályos szabálya alapján az adóalany az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján a bevallások utólagos adóellenőrzésének
megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül
kezdeményezheti az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó, az Áfa törvényben
meghatározott választásának vagy választása hiányának módosítását, feltéve, hogy
a módosítás nem érinti az általa megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó
és az előzetesen felszámított, levonható adó összegét. A Mód1 tv. lehetővé teszi,
hogy kijavítási kérelemmel áttérjen
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• az utazásszervező az egyedi nyilvántartáson alapuló módszerről az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszerre,
• a viszonteladó az egyedi nyilvántartáson alapuló módszerről a globális nyilvántartáson alapuló módszerre, illetve műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy
régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, és műalkotásnak
annak alkotójától vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése
esetében az árrés adózásra.
Lásd: Áfa törvény 257/F. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
UTAZÁSSZERVEZŐKET ÉRINTŐVÁLTOZÁSOK
A Mód2 tv. az Európai Unió Bíróságának vonatkozó jogértelmezése alapján 2020.
január 1-jével megszünteti, hogy önálló pozíciószámonként lehessen meghatározni az adóalapot az utazásszervezési szolgáltatások esetében. Ehhez kapcsolódóan
az átmeneti rendelkezés előírja, hogy amennyiben az utazásszervező a 2019. év
vonatkozásában élt az adóalap önálló pozíciószámonként történő megállapításának lehetőségével, úgy az önálló pozíciószámot, önálló pozíciószámokat legkésőbb
a 2019. december 31-ét magában foglaló adó-megállapítási időszakában le kell
zárni.
A Mód2 tv. – szintén az Európai Unió Bíróságának vonatkozó jogértelmezését
figyelembe véve – előírja, hogy az utazásszervezésre vonatkozó különleges szabályozást kell alkalmazni akkor is, ha az utazásszervezési szolgáltatást az adóalany
továbbértékesítési céllal veszi igénybe. Ennek megfelelően törlésre kerül az Áfa
törvény rendelkezései közül az utas fogalma.
Lásd: Áfa törvény 206. § (1) bekezdés c) és d) pont, 206. § (2) bekezdés, 212/A. §,
212/B. §, 212/C. §, 326. §,
Hatályos: 2020. január 1. napjától
SOROZATJELLEGŰ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS BEJELENTÉSÉNEK
HATÁRIDEJE
A Mód1 tv. a sorozatjellegű ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan rendezi az állami
adó- és vámhatóság felé történő bejelentési kötelezettség határidejét. Ennek értel-
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mében a sorozatjellegű ingatlan-értékesítés miatt adóalannyá váló személynek,
szervezetnek az adóalanyiságot eredményező termékértékesítéséről a 2018. naptári évben teljesített termékértékesítés esetén 2019. január 31-ig, a 2018. december
31-ét követően teljesített termékértékesítés esetében a teljesítés időpontját követő
30 napon belül kell bejelentést tennie.
Lásd: Áfa törvény 257/H. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁS
A Mód1 tv. a kedvezményes 5 százalékos áfa kulcs alá sorolja az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt tejet és az ESL tejet.
Lásd: Áfa törvény 3. számú melléklet I. rész 54. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés:
Az Áfa törvény 319. §-a szerint a 3. számú melléklet
I. részének 54. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a
84. § szerint megállapított időpont
2019. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
2023-IG MARAD A KEDVEZMÉNYES LAKÁS ÁFA
2020. január 1-jétől ismételten a normál 27 százalékos áfa kulcsot kellett volna
alkalmazni az új lakóingatlanok értékesítésére, azaz 2020. január 1. napjától
kezdődően megszűnt volna az a lehetőség, hogy kedvezményes 5 százalékos
adómértékkel adózzon az Áfa törvény 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb)
alpontja alá tartozó olyan lakások (lakóingatlanok) értékesítése, amelyek ös�szes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150, illetve a 300 négyzetmétert.
A 150 négyzetméteres küszöbérték a többlakásos lakóingatlanban kialakítandó,
vagy kialakított lakásra, míg a 300 négyzetméteres küszöbérték az egylakásos
lakóingatlanra vonatkozik. Az Áfa törvény 86. § (1) bekezdés j) pont ja) és jb)
alpontja alá azok a lakóingatlanok tartoznak, amelyek első rendeltetésszerű
használatbavétele még nem történt meg, vagy az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem
telt el két év.
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A Mód2 tv. a kedvezményes áfakulcs alkalmazásának határidejét meghosszabbította, melynek megfelelően a kedvezményes adómérték továbbra is alkalmazható, amennyiben az Áfa törvény 84. §-a szerint megállapított időpont a 2020. január
1. napjával kezdődő és 2023. december 31. napjával záruló időszakra esik. A kedvezményes áfakulcs alkalmazásának további feltétele, hogy építési engedélyhez
kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére 2018. november 1. napján van
végleges építési engedély, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb
2018. november 1. napján bejelentették.
Lásd: Áfa törvény 327. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MÓDOSUL AZ ADÓVISSZATÉRÍTTETÉSI
KÉRELEM ÜGYINTÉZÉSE
Az Áfa törvény 2018. december 31. napjáig hatályos előírásai szerint, amennyiben
az adó-visszatéríttetési kérelem vonatkozásában kiegészítő információk bekérése
szükséges, akkor az adóhatóság a válasz beérkezésétől számított 2 hónapon belül,
vagy ha a megkeresésre érdemben nem érkezik hiánytalan válasz, akkor a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát követő 2 hónapon belül dönt. A Mód2 tv. a
2008/9/EK irányelv 21. cikk 1. bekezdésében foglaltakkal is összhangban pontosítja, hogy amennyiben az előző esetben a határidő egyébként 6 hónapnál rövidebb
lenne, akkor az adóhatóság rendelkezésére álló határidő az adóvisszatéríttetési
kérelem beérkezésétől számított 6 hónap. A határidő összességében továbbra sem
haladhatja meg (attól függően, hogy kiegészítés kérésére egy vagy két alkalommal
volt szükség) az adó-visszatéríttetési kérelem beérkezésétől számított 7, illetve 8
hónapot.
Lásd: Áfa törvény 251/H. § (2)–(3) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Szakkönyveinkről, szaklapjainkról,
rendezvényeinkről
tájékozódjon megújult honlapunkról:
www.menedzserpraxis.hu
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VÁLTOZIK A BESOROLÁSI REND
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény hatályos rendelkezése alapján a gazdasági társaságok innovációs járulék szempontjából történő besorolásakor kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvénynek (a
továbbiakban: Kkv. törvény) a 3. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott mutatószámokat (összes foglalkoztatotti létszám, éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy egy gazdasági társaság mikro-,
vagy kisvállalkozásnak minősüljön, a foglalkoztatottak létszámára vonatkozó
feltételnek minden esetben teljesülnie kell, míg az éves nettó árbevételre, illetve a mérlegfőösszegre előírt vagylagos kritériumok közül elegendő az egyik
teljesülése.
A Mód1 tv. rendelkezése szerint 2019. január 1-jétől az innovációs járulék
szempontjából történő besoroláskor a Kkv. törvény valamennyi előírását figyelembe kell venni. Így vizsgálni kell a Kkv. tv. egyéb rendelkezéseit is, így különösen a kapcsolódó és partnervállalkozásokra vonatkozó előírásokat [Kkv. törvény
4. § (3)–(5) bekezdés], az ún. kétéves szabályt [Kkv. törvény 5. § (3) bekezdés],
illetve az állami/önkormányzati tulajdonra vonatkozó szabályokat [Kkv. törvény
3. § (4) bekezdés].
Lásd: Inno. tv. 15. § (2) bekezdés a) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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CSÖKKEN A MOTORKERÉKPÁROK ADÓJA
A kis- és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adója csökken, az elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok regisztrációs adótétele pedig nulla
forintra változik.
Lásd: Rega törvény melléklet I. rész 2. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától

