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Törvények

Törvények

Art.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Air.

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Avt.

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Áfa törvény

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Htv.

1990. évi C. törvény a helyi adókról

Gjt.

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Kata-kiva tv.

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

Rega törvény

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

Módosító tv.

2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról

Szja törvény

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Szocho törvény

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

Tao. törvény

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

Tbj.

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
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SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK

ADÓKEDVEZMÉNNYÉ ALAKUL A SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY
A hatályos szabályok szerint a súlyosan fogyatékosnak minősülő magánszemély az
összevont adóalapját terhelő adót csökkentheti havonta a minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel (2020-ban 8050 forinttal). A módosítás a jogosultságot
megalapozó feltételek változatlanul hagyása mellett átalakítja a személyi kedvezményre vonatkozó szabályokat, és a kedvezmény 2021-től az összevont adóalapot
csökkentő tételként lesz érvényesíthető.
A szabályozás a családi kedvezmény érvényesítési módját követi, a jogosult
magánszemély havonta a minimálbér egyharmadával (száz forintra kerekítve)
csökkentheti az összevont adóalapját. A rendelkezés rögzíti, hogy a személyi kedvezmény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követő, de az
első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
Lásd: Szja törvény 29/E. §, 49. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
EGYSÉGES REKREÁCIÓS KERETÖSSZEG
A módosítás megszünteti a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által
biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbséget. 2021. január 1-jétől minden
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munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben adott juttatás
keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak.
Lásd: Szja törvény 70. § (8) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ADÓELŐLEG-NYILATKOZAT KINCSTÁRI SZÁMFEJTÉSI KÖRBEN
A módosítás az állami adó- és vámhatóság feladataként rögzíti, hogy a magánszemély által az elektronikus felületen megtett adóelőleg-nyilatkozatot a Magyar Államkincstár számára is továbbítsa abban az esetben, ha a kifizető az államháztartásról szóló törvény szerint a kincstári számfejtési körbe tartozik.
Lásd: Szja törvény 48. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
AZ OBA ÁLTAL FIZETETT KÁRTALANÍTÁS ÉS KÁRRENDEZÉS
ADÓMENTESSÉGE
A hatályos Szja törvény szerint az OBA által magánszemélyek részére fizetett
kártalanítás csak akkor mentes a kamatadó alól, ha a kártalanításra a hitelintézet
felszámolása következtében kerül sor. Ugyanakkor az OBA kártalanítási kötelezettsége a hitelintézetek végelszámolása esetén is bekövetkezik. Ez indokolatlan
különbségtétel a betétesek közt különösen úgy, hogy ugyanazon kártalanítási
eljárás végelszámolási szakaszában a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az OBA levonja a kamatadót, majd, amikor az átfordul felszámolásba, az ezt
követő kifizetéseknél már nem vonja le azt. A módosítás megszünteti ezt a különbséget.
Lásd: Szja törvény 7. § (1d) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
VÁLTOZNAK AZ ADÓNYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK
A hatályos Szja törvény 5. számú melléklete szerint a mezőgazdasági őstermelőnek,
az egyéni vállalkozónak az e tevékenységéhez használt tárgyi eszköze, nem anyagi
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javai üzembe helyezésének időpontjáig felmerült kiadásairól abban az esetben kell
nyilvántartást vezetnie, ha az tárgyi eszközre fordított kiadás eléri az 50 ezer forintot. Szintén az 5. számú melléklet rendelkezik arról, hogy a magánszemély az 50
ezer forintot meg nem haladó készlet selejtezéséről jegyzőkönyv helyett nyilvántartást vezet.
A tárgyi eszköz, a nem anyagi jószág és az 50 ezer forint beszerzési értéket meghaladó készlet selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben le kell írni a
selejtezés okát. A selejtezési eljárás során meg nem semmisített eszközt eltávolíthatatlan azonosító jellel kell ellátni.
A módosítás az 50 ezer forintos összeghatárt módosítja 200 ezer forintra az Szja
törvény más rendelkezéseiben szereplő, azonos célt szolgáló összeghatárral való
egyezés megteremtése érdekében.
Lásd: Szja törvény 5. számú melléklet II. cím 4. alcím, 10. alcím, III. cím
Hatályos: 2021. január 1. napjától
KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓKEDVEZMÉNYE
A kisvállalkozások adókedvezményére vonatkozó hatályos szabályok szerint
az érvényesíthető adókedvezmény mértéke attól függ, hogy mikor került sor
a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzését szolgáló hitelszerződés megkötésére. A hatályos szabályok szerint a kamat teljes összege csak a
2017. január 1-jét követően felvett hitelek esetében vehető figyelembe kedvezményként. Ugyanakkor a társasági adószabályozás már tartalmaz hasonló célt
szolgáló rendelkezést, amely a hitelszerződés megkötésének időpontjától függetlenül a kamat teljes összegének érvényesítését teszi lehetővé. Az egységes
jogalkalmazás érdekében a módosítás törli az időkorlátot megállapító szabályrészeket.
Lásd: Szja törvény 13. számú melléklet 10. pont, 12. pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ÚJ ÉS VÁLTOZÓ ADÓMENTES JÖVEDELMEK
A Módosító tv. új jogcímekkel egészíti ki az adómentes juttatások körét.
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A módosítás a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatásával és kiegészítő hozzátartozói támogatással egészíti ki a honvédek és a honvédelmi alkalmazottak hasonló juttatásainak adómentességét megállapító rendelkezést.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 1.11. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A Kormány által elfogadott Otthonteremtési Akcióterv keretében 2021. január
1-jétől bevezetésre kerül a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása
is. A módosítás a vonatkozó kormányrendelet szerinti támogatással egészíti ki az
Szja törvény 1. számú mellékletének az egyes lakáscélú támogatások adómentességéről rendelkező pontját.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 2.1.1. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A módosítás rendelkezik az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési
rendszerről szóló kormányrendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint
a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendelet alapján az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történő részvétel során a támogatott jelöltnek a szakképzéssel kapcsolatos kiadások, dologi költségek megtérítésére az
adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékű, utólagosan
folyósított támogatás adómentességéről.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 4.22. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A hatályos szabályok adómentes jogcímként nevesítik a 2020-as labdarúgó
Európa-bajnoksággal összefüggésben felmerülő egyes juttatásokat. Mivel az
esemény a járványhelyzet miatt várhatóan csak 2021-ben kerül megrendezésre,
így a hatályos szabály úgy módosul, hogy – figyelembe véve az esemény megrendezésével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásunkat is – a juttatások
adómentessége a későbbi megrendezés esetén is egyértelmű legyen. A módosítás
egyértelművé teszi azt is, hogy az adómentesség az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság (UEFA European Under-21 Championship) rendezvényeire is kiterjed.
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A rendelkezés szerint adómentesek azok a juttatások, amelyeket az UEFA EURO
2020 és az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság (UEFA European Under-21 Championship) rendezvénnyel összefüggésben az Európai Labdarúgó-szövetséggel
(UEFA), az UEFA tulajdonában álló gazdasági társasággal, a rendező vagy részt
vevő nemzeti sportszövetséggel munkaviszonyban vagy egyéb munkaviszony jellegű szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek (különösen: UEFA-tisztségviselők, versenybírók, sportolók, önkéntesek, sportszervezetek képviselői) részére
adnak. Ide tartoznak különösen a következő pénzben és természetben adott ellátások: napidíj, bónusz, a felmerült költségek megtérítése, pénzdíjak, átadott formaruhák, természetben biztosított ellátás, valamint a versenyekhez kapcsolódóan
adott promóciós jellegű juttatások.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 7.43. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A Módosító tv. új jogcímmel egészíti ki a nem pénzben adott juttatások körét,
melynek értelmében adómentesnek minősül a Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére a honvédelemért
felelős miniszter és a Magyar Honvédség parancsnoka által adományozott ajándék,
továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományából elhunyt hősi
halottak, szolgálat halottjai, valamint a hivatásos szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet
irányító miniszter és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője által adományozott ajándék.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8.38. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Módosító tv. adómentes bevételként
nevesíti azt az esetet is, amikor a kifizető bármilyen formában járványügyi szűrővizsgálatot biztosít a magánszemély számára. A Módosító tv. a vizsgálat időpontjától függetlenül rögzíti az adómentességet, tehát akkor sem kell adóköteles jövedelmet megállapítani, ha az új típusú koronavírus járvány első hullámának időszakában végeztek szűrővizsgálatot a kifizető finanszírozása mellett.
Érdemes megemlíteni, hogy a kifizető által biztosított védőoltás – változatlanul
– adómentes juttatásnak minősül.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 8.39. alpont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
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A tizenharmadik havi nyugdíj minden tekintetben nyugellátásnak minősül, míg
az egyéb ellátások után járó tizenharmadik havi ellátás önálló pénzbeli ellátás, ezért
az utóbbi személyijövedelemadó-mentességéről külön rendelkezni kell.
Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 7.39. alpont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
SAJÁT TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰ TULAJDONJOGÁNAK
IGAZOLÁSA
A Módosító tv. azt a gyakorlatban alkalmazott eljárást rögzíti, mely szerint zárt
végű lízing keretében vagy részletre vétellel megszerzett, az Szja törvény alkalmazásában saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi tulajdonjoga – egyéb dokumentumok hiányában – az érvényes lízingszerződéssel, kölcsönszerződéssel is