Kérjük kövessen minket a Facebook-on is, ahol a
lehető leghamarabb informáljuk előadásainkról,
akcióinkról, valamint elolvashatja szakértőink
írásait egy-egy nagyobb horderejű változásról.
Ne feledje bekapcsolni az értesítéseket a „Tetszik”
gomb megnyomása után! Itt tesszük közzé azt is,
ha egy előadásunk írásos és videóanyaga felkerült
weboldalunk archívumába.
https://www.facebook.com/menedzserpraxis
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK
ADÓKÖTELESSÉ VÁLIK A GYÜMÖLCSPÁRLAT ÉS
A GYÓGYNÖVÉNYES ITAL
A Neta törvény hatályos rendelkezése alapján adóköteles terméknek minősül az
előrecsomagolt termékként forgalomba hozott, a Jöt. szerinti alkoholterméknek
minősülő ital, azzal, hogy nem adóköteles termék az alkoholos frissítő, a gyümölcspárlat, a gyógynövényes ital és a Jöt. 133. § (1) bekezdés e)–i) pontja hatálya alá
tartozó alkoholtermékek.
Az Európai Bizottság 2016 áprilisában kötelezettségszegési eljárást indított a Neta
törvény alkoholos italokra vonatkozó szabályozása kapcsán, mivel aggályosnak találta
azt, hogy – szemben a Jöt. szerinti más alkoholtermékekkel – a gyümölcspárlatok és a
gyógynövényes italok nem minősülnek adóköteles terméknek. Álláspontja szerint a
Neta törvény ezen kivétel szabályai nem objektív szempontokon alapulnak, emellett
diszkriminatívak, illetve protekcionista hatással bírhatnak. Figyelemmel arra, hogy
elkerülhető legyen egy évekig elhúzódó, mind az adóalanyok, mind az adóhatóság
számára káros jogbizonytalan helyzet kialakulása, az Európai Bizottsággal folytatott
jogvita lezárása érdekében a Neta törvény kifogásolt szabályozása módosul.
A Mód1 tv. szerint a jövőben a Jöt. szerinti alkoholterméknek minősülő ital
minősül adóköteles alkoholos italnak, azzal, hogy a továbbiakban sem keletkezik
adókötelezettség az alkoholos frissítő, valamint a Jöt. 133. § (1) bekezdés e)–i)
pontja hatálya alá tartozó azon alkoholtermékek után, melyek – felhasználásukra
tekintettel – mentesülnek a jövedéki adófizetési kötelezettség alól (ilyenek például
a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, bizonyos élelmiszerek, csokoládék,
vegyipari és kozmetikai termékek, illetve más, nem emberi fogyasztásra szolgáló
termékek előállításához használt alkoholtermékek).
Lásd: Neta törvény 2. § i) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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VÁLTOZIK AZ ADÓMÉRTÉK
A Mód1 tv. a népegészségügyi termékadóban alkalmazott adómértékeket
valamennyi adóköteles termék esetén mintegy 20 százalékkal növeli. A Mód1
tv. jelentős mértékben az üdítőitalok 7 Ft/l-es adómértékét növeli 15 Ft/l
összegre.
Lásd: Neta törvény 6. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MEGSZŰNIK AZ ADÓCSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGE
A Neta törvény hatályos szabálya alapján az adóalany a népegészségügyi termékadó összegét csökkentheti az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel, ráfordításaival, illetve felajánlhatja
az egészségügyi államigazgatási szerv egészségmegőrző programjának finanszírozására az adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozatával, azzal, hogy az adócsökkentés és az adófelajánlás együttes összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó
összegének 10 százalékáig terjedhet.
Egészségmegőrző programnak az adóalany vagy az egészségügyi államigazgatási szerv egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére
irányuló minden olyan tevékenysége, akciója, programja minősült, amely bármely
magánszemély által, ingyenesen vagy – 2017. január 1-jétől – legfeljebb 500 forint
ellenében volt elérhető.
Az eddigi adózási tapasztalatokból azonban azt lehetett megállapítani, hogy az
adóalanyok egyes esetekben az eredeti céljával, szellemiségével nem összeegyeztethető módon éltek az egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó adócsökkentési
lehetőséggel. A szabályozás kijátszására irányuló adózói joggyakorlat megelőzése
érdekében a Mód1 tv. megszünteti az adócsökkentés lehetőségét. A Mód1 tv. értelmében ugyanakkor a 2018. január 1-jétől hatályos adófelajánlás lehetősége változatlanul hatályos marad, így az adóbevallásban tett rendelkező nyilatkozatukkal az
adóalanyok felajánlhatják a fizetendő adó maximum 10 százalékát az egészségügyi
államigazgatási szerv által szervezett egészségmegőrző programhoz való hozzájárulásként.
Lásd: Neta törvény 8. § (4) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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BALESETI ADÓT ÉS BIZTOSÍTÁSI ADÓT ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK

MEGSZŰNIK A BALESETI ADÓ
2019. január 1-jével megszűnik a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben
szabályozott baleseti adó oly módon, hogy a baleseti adó adóköteles tényállását a
biztosítási adó tartalmazza. A Mód1 tv. tehát adóköteles biztosítási szolgáltatásként
a biztosítási adó tárgyi hatálya alá vonja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szolgáltatás nyújtását.
A Mód1 tv. a baleseti adó megszűnését a biztosítási évfordulóra teszi. Ennek
értelmében a baleseti adót a határozatlan időtartamra szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén a biztosítási szerződés évfordulójáig terjedő
időszakra még akkor is meg kell fizetni, ha a biztosítási időszak 2019-ben is
tart. Azokban az esetekben viszont nem kell 2019-ben baleseti adót fizetni,
amikor a biztosítási évforduló azonos a naptári évvel (az évforduló 2018. december 31.). A Mód1 tv. rendelkezik azokról az esetekről is, amikor a biztosítási szerződés határozott időre szól és a határozott időszak kezdő napja 2019.
január 1-jét megelőzi, utolsó napja pedig a 2018. december 31-ét követő időszakra, de legkésőbb 2019. december 30-ára esik. Ekkor a 2019-re jutó díj
utáni baleseti adót – azonos módon a határozatlan időre szóló szerződésekkel
– meg kell fizetni, de legfeljebb egy évnyi időtartamra. Abban az esetben pedig,
ha a határozott időre szóló szerződés 2020-ban vagy azt követően is érvényben marad, a Mód1 tv. szerint a 2020. január 1-jétől a szerződés megszűnéséig hátralévő időszakra jutó, beszedett baleseti adót a biztosítónak vissza kell
fizetnie az adóalany számára a törvény hatályba lépését követő 60 napon belül.
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Ezzel összefüggésben, ha a biztosító a korábban beszedett baleseti adót már
meg is fizette, az adóalany számára visszafizetett adót a biztosító visszaigényelheti az állami adóhatóságtól az adó-visszatérítésre vonatkozó szabályok
szerint.
A népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatályos szabálya szerint a
baleseti adót a biztosított fizeti, az adó mértéke pedig a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás díjának 30 százaléka, de a biztosító kockázatviselésével
érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
A Mód1 tv. szerint a baleseti adó biztosítási adóba való beemelésével megszűnik a biztosított adóalanyisága, az adó alanyává a biztosító válik. A Mód1 tv.
a jelenlegi adómértéknél alacsonyabb, 23 százalékos adómértéket határoz
meg, és fenntartja az adómaximumot, naponta és gépjárművenként a 83 forintot.
A Mód1 tv. továbbra is fenntartja a 8 milliárd forint éves adóalapot el nem érő
adóalapú biztosítókra vonatkozó kedvezőbb, sávos mértéktáblázat alkalmazhatóságát a jelenleg hatályos szabályozási körben, tehát a casco-, illetve vagyon- és
balesetbiztosítási szolgáltatásnyújtásból származó együttes adóalapra. A kedvezményes adótábla alkalmazása során tehát a biztosítási adóban új adójogi tényállást
képező, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nyújtásából származó díjbevételt
figyelmen kívül kell hagyni.
Lásd: Btv. 5. § (1) bek.
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Btv. 8/A. § alapján a Btv. 1. § 2. pontjának és az
5. §-ának rendelkezését azon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén kell
alkalmazni, melynek biztosítási időszaka vagy tartama 2018. december 31-ét
követően kezdődik. Egyéb esetben a Btv. 1. § 2. pontjának és az 5. §-ának
rendelkezését 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Adópraxis – Iránytű adóügyekben
Hitelesen. Gyorsan. Személyesen Önnek.
Digitális adószakmai tudásbázis
és tanácsadási rendszer
www.adopraxis.hu
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AZ ADÓZÁS RENDJÉT ÉS AZ ADÓIGAZGATÁSI
RENDTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

VÁLTOZIK A BESOROLÁSI REND
A Mód1 tv. frissíti a korábbi 2002. július 31-i és szeptember 30-i ún. állapotrögzítő
rendelkezéseket. Ennek megfelelően – a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség, az Áfa törvény és a Jöt. kivételével – az adótörvények
alkalmazásában
• a Kereskedelmi Vámtarifa (Vtsz.) 2018. év január 1. napján hatályos,
• a Központi Statisztikai Hivatal Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) esetében a Központi Statisztikai Hivatal 2018. év január 1.
napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.
A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem
változtatja meg.
Érdemes megemlíteni, hogy az Áfa törvényben alkalmazott Vtsz. és TESZOR
számok állapotrögzítése 2019. január 1-jétől az Áfa törvényben kerül szabályozásra.
Lásd: Art. 45. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
VISSZAÁLL AZ ADÓHATÓSÁG KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE
A Mód1 tv. rendelkezése alapján a jogalkotó – visszatérve a 2017. december 31.
napjáig hatályos szabályozáshoz – ismét megteremti az adóhatóság kamatfizeté-
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si kötelezettségét azokra az esetekre nézve, ha az adóhatóság döntése jogszabálysértőnek bizonyul, és ennek okán az adózónak visszatérítési igénye keletkezik.
Ilyen esetben az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal
azonos mértékű kamatot köteles megfizetni, kivéve, ha a téves adómegállapítás
az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.
Lásd: Art. 65. § (1a) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Art. 274/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 65. § (1a)
bekezdését a 2018. január 1-jét követően indult jogorvoslati eljárásokban kell
alkalmazni.
MÓDOSUL AZ ÖNELLENŐRZÉSI
PÓTLÉK MÉRTÉKE
2019. január 1-jétől kezdődő hatállyal az önellenőrzési pótlék mértéke minden
naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része. Ugyanazon bevallás
ismételt önellenőrzése esetén az önellenőrzési pótlék mértéke az általános szabály
szerint számított összeg másfélszerese.
Lásd: Art. 212. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
EMELKEDIK A KÉSEDELMI PÓTLÉK MÉRTÉKE
2019. január 1-jétől kezdődő hatállyal emelkedik a késedelmi pótlék mértéke. Az
új mérték minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal
növelt mértékének 365-öd része.
Lásd: Art. 209. § (1) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Art. 274/A. § (3) bekezdése alapján az
Art. 209. § (1) bekezdését a hatálybalépést követően esedékessé váló
kötelezettségekre kell alkalmazni.
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VÁLTOZIK A KOCKÁZATOS ADÓZÓKKAL SZEMBEN
ALKALMAZHATÓ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMÍTÁSA
A késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő
adózót terhelő, az adóhatóság által az adóellenőrzés során feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke a korábbiakhoz képest
2019. január 1. napjától kezdődően minden naptári nap után az általános
szabályok alapján számított késedelmi pótlék 150 százalékának 365-öd része
alapján kerül meghatározásra. A módosítás biztosítja, hogy a kockázatos
adózók terhére felszámítandó késedelmi pótlék aránytalanul magas szintre
ne emelkedjen.
Lásd: Art. 160. § (1) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Art. 274/A. § (3) bekezdése alapján az Art. 160. § (1)
bekezdését a hatálybalépést követően esedékessé váló kötelezettségekre kell
alkalmazni.
MEGNYÍLT A FELLEBBEZÉS LEHETŐSÉGE A VISSZATARTÁSSAL
SZEMBEN
A 2018. január 1-je óta hatályos Air. nem biztosított jogorvoslatot a visszatartási jog
gyakorlásáról hozott végzéssel szemben, amelyet korrigálva a Mód1 tv. megteremti a fellebbezés lehetőségét ezekkel a végzésekkel szemben is.
Lásd: Air. 122. § (3) bekezdés l) pont
Hatályos: 2018. július 26. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Air. 139/A. § átmeneti rendelkezése szerint az Air.
122. § (3) bekezdésének l) pontját a hatálybalépését követően meghozott,
visszatartás gyakorlásáról rendelkező végzésekre kell alkalmazni.
A NAPTÁRI ÉVTŐL ELTÉRŐ ÜZLETI ÉVET VÁLASZTÓ ADÓZÓK
A Mód1 tv. szerint a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetén az Art. 2.
melléklete szerinti adóbevallási időpontokat, valamint az Art. 3. mellékletében
foglalt, az adó, költségvetési támogatás esedékességét meghatározó előírásokat kell
irányadónak tekinteni.