igazolható.
Lásd: Szja törvény 3. számú melléklet IV. fejezet 9. pont, 11. számú melléklet III. fejezet 12. pont
Hatályos: 2020. november 27. 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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TELEPHELY
A Módosító törvény általános jelleggel szigorítja a telephely keletkezésének szabályait.
A Módosító tv. rendelkezése alapján telephelyet keletkeztet a külföldi személynél munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás,
feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot. Az összefüggő és a
kapcsolódó szolgáltatásokat, vagyis a kapcsolódó projekteket együttesen kell figyelembe venni.
A Módosító tv. alapján a külföldi személyt minden esetben telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha a tevékenysége megfelel az adóügyi illetősége
szerinti állam és Magyarország által a jövedelem- és vagyonadók tárgyában
kötött, nemzetközi szerződés telephely fogalmának. Vagyis egyezményes helyzetben minden esetben telephely keletkezik, ha az egyezményi telephely fogalomnak való megfelelés fennáll, következésképpen az egyezmény akkor is el-
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sődleges lesz a Tao. törvényhez képest, ha a Tao. törvény alapján nem keletkezne telephely.
Lásd: Tao. törvény 4. § 33. pont i) és j) alpont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ELLENŐRZÖTT KÜLFÖLDI TÁRSASÁG
A Módosító törvény bővíti az ellenőrzött külföldi társaság minősítésének eseteit.
Ennek alapján nem mentesülhet az ellenőrzött külföldi társaság minősítés alól az
a külföldi személy, amely a Tao. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik
illetőséggel és az a külföldi telephely, amely a Tao. törvény felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban fekszik. Ennek következtében a nem együttműködő állambeli külföldi
személy vagy telephely – a jövedelmére vonatkozó adóalap-növelő tétel szempontjából – nem alkalmazhatja az ellenőrzött külföldi társasággá minősülés alóli kivételeket.
A hatályos szabályozás szerint csökkenti az adózás előtti eredményt a kapott (járó)
osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel (egyszeres könyvvitelt
vezetőnél az ennek megfelelő adóköteles bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevételt. Ez utóbbi abban az esetben lehet csökkentő tétel, ha az adózó korábban a Tao. törvény 8. §
(1) bekezdés f) pontja alapján adózás előtti eredményt növelő tételt számolt el, melyet
az adózás előtti eredmény csökkentéseként még nem vett figyelembe.
A hatályos szabályozás szerint csökkenti továbbá az adózás előtti eredményt a
tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) a kivezetett (részben kivezetett)
részesedés következtében az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés
bekerülési értékének a könyv szerinti értéket meghaladó részével, ha a tulajdoni
részesedést jelentő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállítása vagy kedvezményezett átalakulás következtében
szűnt meg, illetve csökkent. Az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés – előzőek szerinti – kivonásakor abban az esetben vehető figyelembe adózás
előtti eredményt csökkentő tétel, ha az adózó korábban a Tao. törvény 8. § (1)
bekezdés f) pontja alapján adózás előtti eredményt növelő tételt számolt el, melyet az adózás előtti eredmény csökkentéseként még nem vett figyelembe.
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A Módosító tv. alapján az ellenőrzött külföldi társasági minőséggel összefüggő
osztalékra, tőkekivonásra vonatkozó társasági-adóalap módosító tételek kerülnek
kiegészítésre annak érdekében, hogy a valódi jogügyletekhez kapcsolódó osztalék-rész, tőkenyereség-rész mentesülhessen az adózás alól.
Ennek következtében az adózás előtti eredményt kapott (járó) osztalék és részesedés címén csökkenti:
1. az adóévben nem ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevétel (egyszeres könyvvitelt vezetőnél az ennek
megfelelő adóköteles bevétel),
2. az adóévben az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevétel, azzal, hogy az ellenőrzött külföldi
társaság nem valódi jogügyletéből, nem valódi jogügyleteinek sorozatából
származó összeg legfeljebb az adózás előtti eredmény növeléseként – a Tao.
törvény 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján – elszámolt, az adózó erre vonatkozó adóbevallásával és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt, és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még nem érvényesített összegig vehető
figyelembe.
Csökkenti továbbá az adózás előtti eredményt a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál) az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés fentiek
szerinti kivonásakor a kivonás következtében az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés bekerülési értékének a könyv szerinti értéket meghaladó részével, azzal, hogy az ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletéből, nem valódi jogügyletek sorozatából származó összeg legfeljebb a Tao. törvény 8. § (1)
bekezdésének f) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt
– az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt – és
az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összegig vehető figyelembe.
Ezáltal a valódi és nem valódi jogügylettel egyaránt rendelkező ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozóan kizárólag a nem valódi jogügylet után keletkezik
magyar társasági adókötelezettség.
Lásd: Tao. törvény 7. § (1) bekezdés g) és gy) pont
Hatályos: 2020. november 27. napjától
Lásd: Tao. törvény 4. § 11. pont i) alpont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL
SZEMBEN
A hatályos szabályozás szerint azok a társasági adóalanyok, akik az adózás
előtti eredményüket a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja alapján csökkentik a kapcsolt vállalkozásukkal szemben fennálló követelés bekerülési
értékéből behajthatatlanná vált részre tekintettel, a társasági adóbevallásukban az érintett kapcsolt vállalkozásról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós
gazdasági okokról adatot szolgáltatnak. Az adatszolgáltatás teljesítésére az
állami adó- és vámhatóság önálló dokumentumot, a TAOASZ jelű nyomtatványt rendszeresítette, amelyet az érintett társasági adóbevallással együtt
kellett benyújtani.
A Módosító tv. a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelésre vonatkozó külön nyomtatványon történő adatszolgáltatási kötelezettséget megszünteti. Helyette az adózás előtti eredmény csökkentésének az a
feltétele, hogy az adózó az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról külön nyilvántartást vezet.
Lásd: Tao. törvény 7. § (4) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
TERMŐFÖLDBŐL ÁTMINŐSÍTETT
INGATLANNAL KAPCSOLATOS
KORREKCIÓS TÉTEL
A Módosító tv. a beszámolóban nettó módon kimutatandó gazdasági események bővítéséhez igazodva módosítja a termőföldből átminősített ingatlannal
kapcsolatos korrekciós tételt. A módosított szabály szerint növeli az adózás
előtti eredményt a termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből, vagy
más módon a könyvekből való kivezetéséből származó nyereség azon részének
a kétszerese, amellyel az elszámolt nyereség meghaladja a termőföldből átminősített ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt. A módosítás tartalmi változást nem jelent.
Lásd: Tao. törvény 8. § (1) bekezdés l) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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KAMATLEVONÁS KORLÁTOZÁSI
SZABÁLY A CSOPORTOS TÁRSASÁGI
ADÓALANYOKNÁL
A hatályos szabályok szerint a csoportos társasági adóalanyok tagjainál a Tao.
törvény 8. § (1) bekezdése szerinti kamatlevonási korlátot oly módon kell figyelembe venni az adózás előtti eredmény megállapításakor, hogy a tagok első lépésben összesítik a nettó finanszírozási költségeiket és a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredményüket, majd ezt és a 939.810.000 forintos
korlátot figyelembe véve meghatározzák a csoport szinten le nem vonható kamat
összeget. Második lépésben ezt a kamatösszeget rendelik a tagokhoz a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredményük arányában, és a tagok
ezt az összeget veszik figyelembe növelő tételként az egyedi adóalapjuk megállapítása során.
A kamatlevonás korlátozással összefüggésben a csoportszinten megállapított
adóalap-növelési kötelezettséget nem kell az összes csoporttag között elosztani,
hanem csak az érintett (nettó finanszírozási költséggel rendelkező) tagok között.
A Módosító tv. a csoportszinten megállapított adóalap-növelési kötelezettség
egyes csoporttagokra figyelembe veendő részarányát módosítja. A módosítás szerint a nettó finanszírozási költség arányában kell figyelembe venni a tagok egyedi
adóalapjában az adózás előtti eredményt növelő tételt. Az adóalap növelő tétel
csoportszintű összegét a módosítás nem érinti.
Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a csoportos társasági adóalanyra vonatkozó
kamatlevonás korlátozási szabály a 2020-ban kezdődő adóévben az adózó választása szerint alkalmazható.
Lásd: Tao. törvény 8. § (5e) bekezdés, 29/A. § (96) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
TŐKEKIVONÁSRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
A tőkekivonásra vonatkozó rendelkezésekben a Módosító tv. pontosítja, hogy a
tőkekivonási adó részletekben történő megfizetése nemcsak az üzletvezetési hely
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áthelyezése, hanem az eszközök vagy a belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése esetén is alkalmazható.
Lásd: Tao. törvény 16/A. § (4) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
BŐVÜLNEK A TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
A támogatások köre kibővül a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben.
Támogatást nyújthat az adózó egyrészt a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel
közvetlen összefüggésben felmerülő költségek támogatására:
a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére,
b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő
amatőr sportszervezet – ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott
szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is – részére,
c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére,
d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány részére.
Másrészt támogatást nyújthat az adózó az országos sportági szakszövetség által
előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatására.
A Tao. törvény példálózó jelleggel felsorolja azokat a költségeket, amelyek figyelembe vehetőek. Ilyen költség különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, egészségügyi védőruházat, koronavírus teszt és annak szolgáltatásként történő megvásárlása, az egészségügyi
vizsgálat.
A koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban
felmerülő költségek támogatási intenzitása 100 százalékos lehet.
Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy az új sporttámogatási jogcím első alkalommal a 2020-ban kezdődő adóévre alkalmazható.
Lásd: Tao. törvény 22/C. § (1a) és (4d) bekezdés, 29/A. § (97) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától

2021

ADÓ-TB változások

15

TÁRSASÁGI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLOKAT
SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS
ADÓKEDVEZMÉNYE
A társasági adó rendszerében adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén. Az adókedvezmény elsőként a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben vagy az adózó döntése szerint a beruházás, felújítás
üzembe helyezésének adóévében vehető igénybe, majd az ezt követő öt adóévben.
Az adókedvezmény adózónként és beruházásonként, felújításonként nem haladhatja meg jelenértéken az elszámolható költségek
• 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, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető. Az említett felső korlátok számításakor a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen kell az adókedvezményt figyelembe venni.
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele – többek között –, hogy az adózó
rendelkezzen olyan igazolással, amely a külön kormányrendelet szerint alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgál. Az igazolás az
adókedvezmény igénybevételének első adóévéről szóló társaságiadó-bevallás benyújtásáig rendelkezésre kell, hogy álljon.
A jelenleg hatályos szabályozás a Tao. törvény 22/E. § (8) pontjában taxatíve
sorolja fel azokat az eseteket, amikor az adókedvezmény nem vehető igénybe.
A Módosító tv. ezt a kört bővíti. Eszerint nem vehető igénybe adókedvezmény,
ha a beruházás, a felújítás tárgya a Tao. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi.
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A Tao. törvény 4. § 31/c. pontja szerint személygépkocsinak minősül a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel
együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik
a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi,
a versenyautó, az önjáró lakóautó.
A Tao. törvény 4. § 31/c. pontja szerint személygépkocsinak minősül az a vegyes
használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér,
ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Az ilyen ún. nagy rakodóterű személygépkocsira a tilalom nem
vonatkozik, tehát továbbra is igénybe vehető adókedvezmény, ha a beruházás, a
felújítás tárgya nagy rakodóterű személygépkocsi.
Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy az új szabályt első alkalommal a rendelkezés
hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében kell alkalmazni.
Lásd: Tao. törvény 22/E. § (8) bekezdés f) pont, 29/A. § (95) bekezdés
Hatályos: 2020. december 27. napjától
KETTŐS ADÓZÁS ELKERÜLÉSE
A Módosító tv. kiegészíti és módosítja a kettős adózás elkerülésére vonatkozó szabályokat, és ezzel megteremti a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok és a
kettős adóztatás elkerülését célzó rendelkezések közötti összhangot.
Lásd: Tao. törvény 28. § (6a)-(6c) bekezdés, 28. § (7) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
CSÖKKEN A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNYRE
JOGOSÍTÓ ÉRTÉKHATÁR
A Tao. törvény módosítása szerint évről évre fokozatosan csökken a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogcím esetében a fejlesztési adókedvezményre jogosító
beruházási értékhatár:
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• 2021. január 1-jétől kisvállalkozások esetében 200 millió forintra, középvállalkozások esetében 300 millió forintra;
• 2022. január 1-jétől kisvállalkozások esetében 50 millió forintra, középvállalkozások esetében 100 millió forintra.
A módosítások csak a rendelkezések hatálybalépését követően megkezdett beruházásokat érintik, összhangban az uniós rendelkezésekkel.
Lásd: Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés i) pont
FEJLESZTÉSI TARTALÉKKÉPZÉS
A fejlesztési tartalékképzés a korábban hatályos szabályok szerint azt jelentette,
hogy az adózás előtti eredményt csökkentette az eredménytartaléknak az adóév
utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás
előtti nyereség 50 százaléka, és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.
A fejlesztési tartaléknak az adózás előtti nyereség 50 százalékához kötött
korlátját a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020.
(IV. 30.) Korm. rendelet eltörölte. Így a fejlesztési tartalék akár az adózás előtti
nyereség 100 százaléka is lehet. A kedvezőbb szabályt első alkalommal a Korm.
rendelet hatálybalépésének napját, azaz 2020. május 1-jét magában foglaló
adóévre kell alkalmazni. (A Korm. rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy
az adózó választása szerint a kedvezőbb szabályt már a 2019-ben kezdődő
adóévre is alkalmazza.)
A Korm. rendelet által biztosított kedvezőbb szabályt az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény emelte törvényi szintre.
A Módosító tv. szerint 2021. január 1-jétől az adózás előtti eredmény fejlesztési
tartalékképzés címén az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe,
mivel a 10 milliárd forintos korlát megszűnik.
Lásd: Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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OSZTALÉK ELENGEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADÓALAP KORREKCIÓ
A hatályos szabályozás szerint csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétel összege, ugyanakkor nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az
elengedett követelésre tekintettel elszámolt ráfordítás összege (kivéve, ha a
követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül
attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.
Ez a rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerül, mivel a számviteli törvény
egy új rendelkezéssel egészül ki, mely szerint nem egyéb bevételként kell elszámolni, hanem az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni – az elengedés
időpontjával – az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja)
elengedi.
Lásd: Tao. törvény 29/Q. § (3) bekezdés
Hatályos: 2020. december 31. napjáig
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KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁT
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