2019

ADÓ-TB változások

99

AZ ADÓZÁS RENDJÉT ÉS AZ ADÓIGAZGATÁSI RENDTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Meghatározásra kerül továbbá, hogy az adózó a társasági adót, a megfizetett
adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell, hogy megfizesse, illetve eddig az időpontig
igényelheti vissza. Az átmeneti rendelkezés szerint e rendelkezéseket már a 2018ban kezdődő üzleti évek tekintetében is alkalmazni kell.
Lásd: Art. 49. § (2) bekezdés, 58. § (2) bekezdés, 3. melléklet I/3. 2.1. pont, Art.
274/A. § (1) bekezdés
Hatályos: 2018. július 26. napjától
KOCKÁZATOS ADÓZÓI MINŐSÍTÉS A BE NEM JELENTETT
FOGLALKOZTATÁS MIATT
Kockázatos adózónak minősíthető az adózó abban az esetben is, ha szerepel a be
nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján közzétett adózók adatait a közzétételtől számított 2 év elteltével törli, ennek azonban feltétele, hogy az adózó a közzététel alapjául szolgáló jogsértést ne kövesse el ismételten. Az egységes jogértelmezés érdekében szükségessé vált a kockázatos adózói minősítés szabályainak módosítása. Ez
alapján a be nem jelentett foglalkoztatás miatt kockázatos adózónak minősített
adózó e minősítése azon időpontig áll fenn, amíg a be nem jelentett foglalkoztatottakat alkalmazó adózók nyilvántartásában szerepel. A módosításhoz átmeneti
szabály is kapcsolódik, amely egyfelől előírja, hogy a módosítást első alkalommal
a 2018. negyedik negyedévet követő minősítés tekintetében is alkalmazni kell,
másfelől biztosítja, hogy megszűnik a kockázatos adózói minősége minden érintett
adózónak, aki a törvény hatálybalépésekor már nem szerepel az adatbázisban.
Lásd: Art. 157. § (2) bekezdés, 265. §, 274/B. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ELŐZETES KONZULTÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
A feltételes adómegállapítás intézményének lényege, hogy a Pénzügyminisztérium az
adózó kérelmére az általa közölt, jövőben megkötendő szerződésre vagy más jogügyletre vonatkozó részletes tényállás alapján megállapítja az adókötelezettséget vagy
annak hiányát, és amennyiben lehetséges, az adóalapot és az adót. A feltételes adómegállapítás az adóhatóságra változatlan tényállás mellett, az adott ügyben kötelező.
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Speciális jogintézmény a feltételes adómegállapítás vonatkozásában az
előzetes konzultáció, amelynek keretében az adózó a kérelem benyújtását
megelőzően előzetes egyeztetést kezdeményezhet, amelynek során az adózó
és az adópolitikáért felelős miniszter előzetesen egyeztethet az eljárás feltételeiről, határidejéről, a megfizetendő díj mértékéről, a jogorvoslati lehetőségekről, a feltételes adómegállapítás hatályáról vagy bármely más eljárási kérdésről.
Az előzetes konzultáció eredménye az adózót vagy az adópolitikáért felelős
minisztert az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban azonban nem
köti. Az előzetes konzultáció díjköteles, amelynek díja konzultációnként 500
ezer forint.
2019. január 1-jétől a feltételes adómegállapításhoz kapcsolódó, díjköteles előzetes konzultáció jogintézménye megszüntetésre kerül.
Lásd: Art. 165. § (5) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM
VISSZAUTASÍTÁSA
A Mód2 tv. egyértelművé teszi, hogy a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem tárgyában mely esetekben kell visszautasító, elutasító vagy eljárást megszüntető döntést hozni.
Az adóhatóság a kérelmet visszautasítja, ha például:
• Magyarországnak a külföldi állammal nincs a kettős adóztatás elkerülése tárgyában kötött nemzetközi egyezménye, vagy az egyezmény nem tartalmaz a
kölcsönös egyeztetési eljárásról szóló vagy ennek megfelelő rendelkezéseket,
vagy
• az eljárás lefolytatásához jogszabály megalkotására vagy módosítására lenne
szükség.
Az adóhatóság az eljárást megszünteti, ha például
• a kérelmező által közölt tényállás hiányos és a hiánypótlásra megállapított határidő is eredménytelenül eltelt, és emiatt a rendelkezésre álló adatok a szokásos piaci ár meghatározásához nem elegendőek;
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• kétoldalú, illetve többoldalú eljárás esetén az illetékes külföldi hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, tájékoztatást nem adja meg és az adózó
nem kéri az eljárás egyoldalúan történő lefolytatását;
• a külföldi állam illetékes hatóságával a szokásos piaci ár megállapítását érintő
megállapodásra irányuló egyeztetés eredménytelen, kivéve, ha az adózó kéri az
eljárás egyoldalúan történő lefolytatását.
Az adóhatóság a kérelmet határozattal elutasítja, ha például
• a kérelmező a tényállásról valótlan tartalmú nyilatkozatot tett;
• adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a közölt tényállás színlelt vagy valamely
más szerződést, ügyletet vagy cselekményt leplez, vagy
• a kérelemben foglalt tényállás már teljesített ügyletre vonatkozik.
Általános jelleggel megállapítja a Mód2 tv. hogy a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Lásd: Art. 178–179. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ELÉVÜLÉS NYUGVÁSA
Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától
számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Abban az esetben, ha az adózó közigazgatási pert indít az adóhatóság határozata ellen, akkor az elévülés ideje
nyugszik, 2018. december 31-éig a másodfokú adóhatósági határozat véglegessé válásától a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, illetve felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig. A nyugvás értelmében
ez az időszak nem számít bele az elévülési időbe, vagyis ezzel az időtartammal
az elévülési idő meghosszabbodik. 2019. január 1-jétől egyértelművé válik,
hogy az elévülés nyugvásának kezdete a keresetindítási jog megnyílásához
kötődik és a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig tart, míg felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig nyugszik az adó
megállapításához való jog elévülése.
Lásd: Art. 203. § (3) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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BŐVÜL A BÍRSÁGOLÁSI ESETEK KÖRE
A Mód2 tv. új szabálya alapján az adózó az általános bírságszabály szerint szankcionálható, ha a számvitelről szóló törvény alapján összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól eltérően jár el, továbbá, ha a közzétett beszámolója a beszámoló
szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz vagy tévesen
mutat be. Az értelmező rendelkezés szerint lényegesnek minősül a beszámoló
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.
Lásd: Art. 227/A. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
A FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSÉNEK SZANKCIÓJA
Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az
adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 90 százalékának különbözete után 2018. december 31-éig 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot
kell fizetnie. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó mulasztási bírság mértéke 2019. január 1-jétől 20 százalékról 10 százalékra csökken.
Lásd: Art. 231. § (1) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Art. 274/B. § (4) bekezdése szerint átmeneti
rendelkezés alapján az Art. 231. § (1) bekezdését a 2018. adóévre vonatkozó
adóelőleg-kiegészítési kötelezettség tekintetében is alkalmazni kell.
A NAV FELÉ TÖRTÉNŐ BEJELENTENDŐ ADATOK VÁLTOZÁSA
Az Art. 1. melléklete írja elő az állami adó- és vámhatósághoz bejelentendő
adatok körét. Az Art. 1. melléklet 3. pontja a munkáltató és kifizető által bejelenteni szükséges adatkörről rendelkezik. Az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében 2019. január 1-jétől kivezetésre kerül azon adatkör tekintetében a bejelentés előírása, amely a foglalkoztatott biztosítottnak a
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végzettségére, szakképzettségére, szakképesítésére, továbbá az ezt igazoló
okiratot kibocsátó intézmény nevére és az okirat számára vonatkozott.
Lásd: Art. 1. melléklet 3. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
VÁLTOZIK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK BEVALLÁSI HATÁRIDEJE
Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallási és -befizetési határideje
május 20. napja lesz az eddigi február 25-e helyett, amelyet már a 2018. adóévre is
alkalmazni kell 2019-ben.
Lásd: Art. 2. melléklet I/B/2.2. pont, 3. melléklet I/1.2.4. pont, 274/A. § (4)
bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
MEGHATALMAZÁS ELEKTRONIKUS ÚTON
A 2018. december 31. napjáig hatályos szabályozás szerint meghatalmazás kizárólag papíralapon, elektronikusan hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vagy – 2019. július 1-jétől egyéni vállalkozók és természetes személyek esetén – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint
adható.
A módosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy az adózó az állami adó- és
vámhatóság által működtetett elektronikus felületen tegyen a meghatalmazásra
vonatkozó jognyilatkozatot.
A 2019. január 1-jétől hatályos szabályozás a fentiek mellett azt is egyértelművé teszi, hogy az elektronikus úton tett jognyilatkozat megfelel az egyébként
irányadó formai feltételeknek, amelyek alapján a meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy azt jegyzőkönyvbe
kell mondani.
Lásd: Air. 15. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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A MEGHATALMAZOTTRA VONATKOZÓ KAPCSOLATTARTÁS
SZABÁLYAI
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó meghatalmazottjával minden
esetben elektronikus úton tart kapcsolatot az adóhatóság, függetlenül a meghatalmazottra egyébként irányadó kapcsolattartási szabályoktól. Ugyanakkor, ha a
meghatalmazott elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, akkor az általa képviselt
adózó ügyeit is elektronikus úton kell intéznie.
Lásd: Air. 36. § (5) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KAPCSOLATTARTÁS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓVAL ÉS JOGI
KÉPVISELŐVEL
Az egyéni vállalkozóval és a jogi képviselővel nemcsak a foglalkozásával összefüggésben, hanem minden más ügyben is elektronikus úton tart kapcsolatot az adóhatóság.
Lásd: Air. 36. § (6) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
BŐVÜL AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
A Mód2 tv. lehetővé teszi az eljárás megszüntetését abban az esetben, ha az adóhatóság eljárási cselekményt amiatt nem tud foganatosítani, mert a tényállás nem volt
tisztázható, és további eljárási cselekményektől sem várható eredmény.
Lásd: Air. 49. § (1) bekezdés k) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ ÉS A HATÁRIDŐ-SZÁMÍTÁS
A Mód2 tv. egyértelműen megállapítja, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít
be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, illetve a próbagyártás időtartama.
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A Mód2 tv. továbbá taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor az eljárási határidő
meghosszabbításának van helye. Ilyen például, ha
• az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik,
• az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak az adóhatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el,
• az ügyben külföldi szervet kell megkeresni,
• az adózó mulasztása vagy késedelme azt indokolja,
• szakértő bevonására került sor, vagy
• törvény az eljárási határidő meghosszabbítását lehetővé teszi.
Lásd: Air. 50. § (2) és (5a) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ADÓHATÓSÁGI DÖNTÉS KÖTELEZŐ TARTALMA
A gyakorlati tapasztalatok alapján a Mód2 tv. kibővíti a döntések kötelező tartalmi elemeinek körét, így a döntéseknek a jövőben tartalmazniuk kell a megállapított tényállásra és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokra, az adózó
által felajánlott és mellőzött bizonyítékokra, a mérlegelés és a döntés indokaira,
az ügyintézési határidő leteltének napjára, továbbá a döntést megalapozó, valamint a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályhelyek
megjelölésére is kiterjedő indokolást, valamint a döntéshozatal helyét és idejét,
a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.
Lásd: Air. 73. § (1) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: Az Air. 139/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti
rendelkezés alapján a 73. § (1) bekezdését a 2019. január 1-jén folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.
HIRDETMÉNYI KÖZLÉS
A Mód2 tv. meghatározza, hogy az adóhatóság mikor alkalmaz hirdetményi közlést.
Lényegében akkor köteles az adóhatóság a közlést hirdetmény útján teljesíteni, ha
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az adózó elérhetetlen, kézbesítési meghatalmazottal nem rendelkezik, nem ismert
a jogutódja, vagy ha a hirdetményi közlést törvény, kormányrendelet írja elő a
számára.
Lásd: Air. 77/A. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KÖTELEZŐ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS VESZTESÉGES MŰKÖDÉS
ESETÉN
A Mód2 tv. 2019. január 1. napjától általános adóeljárási szabályozást vezet be,
amely elősegíti, hogy a gazdasági társaságok tartósan veszteséges működéssel ne
tudjanak kibújni az adókötelezettségek teljesítése alól.
A rendelkezés értelmében a meghatározott árbevétel elérése (60 milliárd forint)
melletti nulla eredményű vagy veszteséges működés esetén a második üzleti év
beszámolójának elfogadását követően kötelező vizsgálni ezen cégeket, mivel egy
tartósan nulla eredményt vagy veszteséget termelő gazdasági társaság esetében
fennáll annak a veszélye, hogy az adókötelezettségek teljesítésének szándékosan
nem akar eleget tenni a gazdasági társaság.
A jogelőd nélkül induló vállalkozások jellemzően a működésük megkezdését
követő években olyan egyszeri, nagy értékű beruházásokat hajtanak végre, amelyeket nem fedeznek a bevételek, így ezen új, kötelező ellenőrzési esetkör alól
kivételt képeznek az első négy üzleti évükben. Jogutód gazdasági társaság esetében ugyanakkor a jogelőd gazdasági társaság működését is figyelembe kellene
venni.
Lásd: Air. 87. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont, 87. § (1a)–(1b) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÚJ TÉNYRE HIVATKOZÁS
A 2018. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján új ténynek, illetve bizonyítéknak
minősül mindaz, amire – az adózó nem hivatkozott, és amelyet az elsőfokú adóhatóság nem ismert; vagy – az adózó hivatkozott, de a döntéshozatalig az elsőfokú
adóhatósághoz nem érkezett meg.
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Az adóhatóságnak – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett – fel kell
hívnia az adózót a felhívásban szereplő megállapítások, körülmények előterjesztésére.
Az adózó olyan új tényre, bizonyítékra nem hivatkozhat a fellebbezésében,
amelyet az adóhatóság ezen felhívására nem közölt, és egy esetleges új eljárásban sem lesz már lehetősége orvosolni ezt a mulasztást. Ha azonban az
adóhatóság nem intézett felhívást az adózóhoz, vagy intézett, viszont az abban ismertetett megállapítások, körülmények nem kapcsolódnak az új tényhez, bizonyítékhoz, akkor – mivel azokat az adózó nem az együttműködésének hiánya miatt mulasztotta el közölni, hanem külső okból kifolyólag vagy
egyszerűen annak a ténynek, bizonyítéknak az igénye sem az adózó, sem az
adóhatóság oldalán nem került középpontba az elsőfokú eljárásban – azok
hivatkozási alapul szolgálhatnak a fellebbezésben, illetve a megismételt eljárásban.
A 2019. január 1-jével hatályba lépő módosítással az új tény, bizonyíték előterjesztésére vonatkozó szabályok összhangba kerülnek az ellenőrzésben az
észrevételezésre nyitva álló határidővel. E szerint ellenőrzés esetén új tény, illetve új bizonyíték az adózó által nem hivatkozott és az elsőfokú adóhatóság
által az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltekor nem ismert tény,