A KISADÓZÓ EGYETLEN HELYEN LEHET KISADÓZÓ
A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás alkalmazásából származó
adóelőny – ugyanazon magánszemélyt érintő – többszöröződését zárja ki 2021.
január 1-jétől az az új rendelkezés, amely szerint a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Ennek eljárási szabályaként
az állami adó- és vámhatóság vissza fogja utasítani a kisadózó vállalkozás által tett,
a magánszemély kisadózóként történő bejelentését, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már szerepel.
Lásd: Kata-kiva törvény 7. § (1a)-(1b) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
Amennyiben a magánszemély több jogviszonya alapján bejelentett kisadózó,
akkor e feltételnek 2021. január 1-jétől köteles megfelelni. Amennyiben az említett feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, akkor az állami adó- és vámhatóság
2021. január 1-jével – a kisadózó és az érintett kisadózó vállalkozások részére a
határozat megküldése mellett – az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a
többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.
Lásd: Kata-kiva törvény 32/E. § (1) bekezdés
Hatályos: 2020. július 15. napjától
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40 SZÁZALÉKOS ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
A Kata-kiva törvény új rendelkezése szerint 40 százalékos adókötelezettség
keletkezik,
1. ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel
kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.
Ebben az esetben az adó az Art. szerinti kifizetőt terheli. Az adót a juttatás
hónapját követő hónap 12. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
2. ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt
vállalkozási viszonyban áll.
Ebben az esetben az adó a kisadózó vállalkozást terheli. Az adó alapja a bevétel
71,42 százaléka.
Az adót a bevétel megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.
3. ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt
juttat.
Ebben az esetben az adó az Art. szerinti kifizetőt terheli. Az adót a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után kell megfizetni.
Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azon
összeget,
• amely után a kifizető a kapcsolt vállalkozási viszony alapján kötelezett a 40
százalékos adófizetésre,
• amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként
juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozás számára,
• amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra
jogosult kisadózó vállalkozásnak,
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• amelyet költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.
A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja
be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte,
majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a
kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat.
4. ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év
elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez.
Ebben az esetben az adó a kisadózó vállalkozást terheli. Az adót a 3 millió
forintot meghaladó összegű bevétel 71,42 százaléka után kell megfizetni.
Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt,
amely után a kisadózó vállalkozás a kapcsolt vállalkozási viszony alapján kötelezett a 40 százalékos adófizetésre.
A kisadózó vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig
fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől származó bevétel az
említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett.
Érdemes kiemelni, hogy a 40 százalékos adókötelezettség alá eső bevételeket a
12 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni.
Lásd: Kata-kiva törvény 8. § (6a)-(6e) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
BŐVÜLNEK A NYILATKOZATTÉTELI
SZABÁLYOK
Ha a kisadózó vállalkozás a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi
kifizetőtől szerez bevételt, vagy külföldi kifizetőtől 3 millió forintot meghaladó
összegű bevételt szerez, és előzőek miatt 40 százalékos mértékű adó fizetésére
kötelezett, akkor a kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus
úton benyújtott nyomtatványon köteles havonkénti és kifizetőnkénti bontásban bevallást tenni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételről, a bevételt
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juttató személy nevéről és címéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg,
akkor a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.
Lásd: Kata-kiva törvény 11. § (3a)-(3b) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
A hatályos szabályozás értelmében a kisadózó vállalkozás az általa elkészített nyilatkozatban vagy bevallásban köteles adatot szolgáltatni azon személyekről (kivéve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeket),
akik/amelyek a naptári évben 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt
juttattak a kisadózó vállalkozás részére. A jövőben, 2021. január 1-jétől ez az
adatszolgáltatás tartalmazni fogja a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatást nyújtó személyeket (kifizetőket, külföldi kifizetőket) is. A rendelkezés
kiegészül továbbá azzal, hogy az adatszolgáltatás során nemcsak azt a bevételt kell figyelmen kívül hagyni, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát
állított ki, hanem azt is, amelyről költségelszámolásra alkalmas bizonylatot
állított ki.
Lásd: Kata-kiva törvény 11. § (5) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
Új előírás, hogy a kisadózó vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló magyar kifizetőről, továbbá az általa juttatott,
a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő ös�szegről.
Lásd: Kata-kiva törvény 11. § (5a) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
BŐVÜL AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Kata-kiva törvény 2021. január 1-jével újraszabályozza a kifizetők és a
kisadózó vállalkozások adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét az
alábbiak szerint:
Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő
magánszemélyt és a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet
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követő év március 31-ig köteles lesz adatot szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó
vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének
minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás
teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét,
amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas
bizonylatot állított ki.
A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő kisadózó vállalkozás a szerződés megkötésekor írásban köteles tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Amennyiben a kisadózó vállalkozás jogállása
változik, akkor a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – köteles a kisadózó vállalkozás tájékoztatni a vele szerződéses
jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózói jogállás megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.
Az Art. szerinti kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig köteles tájékoztatni a
kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett ös�szegről.
Lásd: Kata-kiva törvény 13. § (1)-(3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
E rendelkezéshez kapcsolódó fontos átmeneti rendelkezés, mely szerint a 2020.
december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a tájékoztatást a kisadózó vállalkozás 2021. január 15-éig köteles
teljesíteni.
Lásd: Kata-kiva törvény 32/E. § (2) bekezdés
Hatályos: 2020. július 15. napjától
MENTESÜLÉS A TÉTELES
ADÓ ALÓL
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi iroda
tagjaként tevékenységet végző ügyvéd számára is biztosítja a tevékenység
szüneteltetésének jogát. A módosítás szerint nem kell megfizetni a kisadózó
után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a
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kisadózó az ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevékenységét szüneteltette.
Lásd: Kata-kiva törvény 8. § (9) bekezdés f) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG
SZÜNETELÉSÉNEK BEJELENTÉSE
A kisadózó egyéni vállalkozó a tevékenység szüneteltetése alatt mentesül a tételes
adófizetési kötelezettség alól. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozói nyilvántartást 2020. július 1-jétől nem a Belügyminisztérium, hanem a NAV vezeti, ezért
ezen időponttól a NAV-hoz kell megtenni a vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó bejelentést. Miután a jövőben ezen információ hivatalból a
NAV rendelkezésére áll, ezért a szüneteltetést nem kell bejelenteni az adóhatóság
részére. A kötelezettség módosítását is a NAV végzi majd el. A kisadózó egyéni
vállalkozónak ugyanakkor be kell jelentenie a tárgyhónapot követő hónap 12.
napjáig, ha a szünetelés ideje alatt kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.
Lásd: Kata-kiva törvény 8. § (11) bekezdés
Hatályos: 2020. július 15. napjától
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CSÖKKEN A KISVÁLLALATI ADÓ MÉRTÉKE
A kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke 2021. január 1-jétől 12 százalékról 11
százalékra csökken.
Lásd: Kata-kiva törvény 21. § (1) bekezdés, 23. § (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
BELÉPÉSI ÉRTÉKHATÁROK EMELKEDÉSE
A kisvállalati adó választására jogosult adózó az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha
a) az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot (korábban 1 milliárd forintot), 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint (korábban 1 milliárd forint) időarányos
részét;
c) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság
véglegesen nem törölte;
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d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege
várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot (korábban 1 milliárd forintot);
f) ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
g) az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült,
Tao. törvény szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles
kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő
adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja
meg a 939.810.000 forintot.
A kisvállalati adóban tehát a belépési értékhatárok közül a bevételi értékhatár és
a mérlegfőösszeg szerinti értékhatár emelkedett 3 milliárd forintra.
Lásd: Kata-kiva törvény 16. § (2) bekezdés b) és e) pont
Hatályos: 2020. december 1. napjától
ADÓALANYISÁG MEGSZŰNÉSE
A korábban hatályos szabályozás szerint a kisvállalati adóalanyiság – a túllépést
megelőző nappal – megszűnt a 3 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első
napján történő meghaladása esetén.
A Módosító tv. a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének 3 milliárd forintos
értékhatárát 6 milliárd forintra emeli.
A hatályos szabályozás szerint a kisvállalati adóalanyiság megszűnik az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot. A Módosító tv. szerint
ugyanakkor mégsem szűnik meg az adóalanyiság (az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát), ha az adóalany az
adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé
válásáig megfizeti.
Lásd: Kata-kiva törvény 19. § (5) bekezdés a) pont, 19. § (5) bekezdés g) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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ÁTTÉRÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA
A hatályos szabályozás szerint a kisvállalati adóról a társasági adózásra történő
visszatérés során egy áttérési különbözetet kell megállapítania az adóalanynak
annak elkerülése érdekében, hogy bizonyos jövedelmek se a kisvállalati adó,
se a társasági adó alatt ne keletkeztessenek adókötelezettséget. Az áttérési
különbözet összegének meghatározásához a kisvállalati adóalanyiság időszaka
alatt keletkezett eredménytartalék összegét csökkenteni kell a kisvállalati
adóalanyiság időszaka alatt bevételként elszámolt osztalék összegével, valamint a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értékével. Ez lényegében a kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett, osztalékként ki nem vont számviteli eredmény nem beruházási célokra fordított része, csökkentve a kapott
osztalékkal. Amennyiben az áttérési különbözet értéke pozitív, akkor az adózó
a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel az eredménytartalékból
ezzel az értékkel azonos összegű lekötött tartalékot képez. Az így keletkező
lekötött tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a társasági
adóalanyiság időszaka alatt – a fejlesztési tartalékra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy a szóban forgó összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá, hogy a nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi pótlékot nem kell érvényesíteni. Amennyiben az áttérési különbözet értéke negatív, annak abszolút értéke az elhatárolt veszteséget
növeli.
A Módosító tv. ezen szabályt pontosítja egy általánosabb jellegű rendelkezés
bevezetésével. A módosítás szerint az adózó megállapítja azon nyereség, veszteség összegét, amely a kisvállalati adóalanyiság időszakához kapcsolódik, és
amelyre a kisvállalati adózás hatálya alatt adófizetési kötelezettség nem vonatkozott, majd ezen összeget csökkenti a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt
megszerzett, előállított immateriális jószágnak, tárgyi eszköznek a kisvállalati
adóalanyiság megszűnése időpontjában fennálló könyv szerinti értékével, a
kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett, még fel nem használt elhatárolt veszteség összegével, valamint a megfizetett (fizetendő) kisvállalati adó
összegével.
Amennyiben ez az összeg pozitív, akkor az adózó – erre irányuló választása
alapján – az eredménytartalék terhére ezzel az összeggel azonos összegű lekötött tartalékot képez. Az így képzett lekötött tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a társasági adóalanyiság időszaka alatt – a fejlesztési
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tartalékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a lekötött tartalékba átvezetett összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá, hogy a nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi pótlékot
nem kell érvényesíteni.
Ha az adózó választása szerint a pozitív összegre a lekötött tartalékot nem képzi
meg, akkor ezen összegre a kisvállalati adóalanyiság utolsó napján hatályos mértékű adókulccsal a társasági adót megállapítja, a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel készített bevallásában bevallja és a bevallás benyújtására előírt
határidőig megfizeti. Lényegében az adózó azt is választhatja a fejlesztési tartalékként való kezelés helyett, hogy áttéréskor megfizeti a társasági adót ezen összeg
után.
Amennyiben az összeg negatív, akkor azt a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően a társasági adó alanya a társasági adóalanyiságának létrejötte adóévét követő 5 adóéven belül elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.
A Módosító tv. szerint az adózónak a fenti összegek meghatározása érdekében
külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megállapításhoz szükséges
adatokat.
Lásd: Kata-kiva törvény 28. § (4a)-(4e) bekezdések
Hatályos: 2021. január 1. napjától

Szakkönyveinkről, szaklapjainkról,
rendezvényeinkről tájékozódjon
megújult honlapunkról:
www.menedzserpraxis.hu
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ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK1

EGYSZERŰSÍTÉS A CSOPORTOS ADÓALANYISÁGNÁL
A Módosító tv. biztosítja, hogy a csoportos adóalanyiság létrehozásának, megszüntetésének, a csoportos adóalanyisághoz történő csatlakozásnak, illetve a
csoportos adóalanyiságból történő kiválásnak az időpontja a vállalkozások számára kiszámíthatóbbá váljon azzal, hogy a kérelemben – meghatározott keretek
mellett – megjelölhető, hogy mely időponttal kérik a változás adóhatóság általi
engedélyezését.
Lásd: Áfa törvény 8. § (3a), (8a), (10a) és (11a) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
A gazdasági életben történő akvizíciók, egyesülések következtében előfordulhat, hogy olyan, vállalkozások válnak egymással kapcsolttá, amelyek különböző áfa-csoport tagjai. Az egy csoporttá váláshoz a megszűnő csoportban lévő
tagok pedig kérelmezhetik a fennmaradó áfa-csoporthoz történő csatlakozásukat. Az érvényes kérelemhez szükséges átalakítások ugyanakkor időigényesek,
így többnyire nem lehetséges, hogy a megszűnő áfa-csoport tagja rögtön a
fennmaradó áfa-csoport tagjává váljon. Ugyanakkor méltányolandó érdek,
hogy a vállalkozások megszakítás nélkül tudjanak áfa-csoport tagok lenni