illetve bizonyíték, valamint az adózó által hivatkozott, de az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltéig az elsőfokú adóhatósághoz elő nem terjesztett bizonyíték.
Lásd: Air. 124. § (6) bekezdés,
Air. 129. § (5) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
AZ ÚJ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
2017. december 31-éig az Air. előírta az adóhatóság számára, hogy 60 napon
belül megkezdje a felettes szerve vagy a bíróság által elrendelt megismételt eljárást. Ez a szabály 2019. január 1-jétől ismét bevezetésre kerül, ami alól már a
perújítási vagy felülvizsgálati kérelem előterjesztése sem fogja mentesíteni az
adóhatóságot.
Lásd: Air. 129. § (6) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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ÚJ ADÓELŐNY A HELYI ADÓZÁSBAN
A helyi adókról szóló törvény hatályos szabályozása szerint az önkormányzat
az alacsony adóalapú (2,5 millió forint alatti adóalapú) vállalkozások, továbbá
a háziorvos, védőnő vállalkozók számára rendeletben biztosíthat adómentességet, adókedvezményt. A Mód1 tv. – a beruházások ösztönzése és a vállalkozások letelepedésének elősegítése érdekében – kiterjeszti e rendelet-alkotási
jogosultságot.
A Mód1 tv. értelmében az önkormányzat rendeletet alkothat arról is, hogy
a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett beruházása értékével vagy annak egy részével az adó alapját vagy az adó összegét
csökkenthesse a beruházás üzembe helyezésének adóévében (előbbi esetben
adómentességről, utóbbi esetben adókedvezményről van szó). Az adóelőny
tehát egyfelől arra a beruházásra vonatkozik, amelyiket a településen helyeznek üzembe (a beruházás révén létrejövő tárgyi eszköz az adott székhely, telephely szerinti településen végzett vállalkozási tevékenységet szolgálja, ezért
ott keletkeztet adóalapot), másfelől a csökkentés a településre kimutatott
(megosztott) adóalapra vagy a településre megállapított adóra vonatkozik.
A rendelet-alkotási jogkör kiterjed arra is, hogy a kedvezménnyel ne csak az
adóévben, hanem azt követő adóévekben is lehessen élni abban az esetben, ha
a beruházási érték nagyobb lenne, mint az adóévi adóalap vagy adóösszeg.
A további évek kedvezménye természetesen csak arra a beruházási értékre
vonatkozik, amellyel a vállalkozó korábban még nem csökkentette adóalapját
vagy adójának összegét.
Az önkormányzat a rendeletalkotás során – bevételi érdekeire tekintettel – korlátozhatja az adóelőny terjedelmét, meghatározhatja tehát, hogy például csak az
adóalap 50 százalékának erejéig vehető igénybe a mentesség. A Mód1 tv. elvi éllel
jelenti ki azt is, hogy a beruházási adóelőnynek valamennyi – beruházó – vállalko-
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zó esetén azonos terjedelműnek kell lennie, azaz nincs mód például olyan rendeleti szabályra, miszerint bizonyos beruházási érték felett az adóalapot vagy az adót
nagyobb összeggel lehet csökkenteni.
Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a Mód1 tv. az értelmező rendelkezések között fogalmazza meg a beruházás fogalmát. Eszerint beruházásnak
minősül az adómentességet, adókedvezményt rendeletben biztosító önkormányzat illetékességi területén üzembe helyezett, a számvitelről szóló törvény szerinti olyan beruházás, amelyet a vállalkozó vesz első ízben használatba.
E fogalom meghatározás szerint a számvitelről szóló törvény szerinti beruházás fogalmából (röviden: tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban való előállítása, továbbá meglévő tárgyi eszköz számviteli törvény
szerinti felújítása) kell kiindulni. További feltétel, hogy a beruházást azon
önkormányzat illetékességi területén kell üzembe helyezni, amelyik önkormányzat rendeletében az adóelőnyt biztosította. A beruházásnak továbbá az
is fogalmi eleme, hogy a beruházás eredményeként előálló tárgyi eszközt a
vállalkozó vegye először használatba. Nincs lehetőség tehát arra, hogy más
vállalkozásnál már tárgyi eszközként használt eszköz után vegyenek igénybe
adóelőnyt.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat által rendeletben biztosított adóelőny
tartósan a vállalkozások rendelkezésre álljon, a Mód1 tv. rögzíti, hogy az önkormányzat az adóelőnyről szóló szabályt legalább három egymást követő naptári
éven át nem helyezheti hatályon kívül, továbbá nem is változtathatja meg oly módon, hogy az a jogalanyok számára hátrányos legyen.
Lásd: Htv. 7. § j) pont, 39/C. § (4) bekezdés, 52. § 54. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
EGYSZERŰSÖDIK A KATA ADÓALANY BEVALLÁSA
A helyi adókról szóló törvény hatályos szabálya alapján, ha az iparűzési adóban
tételes (egyszerűsített) adóalap szerint adózó kisadózó vállalkozás (kata-alany)
a tevékenységét a naptári év során több alkalommal szünetelteti, akkor minden
egyes szünetelés alkalmával meg kell állapítania – a tevékenységvégzés időszakára eső – adóját, és ezen időszakokról külön-külön bevallást kell benyújtania.
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Mindez jelentős adminisztrációs terhet okoz az érintett adóalanyok és az adóhatóságok számára. Ezért a Mód1 tv. az iparűzési adóban tételes adóalap szerint adózó kata-alany esetén általános érvénnyel rögzíti, hogy az iparűzési
adóját a naptári év egészére (mint adóévre) egy bevallásban állapítja meg és
vallja be, függetlenül attól, hogy a naptári év során az adófizetési kötelezettsége
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény
alapján vagy kérelmére – egy vagy több alkalommal – szünetelt. A Mód1 tv. a
kata-alany számára változatlanul biztosítja az önkormányzati rendeleten alapuló adóelőnyöknek, valamint a Htv. szerinti adócsökkentő tételeknek – a
Mód1 tv. szerint hatályon kívül helyezendő, foglalkoztatás-növeléssel összefüggő mentesség kivételével – az adó megállapítása során (adóbevallásban) való
érvényesítését.
Lásd: Htv. 39/B. § (6) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KORREKCIÓ A KÉTSZERES ADÓZÁS KIZÁRÁSA ÉRDEKÉBEN
A helyi adókról szóló törvény hatályos rendelkezése bevételt növelő tételként
nevezi meg azt a számlázott összeget, melyet a vállalkozó az adóévben vagy
azt követően az IFRS-ek szerint bevételként (árbevételként) vagy bevételnövelő tételként nem számolhat el, és korábban sem vett bevételként figyelembe.
Előfordulhat azonban olyan eset, hogy az adóévben számlázott összeget a
vállalkozó a korábbi adóévben nem bevételként, hanem – például pénzügyi
lízing esetén – bevételnövelő tételként vette figyelembe az adóalap megállapításánál. Míg a Htv. 40/C. § (3) bekezdés f ) pontja a korábban pusztán a
számlakibocsátás okán bevételnövelő tételként figyelembe vett összeget a
bevétel vagy bevételnövelő tétel elszámolásának évében bevételt csökkentő
tételként rögzíti, addig a fordított esetre (tehát amikor egy bevételnövelő tételt később számláznak ki és válik ezáltal újfent adóalappá) nem tartalmaz
rendelkezést. E helyzet kiküszöbölésére a Mód1 tv. értelmében úgy módosul
a Htv. 40/C. § (2) bekezdése m) pontja szerinti rendelkezés, hogy a számlán
szereplő összeg akkor sem válik bevételt növelő tétellé, ha a számlán szereplő tételt a vállalkozó korábban más jogcímen bevételt növelő tételként vette
figyelembe.
Lásd: Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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KIEGÉSZÜL AZ ADÓELŐLEG KIEGÉSZÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLY
Az új Art. – a régi Art-hoz hasonlóan – szabályozza az iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallásának és megfizetésének határnapját. A korábbi szabályozáshoz
képest azonban már nem rendelkezik egyértelműen az adóelőleg-kiegészítés
pontos tartalmáról és az adóelőlegkiegészítésre kötelezettek alanyi köréről. Ezért
a helyi adókról szóló törvénybe beiktatott szabály egyértelművé teszi, hogy a
társasági adóelőleg-kiegészítésre kötelezett iparűzési adóalany köteles az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kiegészíteni.
E szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak is alkalmaznia kell,
mégpedig a Mód1 tv. hatályba lépését magában foglaló – 2018. január 1-jét követően kezdődő – adóévben.
Lásd: Htv. 41. § (9) bekezdés, 51/D. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ADÓKÖTELEZETTSÉG AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÉS
A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI EGYÜTTES TEVÉKENYSÉG
ESETÉN
A helyi adókról szóló törvény hatályos rendelkezése alapján, ha a magánszemély
egyéni vállalkozói minősége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén
is Htv. szerinti vállalkozónak minősül (őstermelői tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végez és az őstermelői tevékenységből eredő bevétele a 600 ezer forintot meghaladja), akkor az iparűzési adóban két jogcímen is adóalanynak tekintendő. Erre figyelemmel e két tevékenysége után külön-külön kell megállapítania
adóalapját, ami felesleges többletadminisztrációt jelent. A Mód1 tv. az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében új szabályként rögzíti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység és a mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni adóévi ipar
űzési adót együttesen kell megállapítania és bevallania.
A módosítás egyértelműsíti azt is, hogy ha az egyéni vállalkozó Kata-alany a Htv.
39/B. § (3) bekezdés szerinti (egyszerűsített) iparűzési adóalap-megállapítási módot alkalmazza, és más okból (például kedvezmény, mentesség igénybevétele miatt,
vagy egy évnél rövidebb tevékenységvégzés esetén) nincs bevallási kötelezettsége,
akkor csak az őstermelői tevékenysége utáni adót kell megállapítania és bevallania,
mégpedig a következő adóév május 31. napjáig. Abban az esetben, ha a Kata-alany
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egyéni vállalkozó bevallást nyújt be a KATA alanyiságára tekintettel, akkor az őstermelői tevékenységéről is ebben, az adóévet követő év január 15-ig benyújtandó
bevallásban kell számot adnia.
Lásd: Htv. 41/B. §
Hatályos: 2019. január 1. napjától
Átmeneti rendelkezés: A Htv. 51/E. § (2) bekezdése alapján a Htv. 41/B. §-át a
2018. évben kezdődő adóévi helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése során is
alkalmazni lehet.
VÁLTOZIK A BEJELENTKEZÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉG
A 2018. január 1-jétől hatályos szabályozás alapján az újonnan (jogelőd nélkül,
jogutódlással) létrejött cégről a cégbíróság útján beérkezett adatokat az állami
adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz továbbítja.
Ezen adatszolgáltatás kiváltja a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz – iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban – teljesítendő adózói bejelentkezési kötelezettséget. A Mód1 tv. – az adózók adminisztrációs terheinek további
csökkentése érdekében – az állami adóhatóság adatszolgáltatását több szempont
szerint is kiterjeszti 2019. július 1-jétől.
Egyfelől az adatszolgáltatás a Mód1 tv. szerint vonatkozik az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által nyilvántartott szervezetektől közvetve (a nyilvántartást vezető szerven keresztül) az állami adóhatósághoz érkező adatokra is, nemcsak a
cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira. Másfelől nemcsak a bejelentkezéskor,
alakuláskor, tevékenység kezdetekor (cégek esetén a cégbíróságtól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a bíróságoktól)
beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság a Mód1 tv. szerint az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során
megváltozó és az adó- és vámhatósághoz megküldött adatot is. Az adatszolgáltatás
kiterjed nemcsak a más szervektől, hanem az adózótól az állami adó- és vámhatósághoz érkezett adatokra is. Nem vonatkozik ugyanakkor az adatszolgáltatás az
adózó azon képviselőjének adatára, aki az állami adóhatóság előtti képviseletre
jogosult.
Az új, megváltozott adatokat az állami adóhatóság havonta kétszer – a hónap 15.
és utolsó napján – elektronikus úton küldi meg az illetékes önkormányzati adóhatóságoknak. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásában szereplő adatokról az
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adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Abban az esetben,
ha az adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot (például iparűzési adóban az
előlegfizetési időszakra adózó által megállapított előleget, idegenforgalmi adóban
adóbeszedésre kötelezettként a szálláshely címét) is be kell jelenteni, akkor azt az
adózónak az önkormányzati adóhatóság külön felhívására kell teljesíteni. Kisadózó
adózóként a tételes iparűzési adómegállapítás választását továbbra is az adózó jelentheti be, illetve kell bejelentenie, ha ezt az adózói módot választja, továbbá az
adóalany bejelentheti azt a személyt, aki őt az önkormányzati adóhatóság előtt
képviseli.
Lásd: Htv. 42/E. §
Hatályos: 2019. július 1. napjától
MEGSZŰNIK A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADÓALAP MENTESSÉG
A Mód1 tv. hatályon kívül helyezi a foglalkoztatás növelésével összefüggő adóalap-mentességet. A hatályon kívül helyezett adóalap-megállapítási szabály időleges továbbélését átmeneti szabály beiktatása biztosítja. A hatályos szabályok
szerint ugyanis a foglalkoztatás-növeléssel összefüggően igénybe vett adóalap-mentesség összegével növelni kell a következő adóév adóalapját, ha a foglalkoztatottak száma 5 százalékot meghaladó mértékben csökken. A Mód1 tv.
szerint, ha a 2019. évben kezdődő adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 százalékot meghaladó mértékben csökkent, akkor – a 2018. december
31-ig hatályos szabály alapján – előző adóévben igénybe vett adóalap-mentesség
összegével a következő (jellemzően a 2019. január 1-jével kezdődő) adóév ipar
űzési adóalapját meg kell növelni.
Lásd: Htv. 39/D. §, 51/E. § (1) bekezdés
Hatályos: 2019. január 1. napjától
KIEGÉSZÜL A VÁLLALKOZÓ FOGALMA
A Mód1 tv. kiegészíti a jelenleg is helyi iparűzési adóalanynak minősülő kezelt
vagyonnal a vállalkozó fogalmát, így a vállalkozóra vonatkozó részletszabályok és eljárási rendelkezések (a hatályos szabályokkal azonos módon) a kezelt
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vagyonra is vonatkoznak. A Mód1 tv. továbbá megjeleníti a vállalkozó fogalmában a kényszertörlés alatt lévő vállalkozót is, figyelemmel arra, hogy a
hatályos szabályok szerint a felszámolás alatt lévő vállalkozás is vállalkozónak
számít.
Lásd: Htv. 52. § 26. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
ÚJ FOGALOM A KÖZSZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG
A hatályos szabályozás alapján mentes az idegenforgalmi adó alól a szolgálati kötelezettség teljesítése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély. A Mód1 tv. átnevezi a mentességet, mely szerint 2019. január 1-jétől a közszolgálati kötelezettség teljesítése mentesít az idegenforgalmi adó alól.
A Mód1 tv. az egyértelmű jogalkalmazás érdekében értelmező rendelkezésben
határozza meg a közszolgálati kötelezettség fogalmát.
Lásd: Htv. 31. § c) pont, 52. § 53. pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
REKLÁMHORDOZÓRA SEM ÁLLAPÍTHAT MEG ADÓELŐNYT AZ
ÖNKORMÁNYZAT
A helyi adókról szóló törvény 7. § e) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete a Htv-ben meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel bővítheti, de azzal a korlátozással, hogy a törvényben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl nem nyújthat adómentességet, adókedvezményt (adóelőnyt) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó
megállapítása során.
2018. január 1-jétől a Htv. szerinti építményadó tárgyi köre kibővült a reklámhordozóval. Ezért a Htv. 7. § e) pontjában meghatározott rendelkezést a Mód1 tv.
kiegészíti a reklámhordozóval, annak érdekében, hogy a szabály valamennyi építményadó tárgyra vonatkozzék.
Lásd: Htv. 7. § e) pont
Hatályos: 2019. január 1. napjától
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK

A NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRINTŐ SZABÁLYOK
VÁLTOZÁSA
A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjának 2019. január 1-jétől bekövetkező módosítása
szerint biztosított: a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi
alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a
Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, az országgyűlési
képviselő, a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra,
hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik.
A szabályozás lényege, hogy a saját jogú nyugdíjas munkavállaló munkaviszonya mentesül a biztosítási kötelezettség alól, így nem minősül biztosítottnak, ezáltal társadalombiztosítási ellátásokra nem szerez jogosultságot e jogviszonyából
adódóan, és járulékfizetési kötelezettség sem terheli.
Nyomatékosan fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy kivételként csak az Mt.
hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján munkát végző személyek vannak megemlítve. A többi jogviszonyt a változás nem érinti.
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Ennek alapján a Tbj. egyéb szabályai is változni fognak.
Régi szabály

Új szabály

15. § (1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) meghatározottak szerint –
a biztosítottakon túl – az, aki egyéni,
illetve társas vállalkozóként kiegészítő
tevékenységet folytatónak minősül,
vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1)
bekezdés a), b), g) pontjában, valamint
a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll.

15. § (1) Baleseti ellátásra, baleseti hozzátartozói nyugellátásra jogosult a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny. tv.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) meghatározottak szerint –
a biztosítottakon túl – az, aki saját jogú
nyugdíjasként az 5. § (1) bekezdés a),
b), g) pontjában (ide nem értve az Mt.
szerint munkaviszonyban álló saját
jogú nyugdíjasnak minősülő személyt),
valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll.

Tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló jogviszonya mentesül a biztosítási kötelezettség alól, valamint figyelemmel arra, hogy esetükben már nem áll fenn
járulékfizetési kötelezettség, így 2019. január 1-jétől megszűnik a baleseti ellátásokra való jogosultságuk. Vagyis nem jár baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti
táppénz, baleseti járadék.
Régi szabály

Új szabály

25. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a
saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot
is köteles fizetni.

25. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott (ide nem értve az Mt. szerint
munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyt) a járulék
alapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot
és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj
folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.
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2019. január 1-jétől az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas személy esetében nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség. Tehát nem
kell fizetniük sem nyugdíjjárulékot, sem pénzbeli, illetve természetbeni egészségbiztosítási járulékot, függetlenül attól, hogy nyugdíjuk folyósítása esetleg
szünetel-e. Így a jövőben ezek a nyugdíjasok – miután nem fizetik meg a 10
százalékos nyugdíjjárulékot – nem lesznek jogosultak a nyugdíjtörvény szerinti 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre sem. Maga a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés
azonban nem szűnik meg, más jogviszonyban állók arra továbbra is jogosultságot szerezhetnek. Itt említjük például, hogy a nyugdíjas – azaz kiegészítő
tevékenységet folytató – egyéni és társas vállalkozók nyugdíjjárulék-fizetési
kötelezettsége nem szűnik meg.
Viszont változik a Tbj. 37/A. § f) pontja is. Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet
folytató vállalkozó foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő
személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt) együttesen eléri a heti 36 órát.
Az érintett nem fizet az említett munkaviszonyában természetbeni egészségbiztosítási járulékot sem, ezért vállalkozóként egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie akkor is, ha az Mt. szerinti munkaviszonyában a foglalkoztatás eléri
a heti 36 órát.
A Tbj. 4. § f) pontja a Mód2 tv. módosítása szerint egy új alponttal egészül ki,
mely szerint a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban foglalkoztatott
saját jogú nyugdíjas személy akkor is saját jogú nyugdíjasnak minősül, ha a nyug
ellátásának folyósítása szünetel.
JÁRULÉKALAPOT KÉPEZŐ JÖVEDELEM
A járulékalapot képező jövedelemre vonatkozó szabályok kiegészülnek azzal, hogy
járulékalapot képező jövedelemként kell figyelembe venni azt a jövedelmet, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a
Tbj. alapján biztosítási jogviszony állt fenn, függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától, ideértve, ha a kifizetés, juttatás időpontjában a Tbj. 13. §-a alapján más
ország járulékszabályai alkalmazandók.
Továbbá pontosításra kerül a járulékalapot nem képező jövedelmek köre a végrehajtási rendeletben megfogalmazott szabállyal összhangban. Eszerint nem kell
járulékalapot képező jövedelemként figyelembe venni azt a jövedelmet, amelynek
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kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a Tbj.
11. §-a, 11/A. §-a, 11/B. §-a vagy 13. §-a alapján nem állt fenn biztosítási jogviszony,
függetlenül a kifizetés (juttatás) időpontjától.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 2019. ÉVI ÖSSZEGE
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a korábbi havi 7.320 (napi 244) forintról 2019. január 1-jétől havi 7.500 (napi 250) forintra emelkedik.
Az emelkedést a fogyasztói árindex várható növekedése indokolja.
Ennek fizetésére változatlanul kötelezett:
• a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó után a társas vállalkozás,
• a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó saját maga után,
• az a belföldi magánszemély, aki más jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem
jogosult,
• a szociális szövetkezet a tagja után.
CSÖKKEN A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FIZETENDŐ JÁRULÉK
MÉRTÉKE
A Tbj. 34. § (1) bekezdése értelmében az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját
jogú nyugdíjas és
a) aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetőleg akire a
biztosítás a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerint sem terjed ki, továbbá
b) akinek a biztosítási kötelezettsége szünetel,
nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34 százalékos nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.
Ez a 34 százalék úgy jött ki, hogy valamikor volt a munkáltató által fizetett 27 százalékos társadalombiztosítási járulékon belüli 24 százalékos nyugdíjbiztosítási járulék és a
biztosított által fizetendő 10 százalékos nyugdíjjárulék. A társadalombiztosítási járulék
helyébe azonban 2012. január 1-jétől egy 27 százalékos szociális hozzájárulási adó lépett.
A Tbj. szabályai szerint a megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző időre megállapodás
nem köthető. Ezt követően a járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell
megfizetni. A megállapodás csak szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlag-
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kereset megszerzésére együttesen köthető meg, külön-külön nem. A járulékfizetés
alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén
a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. Ha a megállapodást
kötő személy, kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett a megállapodás időtartama alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban
áll, a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.
A 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó azonban évről évre csökkent, amit a Tbj. szabályai mindeddig nem vettek figyelembe. A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt azonban a jövőben a 34 százalékos járulék 24 százalékra csökken. Ez nem csak azokat érinti, akik újonnan kívánnak megállapodást
kötni a nyugdíjbiztosítási szervvel, hanem azokat is, akik már korábban kötöttek
ilyen megállapodást, a szabály hatálybalépését követően már csak a csökkentett
járulékösszeg fizetésére lesznek kötelezettek.
A csökkentés természetesen nem érinti a járulékalapot, így a nyugdíj alapjául
szolgáló jövedelem összegét sem.
NEM JÁRULÉKALAP A KERESETKIEGÉSZÍTÉS ÉS AZ
EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI JÁRADÉK
2017. január 1-jétől új ellátási formaként bevezetésre került a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a honvédelmi egészségkárosodási járadék. Ezzel ös�szefüggésben a Mód1 tv. kihirdetését követő naptól változik a Tbj. 21. § b)–c) pontja.
Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapját:
a) a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék (ide nem értve a 26. § (1) bekezdése szerinti nyugdíj járulékfizetési kötelezettséget),
b) a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék – ide nem értve a munkavégzés ellenértékeként (különösen elmaradt munkabér, végkielégítés címén)
kapott, juttatott járulékalapot képező jövedelmet –.
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Az új szabály a Tbj. rendelkezései közötti összhang megteremtését szolgálja azáltal, hogy pontosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási járadék utáni járulékfizetési szabályokat.
Noha az említett juttatások nem képeznek járulékalapot, a Tbj. 26. § (1) bekezdése
eddig is kimondta, hogy az ellátás után levonják a 10 százalékos nyugdíjjárulékot,
így az ellátásban részesülő további nyugdíjra jogosító szolgálati időt szerez. Tehát
kizárólag nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség keletkezik, egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetni.
Egyértelművé válik az is, hogy a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék nem képez járulékalapot, ugyanakkor a munkavégzés ellenértékeként (különösen elmaradt munkabér, végkielégítés címén) kapott, juttatott jövedelem járulékköteles jövedelem.
Az ellátásban részesülők jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, utánuk a központi költségvetés fizet egészségügyi járulékot az Egészségbiztosítási Alapba.
A BIZTOSÍTÁS SZÜNETELÉSE FOGVATARTOTT SZEMÉLY ESETÉN
A Mód1 tv. kihirdetését követő naptól változik a Tbj. 8. § d) pontja.
Régi szabály

Új szabály

Szünetel a biztosítás:
d) a letartóztatás tartama
alatt, kivéve, ha a letartóztatottat jogerősen felmentették,
vagy a bíróság jogerős vagy
végleges határozatában, valamint az ügyészség, illetve a
nyomozó hatóság további
jogorvoslattal nem támadható határozatában a büntetőeljárást megszüntette; továbbá
a szabadságvesztés tartama
alatt, kivéve, ha az elítéltet
utóbb a bíróság jogerősen felmentette,