1 A Módosító tv.-nek a Közösségen belüli távértékesítésre, a harmadik államból importált termék távértékesítésére, valamint az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetési kötelezettségére vonatkozó, 2021. április 1. és 2021. július 1. napjával hatályba lépő szabályait egy későbbi különszámban ismertetjük.
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kapcsolttá válás esetén. A Módosító tv. ezért átmeneti időszakot állapít meg,
amíg az egymással kapcsolt vállalkozások fenntarthatják a kapcsolttá válás
előtti áfa-csoportjaikat. Ez az átmeneti időszak áll rendelkezésre ahhoz, hogy
a vállalkozások megtehessék a szükséges lépéseket arra vonatkozóan, hogy a
korábbi több áfa-csoport tagjai az egyetlen fennmaradó áfa-csoport tagjaivá
válhassanak anélkül, hogy létrejönne olyan időszak, amikor nem tagjai sem a
megszűnő, sem a fennmaradó áfa-csoportnak. Az átmeneti időszak 8 hónap,
melyet a megszüntetendő csoportos adóalany indokolt kérelmére az adóhatóság egyszer 8 hónappal meghosszabbíthat.
Lásd: Áfa törvény 8/B. §
Hatályos: 2020. november 27. napjától
KÖZÖSSÉGEN BELÜLI TERMÉKBESZERZÉSHEZ
KAPCSOLÓDÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A Közösségen belüli termékbeszerzés után nem kell adót fizetnie a különleges
adózói körnek, vagyis a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású
áfaalanyoknak, akik az Áfa törvény XIV. fejezetének rendelkezései szerint adóznak,
és ilyen minőségükben járnak el, a kizárólag adólevonásra nem jogosító adómentes
(Áfa törvény 85-86. §-ai szerinti) tevékenységet folytató adóalanyoknak, valamint
az áfaalanynak nem minősülő jogi személyeknek, ha a Közösség más tagállamaiból
beszerzett termékek áfa nélküli összesített ellenértéke sem a tárgyévet megelőző
évben, sem a tárgyévben a 10 ezer eurót nem haladta meg, illetve nem haladja meg.
Amennyiben a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg az összeghatárt
a Közösségen belüli beszerzések összege, úgy csak az értékhatár évközi túllépése esetén keletkezik adófizetési kötelezettség a Közösségen belüli beszerzések után. Az értékhatár átlépését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az
adófizetési kötelezettség arra a termékbeszerzésre vonatkozik először, amelynek adó nélkül számított ellenértékével a beszerző először meghaladja az
értékhatárt.
A Módosító tv. előírja, hogy az értékhatár meghaladását az adóalany a változásbejelentésre vonatkozó rendelkezések szerint az állami adó- és vámhatóságnak
köteles bejelenteni.
Lásd: Áfa törvény 20. § (4) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
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BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS
A hatályos szabályozás szerint az általános forgalmi adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek együttes teljesülése
esetén:
a) az adóalany és a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője független felek,
b) az adóalany a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét előzetesen írásban
értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője jogutód nélkül megszűnt,
c) az adóalany nem áll csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya
alatt a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás benyújtásának időpontjában,
d) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem áll csőd-, felszámolási,
vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő
elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének
időpontjában,
e) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepel a nagy összegű
adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság
honlapjáról lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,
f) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában nincs törölve,
g) az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének
időpontjáig nem adott tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző,
szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről,
h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább
egy év eltelt, és
i) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke más módon nem térült vagy térül
meg.
A Módosító tv. lehetővé teszi a behajthatatlan követelés címén történő utólagos adóalap-csökkentést abban az esetben is, ha a behajthatatlan követelés alapjául szolgáló ügylet vevője (termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője), vagyis az adós nem minősül általános forgalmi adóalanynak. Az adóalany vevő esetén
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alkalmazandó feltételrendszer megfelelően alkalmazandó nem adóalany vevő
esetén is.
A módosításra tekintettel pontosításra kerül az értelmező rendelkezés is. Ez
alapján az Áfa törvény szempontjából behajthatatlannak tekinthető azon követelésösszeg is, amelynek megfizetése alól a természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság által hozott döntés alapján mentesül a vevő
(adós).
A Módosító tv. alapján nem adóalany vevővel szemben fennálló követelés
esetén nem feltétele az adóalap-csökkentésnek az, hogy az adóalapját csökkenteni kívánó adóalany ezen vevőt előzetesen írásban értesítse adóalap-csökkentési
szándékáról.
Továbbá a Módosító tv. szerint az adóalap-csökkentésnek nem feltétele az esedékességtől számított egy év eltelte olyan követelések esetén, amelyek vonatkozásában a polgári jogi elévülési idő nem haladja meg az egy évet. (Ez az eset áll fenn
például az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti előfizetői szerződések
esetén.)
Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a 77. § (11) bekezdés, a 77. § (7) bekezdés és
a 259. § 3/A. pontja azokban az esetekben is alkalmazható, amikor a behajthatatlan
követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja 2021. január 1. napját megelőzi, de 2015. december
31. napját követő időpontra esik.
Lásd: Áfa törvény 77. § (7) bekezdés b) és h) pont, 77. § (9)-(11) bekezdés, 259. §
3/A. pont, 342. §
Hatályos: 2021. január 1. napjától
SZEMÉLYGÉPKOCSI ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉSE
A hatályos szabályozás szerint adómentes a személygépkocsi értékesítése,
amennyiben annak beszerzésekor az előzetesen felszámított áfát nem lehetett
volna levonni a levonási tilalom miatt, illetve akkor, ha ilyen tilalom vonatkozott volna az előzetesen felszámított adóra, ha a beszerzést terhelte volna adó.
A Módosító tv. egyértelművé teszi, hogy abban az esetben, ha a személygépkocsi beszerzésére vonatkozó levonási tilalmat a továbbértékesítési céllal történt
beszerzés egyébként feloldotta volna, a mentesség nem alkalmazható.
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Átmeneti rendelkezés szerint e szabályt azokban az esetekben kell alkalmazni
először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2021. január 1-jére vagy
azt követő időpontra esik.
Lásd: Áfa törvény 87. § c) pont, 341. § (3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ADÓSZÁM VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK HATÁSA
AZ ADÓLEVONÁSI JOGRA
A hatályos szabályozás szerint, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat
véglegessé válásának napjával elenyészik.
A Módosító tv. megteremti annak lehetőségét, hogy amennyiben az adóalany
adószámának törlését követően az adóalany kérelmére az adószámot az állami
adó- és vámhatóság ismételten megállapítja, akkor az adóalany – a levonási jog
feltételeinek sérelme nélkül – élhet az adószám törlését megelőzően keletkezett,
előzetesen felszámított adó tekintetében a levonási jogával.
Ha az állami adó- és vámhatóság az adószámot ismételten megállapítja, akkor
az adóalany az adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel
önellenőrzés útján érvényesítheti.
Átmeneti szabály rögzíti, hogy az adószám törlés joghatásai nem állnak be akkor
sem, ha az adószámot az állami adó- és vámhatóság a Módosító tv. hatálybalépését
megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül állapította meg
ismételten.
Lásd: Áfa törvény 137. §, 341. § (1) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSSEL FOGLALKOZÓ
VISZONTELADÓ VÁLASZTÁSA
Az Áfa törvény lehetővé teszi, hogy a különös szabályozás alá tartozó viszonteladó úgy döntsön, hogy a különös szabályok helyett az általános szabályokat al-
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kalmazza tevékenységére. Ezen választási jog gyakorlása esetén az adóalany 2
naptári évig kötve van döntéséhez. Az átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy
a személygépkocsi értékesítésével foglalkozó azon viszonteladó, aki/amely élt az
Áfa törvényben fentiek szerinti választási jogával és ezért e döntéséhez 2021-ben
egyébként még kötve lenne, 2021-re vonatkozóan megváltoztathassa ezen döntését, az állami adó- és vámhatósághoz 2020. december 31-ig benyújtandó nyilatkozata révén.
Lásd: Áfa törvény 341. § (2) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
Az átmeneti szabály rögzíti továbbá azt is, hogy a módosított rendelkezésben
foglalt adómentesség azon termékértékesítésekre (személygépkocsi-értékesítésekre) alkalmazandó, amelyek a módosított rendelkezésben foglalt feltételeknek megfelelnek, és amelyek esetében a fizetendő adó megállapításának időpontja 2021.
január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
Lásd: Áfa törvény 341. § (3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
FORDÍTOTT ADÓZÁS
MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS
ESETÉN
A Módosító tv. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás kivezetése kapcsán előírja, hogy a fordított adózás az építőipari munkaerő-kölcsönzés esetén továbbra is alkalmazandó valamennyi (nem kizárólag az építőipari engedélyköteles) építési-szerelési munka esetén.
Lásd: Áfa törvény 142. § (1) bekezdés c) pont
Hatályos: az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben
történő közzétételét követő 30. napon, amelyben megállapítja a Magyarországnak a
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló, 2018. március
19-i 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban Magyarország részére adott
felhatalmazásnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november
28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikke szerinti eljárásban történő meghosszabbításának elmaradását.
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MENTESÜLÉS A SZÁMLAKIBOCSÁTÁSI
KÖTELEZETTSÉG ALÓL
A hatályos szabályozás szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól
az adóalany abban az esetben, ha a termék nem adóalany beszerzője, szolgáltatás nem adóalany igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét
legkésőbb a teljesítésig, illetve gyűjtőszámla esetén a teljesítés napján a készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel
vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az
adóalanytól nem kéri.
Tekintettel arra, hogy a fizetési és a számlázási módok terén is jelentős fejlődés
ment végbe ezen szabály elfogadása óta, így indokolatlan a számlaadás alól mentesítést a fizetési módhoz kötni. A Módosító tv. így megszünteti ezt a feltételt.
Lásd: Áfa törvény 165. § (1) bekezdés b) pont
Hatályos: 2021. július 1. napjától
MENTESÜLÉS NYUGTAKIBOCSÁTÁSI
KÖTELEZETTSÉG ALÓL
A technológiai fejlődés következményeként, valamint az automata berendezésekre előírt adatszolgáltatási kötelezettség figyelembevételével szükségessé
vált annak újragondolása, hogy mely automata berendezések esetében indokolt a nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesítés. A Módosító tv. értelmében így abban az esetben mentesül az adóalany a nyugtakibocsátási kötelezettség alól, ha a részére az ellenérték adót is tartalmazó összegét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott automataberendezés használatával térítik meg.
Lásd: Áfa törvény 167. § c) pont
Hatályos: 2022. január 1. napjától
ÁFA BEVALLÁS TERVEZET
A Módosító tv. lehetővé teszi, hogy 2021. július 1-jétől az adóhatóság készítse el a
hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás
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tervezetét (eÁfa), tovább csökkentve ezáltal a vállalkozások adminisztratív terheit.
Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak. A Módosító tv. tartalmazza azokat a módosításokat,
melyek szükségesek az eÁfa megvalósításához.
Az eÁfa rendszerben az állami adó- és vámhatóság az erre a célra biztosított
elektronikus felületen az adóalany rendelkezésére bocsátja az adóalany adott adómegállapítási időszakára vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:
a) fizetendő adót és az adó alapját, és
b) az adóalanyra áthárított előzetesen felszámított adót és az adó alapját.
Az adóalany a bevallási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy az állami adó- és
vámhatóság által a rendelkezésére bocsátott bevallástervezetet a bevallás benyújtására előírt határidőig az elektronikus felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti,
elfogadja, és a bevallást benyújtja.
A bevallástervezetet az állami adó- és vámhatóság az adóalanyra vonatkozó
adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé az adóalany
részére.
Az állami adó- és vámhatóság nem készít bevallástervezetet az Áfa törvény
257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalanyoknak, akik a bevallástételi kötelezettség
alól mentesülnek. Ilyen adóalany:
a) az az adóalany, aki (amely) kizárólag a 85. § (1) bekezdése, 86. § (1) bekezdése
vagy 87. §-a szerint adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez;
b) az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségében
ba) alanyi adómentességben részesül;
bb) mezőgazdasági tevékenységet folytatóként jár el.
Az adóalany a bevallástervezet módosítása, kiegészítése, elfogadása és a bevallás
benyújtása által nyilatkozik az adólevonási jogról és annak érvényesítéséről is.
Az Áfa törvény 10. számú melléklet 9-14. pontja szerinti, befogadott számlákra
vonatkozó összesítő jelentéstételi kötelezettség teljesítésének kell tekinteni a bevallástervezet levonható előzetesen felszámított adóra vonatkozóan történő módosítását, kiegészítését, elfogadását követően a bevallás benyújtását.
Ha az adóalany a bevallástervezet módosítását, kiegészítését, elfogadását követő
benyújtása mellett az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is teljesíti beval-
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lási kötelezettségét, az elsőként benyújtott bevallás minősül az adóalany bevallásának.
Lásd: Áfa törvény 184. §
Hatályos: 2021. július 1. napjától
ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS AZ ADÓALANY MEGSZŰNÉSEKOR
Abban az esetben, ha az adóalany jogutódlással szűnik meg, és a megszűnéskor a záróbevallásában olyan negatív elszámolandó áfa van, melyet nem
igényelhet vissza, akkor azzal a jogutód jogosult rendelkezni úgy, hogy az ő
levonható adóját növeli. Előfordulhat azonban olyan megszűnés, ahol a jogutód belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, így belföldi adószám és
áfa bevallás hiányában ilyen esetben nehézségekbe ütközik a jogelőd negatív
elszámolandó adójának érvényesítése. A Módosító tv. ezért kimondja, hogy
ilyen esetekben a megszűnés során a jogelőd adóalany a záróbevallásában
kérelmezheti az ott feltüntetett negatív elszámolandó adó visszatérítését.
Lásd: Áfa törvény 186. § (7) bekezdés
Hatályos: 2020. november 27. napjától
ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS
A Módosító tv. a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy
másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően pontosítja,
hogy a belföldön nem letelepedett adóalany mikori ügyletek után felmerülő
előzetesen felszámított adót igényelheti vissza az adott adó-visszatérítési időszakban.
A pontosítás szerint az adó-visszatérítési kérelem tartalmazhatja:
a) az adó-visszatérítési időszakban kibocsátott számlában foglalt előzetesen felszámított adót, feltéve, hogy az előzetesen felszámított adó a számla kibocsátása
előtt vagy a számla kibocsátásakor keletkezett, továbbá
b) az adó-visszatérítési időszakban keletkezett előzetesen felszámított adót, feltéve,
hogy azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amely után az előzetesen
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felszámított adó keletkezett, a számlát az adófizetési kötelezettség keletkezése
előtt kibocsátották, és
c) az adó-visszatérítési időszakban keletkezett, termékimportot terhelő előzetesen
felszámított adót.
Lásd: Áfa törvény 251/A. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
KÜLÖNÖS ADÓ-VISSZATÉRÍTÉS
A Módosító tv. bővíti, hogy mely esetekben kérheti vissza az adóalany az áfa
összegét különös adó-visszatérítési eljárásban. Ennek megfelelően az adóalany
az adósemlegesség elvére tekintettel kérelmezheti az általa megállapított fizetendő adó összegének visszatérítését a következő feltételek együttes teljesülése
esetén:
a) a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adót is tartalmazó ellenértékének a
megszerzése neki fel nem róható okból, részben vagy egészben ellehetetlenült,
b) az ellenérték meg nem szerzett része más módon nem térült vagy térül meg,
c) a fizetendő adó utólag nem csökkenthető az ellenérték meg nem szerzett részére tekintettel,
d) a visszatérítés alapjául szolgáló adót a költségvetés felé megfizették,
e) a visszatérítés alapjául szolgáló adó tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyt adólevonási jog illette volna meg (ideértve az
Áfa törvény XVIII. Fejezet szerinti adó-visszatéríttetési jogot is), azonban azt
nem érvényesítette, és az adólevonási jog érvényesítésének lehetősége ellehetetlenült.
Az adóalany a kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz írásban terjeszti elő,
legkésőbb 6 hónappal az adómegállapításhoz való jog elévülését megelőzően. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs
helye. Az adóalany a kérelem előterjesztésére a folyamatban lévő adóhatósági ellen
őrzés során is jogosult.
A kérelemről az állami adó- és vámhatósághoz a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül dönt.
Lásd: Áfa törvény 257/K. §
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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SZÁMLA-ADATSZOLGÁLTATÁS
A Módosító tv. rendelkezik a számla-adatszolgáltatás 2021. január 4-étől történő
kiterjesztéséről.
Az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó technikai szabályok nem változnak.
A számlázó programnak, online számlázó rendszernek a számla elkészítését követően a belföldi adóalany által más belföldi adóalanynak kiállított számla, módosító számla, érvénytelenítő számla külön jogszabályban meghatározott adatait elektronikus úton el kell küldeni az állami adó- és vámhatóságnak. A kézi
számlát továbbra is az adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló elektronikus felületen kell rögzíteni.
2021-ben két időponttal változnak az online adatszolgáltatás szabályai, egyrészt
2021. január 4-étől, másrészt 2021. július 1-jétől.
A jelenleg hatályos Áfa törvény 10. számú melléklete szerint az adatszolgáltatási kötelezettség más belföldi adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlára vonatkozik.
2021. január 4-étől az Áfa törvény az adatszolgáltatási kötelezettség terjedelmét
más alapon fogalmazza meg.
Az adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is azon számlára, számlával egy
tekintet alá eső okiratra (módosító számla, érvénytelenítő számla, függetlenül
attól, hogy értékadatot módosít-e, vagy sem) vonatkozik, amelyet teljesített
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állítottak ki. Ez a megfogalmazás
továbbra is tévedésbe ejtheti a vállalkozásokat a kapott (realizált) előlegről kibocsátott számlánál, vagy előlegszámla korrekciójáról kiállított módosító, érvénytelenítő számlánál, ugyanis az előleg realizálásakor még nem valósul meg
a termékértékesítés, illetve a szolgáltatásnyújtás teljesítése. Ettől függetlenül a
NAV jogértelmezése szerint az adatszolgáltatási kötelezettség eddig is kiterjedt,
valamint továbbra is vonatkozni fog az előlegszámlára, valamint az előlegszámla korrigálásáról kiállított módosító, érvénytelenítő számlára.
Az Áfa törvény 10. számú melléklet 1. pontjának megfogalmazása 2021. január
4-étől akként változik, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden
olyan számlára, számlával egy tekintet alá okiratra, amelyet az Áfa törvény
158/A. §-a alapján az Áfa törvény rendelkezései szerint kell kiállítani.
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Az Áfa törvény 158/A. §-a értelmében, ha a vállalkozás az általa teljesített
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében magyar áfaalanyként járt
el, akkor a számlát az Áfa törvény rendelkezései alapján köteles kiállítani.
Ennek következtében a számlára kiterjed az online adatszolgáltatási kötelezettség.
Belföldi vállalkozás magyar áfaalanyként jár el, ha
a) az általa teljesített termékértékesítés, szolgáltatás teljesítési helye az Áfa
törvény vonatkozó rendelkezései alapján belföldre esik; és
b) az általa teljesített termékértékesítés, szolgáltatás teljesítési helye az Áfa
törvény vonatkozó rendelkezései alapján nem belföldre esik, de a teljesítés
helyén a belföldi vállalkozásnak nem keletkezett áfaalanyisága.
A b) pontban említett esetben a vállalkozás a teljesítés helye szerint tagállamban, harmadik országban áfaalanyiság hiányában nem lehet kötelezett a
számlázásra az ottani rendelkezések alapján, mivel a teljesítés helye szerinti
országban áfaalanyisága nem keletkezett. Ezáltal a számla kiállításánál az Áfa
törvény rendelkezései irányadóak. Tehát az adatszolgáltatási kötelezettség
kiterjed minden olyan számlára, számlával egy tekintet alá eső okiratra (módosító, érvénytelenítő számla), amelyet belföldi adóalany az általa teljesített
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról ebbéli minőségében (azaz belföldi
adóalanyként) állított ki, függetlenül attól, hogy a teljesítés helye belföldre
esik-e.
Az adatszolgáltatási kötelezettség akkor is fennáll, ha a vállalkozásnak a
számlát nem belföldi áfaalanyként kellene kiállítani, de a teljesítés helye szerinti tagállamban, harmadik országban elmulasztotta teljesíteni bejelentkezési kötelezettségét, és emiatt a számlát jogsértően belföldi áfaalanyként állította ki.
A teljesítés helyére vonatkozó szabályokat termékértékesítésnél az Áfa törvény
II. fejezet 1. alfejezete (25-35. §), szolgáltatásnyújtásoknál az Áfa törvény II. fejezet
2. alfejezete (36-49. §) foglalja magában. Tehát 2021. január 4-étől a teljesítés helye
nem releváns az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából, az vonatkozni fog a
nem belföldön teljesített ügyletekre is.
Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki az Áfa törvény 45/A. §-ában
foglalt szolgáltatásnyújtásokra, feltéve, hogy a teljesítés helye az Áfa törvény értel-
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mében a Közösség más tagállama, valamint ezek tekintetében a szolgáltatás nyújtója áfafizetési kötelezettségének az Art. XIII. fejezetében foglalt szabályok szerint
tesz eleget.
Az Art. XIII. fejezete azokra a vállalkozásokra vonatkozik, akik (amelyek) a
teljesítés helye szerinti tagállam(ok)ban nem rendelkeznek gazdasági letelepedéssel, így a teljesítés helye szerinti tagállamban fennálló áfafizetési kötelezettséget az állami adó- és vámhatóság felé benyújtott speciális áfa bevallásban
számolják el.
Az előzőleg részletezett szabályok alapján 2021. január 4-étől az adatszolgáltatás
kiterjed
• más tagállambeli adóalany, nem adóalany jogi személy, adószámmal nem rendelkező szervezet;
• harmadik országbeli adóalany, nem adóalany jogi személy, adószámmal nem
rendelkező szervezet;
• belföldi magánszemély;
• adószámmal nem rendelkező belföldi szervezet;
• más tagállambeli magánszemély (kivéve az Áfa törvény 45/A. §-a szerinti szolgáltatás, amelynél más tagállamban kell az áfát megfizetni);
• harmadik országbeli magánszemély
részére kiállított számlákra és számlákkal egy tekintet alá eső okiratokra (módosító számla, érvénytelenítő számla).
2021. január 4-étől olyan adatokat is közölni kell az online adatszolgáltatás keretében, amelyeket jelenleg nem kell.