Szünetel a biztosítás:
d) a letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a
bíróság jogerős vagy végleges határozatában,
valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatában a büntetőeljárást megszüntette;
továbbá a szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette, (ide nem értve a fogvatartott által a
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szabályai szerint létesített,
a Tbj. 5. §-a szerint biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszonyt),
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A fogvatartott személy az ún. reintegrációs (helyreállítás, visszaállítás) őrizet,
valamint a társadalmi kötődés program keretében létesíthet munkaviszonyt a versenyszférában úgy, hogy fogvatartottnak minősül ezidő alatt. Továbbá tanulószerződéses jogviszonyban is állhat a fogvatartott fogvatartásának időtartama alatt.
Erre tekintettel pontosításra kerül a biztosítási jogviszony szünetelésére vonatkozó
szabály. A módosítás értelmében az a biztosítási jogviszony szünetel, amely a fogvatartottnak e státuszát megelőzően keletkezett és állt fenn. Következésképpen
nem szünetel a fogvatartott azon biztosítási jogviszonya, amely a fogvatartása alatt
létesített jogviszonya alapján áll fenn.
A MUNKAVISZONY JOGELLENES MEGSZŰNÉSÉNEK HATÁSA
A BIZTOSÍTÁSI IDŐRE
A Tbj. – a Mód1 törvény kihirdetését követő napjától hatályba lépő – új 5/A. §-a
szerint a munkaviszony jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig terjedő
időszakot biztosítási jogviszonyban töltött időszaknak kell tekinteni a helyreállítást követően keletkezett társadalombiztosítási ellátások iránti igények elbírálásakor.
Az Mt. 83. §-ában rögzített esetben fikció alkalmazásával él az új szabály annak
érdekében, hogy a társadalombiztosítási ellátások megállapítása során a munkaviszony megszűnése és a helyreállítása közötti időszak biztosítási időnek minősüljön. Átmeneti szabály mondja ki, hogy az új 5/A. § hatálybalépéséig a 2012.
július 1-jét követően az Mt. 83. §-a alapján megítélt elmaradt munkabér után
fennálló társadalombiztosítási kötelezettségeket teljesítettnek kell tekinteni.
A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény
A Mód1 tv. módosítja a Szocho tv. 462/A. § (1) bekezdését. Ezek szerint a szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot,
a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a
közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló
adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő
adóból,
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ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III.
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag komplex minősítése alapján egészségi állapota 60 százalékos, vagy
ennél kisebb mértékű.
A megváltozott munkaképességű vállalkozók által igénybe vehető kedvezmény
kibővül azon egyéni vállalkozókkal, illetve tagokkal, akiknek komplex minősítése
alapján egészségi állapota 60 százalékos, vagy ennél kisebb mértékű. Ez esetben
tehát nem követelmény, hogy a vállalkozó rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesüljön. Ez utóbbi személyek után a Mód1 tv. kihirdetését követő naptól
vehető igénybe adókedvezmény.
A részkedvezmény továbbra is egyenlő az adómegállapítási időszakra az egyéni
vállalkozó által saját maga után megállapított, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után az érvényes adómértékkel megállapított összeggel.
EHO MENTESSÉG MÁS TAGÁLLAMBAN FENNÁLLÓ BIZTOSÍTÁSI
JOGVISZONYRA TEKINTETTEL
Változik a Mód1 tv. kihirdetését követő naptól az Eho törvény 5. § (3) bekezdésének szövege, mely szerint a Tbj. 13. §-ában említett közösségi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által
biztosított személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni.
Az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban
vagy az Európai Unió intézményénél fennálló biztosítást tanúsító igazolással
igazolja.
A szabály újdonsága, hogy a jövőben az Európai Unió intézményeinél fennálló biztosítási jogviszonnyal rendelkező személy is – a tagállami biztosítási jogviszonnyal rendelkező személyekhez hasonlóan – mentesülhet az egészségügyi
hozzájárulás fizetése alól, ha az intézménynél fennálló biztosítási jogviszonyt a
külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolással tanúsítja.
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EHO KÖTELES A NEM PÉNZBELI JUTTATÁS IS
A Mód1 tv. egyértelművé teszi az eddigi joggyakorlatnak megfelelően, hogy az Eho
törvény 3. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott jövedelmek után (például
vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
osztalék, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem) az
egészségügyi hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha a juttatás nem pénzbeli
juttatás formájában történik.
A KÜLFÖLDI PÉNZNEMBEN SZERZETT
JÖVEDELEM ÁTSZÁMÍTÁSA
A Mód1 tv. a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében rögzíti a Szocho törvényben
a külföldi pénznemből forintra történő átszámítást tartalmazó szabályt. Ennek
értelmében a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem utáni adó megállapítására az Szja törvény külföldi pénznemről forintra történő átszámításra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ
JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultág minél szélesebb körben történő
biztosítása érdekében az adóhatóság köteles az egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, valamint biztosítottak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek
adatait összevetni
• az Art. szerinti havi bevallások biztosítottankénti adataival;
• az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőkről vezetett nyilvántartása adataival, és
• az Art. alapján a foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás adataival.
Ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a magánszemély adatai egyik nyilvántartásban sem szerepelnek, akkor felszólítja a magánszemélyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Amennyiben a magánszemély az adóhatóság
előtt hitelt érdemlő módon nem bizonyítja egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, az adóhatóság a természetes személynek a legutóbb fennállt egészségügyi
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szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését követő első naptól az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja.
A jelenleg hatályos szabályok szerint a magánszemélynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát igazolnia. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okiratok érintett általi beszerzése és az adóhatóság felé történő
megküldése sok esetben a törvény által előírt határidőnél jóval több időt vesz
igénybe (pl. külföldön élő magánszemélyek eleve később kapják meg az igazolások beszerzésére irányuló adóhatósági felhívást, majd ezt követi az igazolás beszerzése, és az adóhatóság felé történő megküldése), ezért ezen jogosultság igazolásra hosszabb, 15 napos határidőt határoz meg a törvény, és a jogosultság
igazolására nyitva álló időtartam az érintett személy kérelme alapján indokolt
esetben egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbításra kerülhet.
MÓDOSUL AZ EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉKFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
A Mód1 tv. pontosította az egyéni és társas vállalkozók munkaerő-piaci járulék
fizetési kötelezettségét. Eszerint a munkaerő-piaci járulékot abban az esetben
nem kell megfizetni, ha az egyéni és társas vállalkozó, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti
közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség
tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali
rendszerű oktatás keretében folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett
munkaviszonnyal is rendelkezik (ide nem értve azt a munkavállalót, aki fizetés
nélküli szabadságon van). A rendelkezés 2018. július 26. napjától alkalmazható.

Szakkönyveinkről, szaklapjainkról,
rendezvényeinkről
tájékozódjon
megújult honlapunkról:
www.menedzserpraxis.hu
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A Mód1 tv. egy új adót, a bevándorlási különadót vezeti be a magyar adórendszerbe.
A bevándorlási különadó terheli a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzésének anyagi támogatását (függetlenül a támogató és a bevándorlást segítő szervezet honosságától), illetve a Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének
anyagi támogatását (függetlenül attól, hogy e szervezet hol folytatja tevékenységét).
A Mód1 tv. az adókötelezettséggel kapcsolatban külön meghatározza a bevándorlást segítő tevékenység fogalmát. Bevándorlást segítő tevékenységnek minősül
minden olyan program, akció, tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve a
bevándorlás előmozdítására irányul, és
a) média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való
részvétel;
b) oktatásszervezés;
c) hálózatépítés és működtetés vagy
d) a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység
keretében valósul meg.
A törvény bevándorlásnak tekinti az emberek véglegesnek szánt áttelepülését lakóhelyük szerinti országból másik országba, azzal, hogy nem tartoznak bele a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti esetek.
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A bevándorlási különadó alanya elsődlegesen az a szervezet, aki (amely) a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzését, illetve a Magyarországon
székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működését anyagilag támogatja.
Nem alanya a különadónak a párt és a pártalapítvány, továbbá az a szervezet,
amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja.
A bevándorlási különadó alanya legkésőbb az anyagi támogatás nyújtását követő hónap 15. napjáig, vagyis az adóbevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig
köteles nyilatkozatot adni a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet számára arról, hogy a bevándorlási különadóját teljes körűen bevallotta.
A bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet a nyilatkozatot – az anyagi támogatást nyújtó nevének, levélcímének, más
ismert azonosító adatának és az anyagi támogatás összegének egyidejű közlésével – a kézhezvételt követő hónap 15. napjáig köteles benyújtani az állami
adóhatósághoz. Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a nyilatkozat valótlan, akkor a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzését, illetve a Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működését anyagilag támogató adóalanyt határozatban kötelezi a be nem vallott adó, továbbá annak 50 százalékát kitevő adóbírság
megfizetésére.
Amennyiben a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet határidőig nem rendelkezik a nyilatkozattal, akkor ő válik adóalannyá.
A bevándorlási különadó alapja az anyagi támogatás összege, amennyiben az
adó alanya az a szervezet, aki (amely) a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzését, illetve a Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást
segítő tevékenységet végző szervezet működését anyagilag támogatja.
Amennyiben a bevándorlási különadó alanya a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, akkor a különadó alapja a bevándorlást segítő tevékenység végzése során felmerült költség.
A bevándorlási különadó mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25
százaléka.
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A bevándorlási különadó önadózással teljesítendő, vagyis a fizetési kötelezettséget az adóalanynak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
Amennyiben a különadó alanya az a szervezet, aki (amely) a bevándorlást segítő tevékenység magyarországi végzését, illetve a Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működését anyagilag
támogatja, akkor a bevándorlási különadót az anyagi támogatás nyújtását követő
hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Amennyiben a bevándorlási különadó alanya a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet, akkor a bevándorlási különadót az
anyagi támogatás felhasználását követő hónap 15. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
A bevándorlási különadóval összefüggő hatósági feladatokat az állami adó- és
vámhatóság látja el.

Jogszabályok, kontírozási segédletek és
szabályzatminták
egy helyen – bárhol, bármikor, online.
Próbálja ki a LexPraxis Pro Könyvelői tudástárat
10 napig díjmentesen!
Regisztráljon a http://lex-praxis.hu oldalon.
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munkák: Menedzser Praxis Kft. • Együttműködő partnerünk: VIP Controll Kft. • A kézirat lezárva: 2018. december 4.
A kiadványunkban szereplő adatokat és információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. • A közölt
információkban tapasztalható, időközben bekövetkezett esetleges változásokért nem áll módunkban felelősséget vállalni,
ebben az esetben nem garantálhatunk teljes kifogástalanságot. • Minden jog fenntartva! • A Kiadó írásos engedélye
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