Külföldi pénznemben meghatározott ellenérték számlázása
Amennyiben a felek az ellenértéket külföldi pénznemben határozták meg, akkor
ezzel összefüggésben adatokat kell közölni. Meg kell adni a felek által meghatározott pénznemet, valamint annak forintra történő átszámításához alkalmazott, az
Áfa törvény 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamot is.
A jelenleg hatályos Áfa törvény 172. §-a alapján a számlán az áthárított adót
[169. § k) pontja] – a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával – forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi
pénznemben kifejezettek. Sem az Áfa törvény 169. §, sem az Áfa törvény 172. §
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nem követeli meg azt, hogy a számlán feltüntessék a forintra történő átszámításnál
alkalmazott árfolyamot.
Az Áfa törvény 169. és 172. §-a nem módosul, ezért az árfolyamot a jövőben
sem kötelező a számlán feltüntetni. Ennek ellenére ezt 2021. január 4-étől a
számlázó programmal kiállított számlán fel kell tüntetni, mivel ennek hiányában
azt az online adatszolgáltatás során nem lehet továbbítani az állami adó- és vámhatóság felé.

Előleg beszámítását tartalmazó végszámla
Az Áfa törvény 10. számú melléklet 5. pontja jelenleg a következők szerint rendelkezik:
„Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz
59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával
egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó
különbözetről szolgáltat adatot.”
2021. január 4-étől a szóban forgó jogszabályhely szövege a következők szerint
módosul:
„Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz
59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával
egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó
különbözetről is szolgáltat adatot.”
Mint látható a szöveg annyiban módosul, hogy abba bekerül az „is” kitétel is.
A szövegezés módosulása tényleges változással nem jár.

Áfaalanynak nem minősülő magánszemély neve és címe nem elküldendő adat
2021. január 4-étől az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az áfa alanyának nem minősülő magánszemélyek részére kiállított számlákra is, kivéve az Áfa
törvény 45/A. §-ában foglalt szolgáltatásnyújtásokra, feltéve, hogy a teljesítés helye
az Áfa törvény értelmében a Közösség más tagállama, valamint ezek tekintetében
a szolgáltatás nyújtója áfafizetési kötelezettségének az Art. XIII. fejezetében foglalt
szabályok szerint tesz eleget. Azonban az adatszolgáltatás során nem kell megadni
a magánszemély nevét és címét, akár belföldi, akár más tagállambeli, akár harmadik országbeli magánszemélyről van szó. Ez a szabály kézi számla, és számlázó
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programmal készített számla esetében egyaránt irányadó. Ettől függetlenül a számlán továbbra is kötelező feltüntetni az áfa alanyának nem minősülő magánszemély
nevét és címét, akár belföldi, akár más tagállambeli, akár harmadik országbeli
magánszemély.

Adóköteles ingyenes ügyletek
Az Áfa törvény 10. számú melléklete 2021. január 4-étől kiegészül a 4/A. ponttal.
E rendelkezés olyan számlára irányadó, amelyet az Áfa törvény 11. § szerinti termékértékesítésről, valamint 14. § szerinti szolgáltatásnyújtásról állítottak ki.
A számlázási kötelezettség akkor áll fenn, ha az említett adóköteles ügyletet más
személy részére teljesítették.
Ez a helyzet áll fenn, ha
1. adóalany a terméket más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan egészben vagy részben adólevonási jog illette meg; vagy
2. az adóalany a terméket másnak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a
termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan egészben vagy
részben adólevonási jog illette meg; vagy
3. az adóalany más részére ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.
Az adatszolgáltatás során jelölni kell, hogy a számla ilyen ügyletet tartalmaz. Az
adatszolgáltatásban arról is nyilatkozni kell, hogy a kedvezményezett – az a személy,
aki (amely) részére a terméket ingyenesen átadták, valamint az a személy, aki
(amely) a szolgáltatáshoz ellenérték fizetése nélkül hozzájutott – a számlában felszámított áfát köteles-e megtéríteni.

Nem belföldi teljesítési hely közlése
Az Áfa törvény 10. számú melléklete 2021. január 4-étől kiegészül az 5/A. ponttal.
E rendelkezés alapján, ha adóalany nem belföldön teljesített termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást számlázott, akkor köteles adatot szolgáltatni arról, hogy a teljesítés helye nem belföld. Az 5/A. pont csupán ennek a ténynek a közlését írja elő.
Az adatszolgáltatás keretében nem kell megadni azt a jogszabályi rendelkezést,
amelynek alapján a teljesítés helye nem belföld.
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A jelenleg hatályos szabályozás alapján az adatszolgáltatás során kizárólag az
adómentesség jogcímét kell megadni, de azt már nem, hogy a teljesítés helye következtében az ügylet belföldön nem adóztatható. Ennek ellenére a NAV Online
Számla felületén a kézi számla rögzítésénél jelenleg is kötelező megadni, hogy áfát
amiatt nem számítottak fel, mert a teljesítés helye nem belföld, bár ekkor adómentességről nem beszélhetünk.
Az Áfa törvény kizárólag belföldön teljesítettnek minősülő termékértékesítésre,
szolgáltatásnyújtásra állapíthat meg adómentességet.

Átmeneti szabályok
A számlázás időpontja (a számla kelte) dönti el, hogy a jelenleg hatályos szabályokat kell-e alkalmazni, vagy a 2021. január 4-étől hatályba lépő szabályokat.
Amennyiben a számla kibocsátására (függetlenül attól, hogy kézi számláról,
vagy számlázó programmal kiállított számláról van szó) 2021. január 4-e előtt kerül
sor, akkor még a jelenleg hatályos szabályok alkalmazandók.
A számlában feltüntetett teljesítési időpont ebben a tekintetben nem releváns.
Ennek megfelelően, ha az Áfa törvény 58. §-a szerinti ügyletre vonatkozó számláról van szó, és azt az áfa alanyának nem minősülő magánszemély, vagy külföldi
vállalkozás, illetve más külföldi szervezet részére 2021. január 3-ig állították ki,
akkor nincs adatszolgáltatási kötelezettség, függetlenül attól, hogy a teljesítés időpontja 2021. január 3-át követő időpont.
Abban az esetben, ha a számla kelte 2021. január 3-át követő időpont, akkor az
áfa alanyának nem minősülő magánszemély, vagy külföldi vállalkozás, illetve más
külföldi szervezet részére kiállított számlára is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, még akkor is, ha a teljesítés időpontja 2021. január 4-ét megelőző időpont.
2021. január 3-át követően kiállított módosító számla, vagy érvénytelenítő
számla esetében nem releváns, hogy a módosítással, érvénytelenítéssel érintett
számlára vonatkozott-e az online adatszolgáltatási kötelezettség.
Lásd: Áfa törvény 10. számú melléklet
Hatályos: 2021. január 4. napjától
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REGISZTRÁCIÓS ADÓ TÖRLÉSE
A Módosító tv. megteremti a regisztrációs adó törlésének lehetőségét a forgalomba
helyezés meghiúsulásának esetére vonatkozóan, és egyértelműen meghatározza,
hogy mely esetekben kerülhet sor kérelemre, és mely esetben hivatalból a regisztrációs adó törlésére.
A kivetett, de meg nem fizetett adót a vámhatóság az adóalany kérelmére törli, ha
a) a gépjárművet – forgalomba helyezés nélkül – végleges rendeltetéssel belföldről
kiszállítják vagy kiviszik;
b) a forgalomba helyezés előtt a gépjármű
• műszaki állapota miatt a forgalomba helyezésre igazoltan alkalmatlanná
vált;
• megsemmisülése vagy eltulajdonítása (ellopása, elrablása) miatt a forgalomba
helyezése igazoltan ellehetetlenült;
c) a gépjármű forgalomba helyezése adómentes.
A kivetett, de meg nem fizetett adót a vámhatóság hivatalból törli, ha a gépjármű
forgalomba helyezése a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti Műszaki adatlap 6 hónapos felhasználhatósági
határidejéig, de legfeljebb a forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig nem következik be.
Lásd: Rega törvény 13. § (1a) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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KEDVEZŐBB SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE
Az adókötelezettségekre vonatkozó általános szabály szerint az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó, az Art.
szerinti, az általános szabályoktól kedvezőbb eltérést a kedvezőbb szabályok alkalmazására vonatkozó feltételek teljesülése esetén is kizárólag abban az esetben engedélyezhet, ha az adózó a kérelem benyújtása napján nem rendelkezik nettó
adótartozással, ide nem értve annak a tartozásnak az összegét, amelyre nézve az
adózó a kedvező eltérést kérelmezi.
Az Art. alapján vannak olyan – többek között – levont jellegű kötelezettségek,
amelyek tekintetében fizetési könnyítés eleve nem engedélyezhető. Az adózók ezt
a tilalmat ismerik, így a kérelmük jellemzően nem is terjed ki az ilyen típusú tartozásokra, ugyanakkor a fenti rendelkezés szó szerinti értelmezése ahhoz vezethet,
hogy a fizetési kedvezmény iránti kérelem az ilyen tartozásra is terjedjen ki, még
akkor is, ha a beadványt e tekintetben mindenképpen el kell utasítani. Ennek megoldásaként a módosítás a fizetési kedvezményi eljárást kivételként határozza meg
a jövőben.
Lásd: Art. 11. § (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI MINŐSÍTÉS CSOPORTOS
ADÓALANYOK ESETÉN
Azon csoportos adóalanyok esetében, amelyek tevékenysége során szükséges új
leányvállalatok alapítása, nem célszerű az egész csoport megbízható adózói minősítését elvenni, arra tekintettel, hogy a csoport létszáma egy olyan társasággal bővül,
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amely nem minősül megbízható adózónak pusztán azért, mert új alapítás okán
nem tudja teljesíteni az előírt több éves működést. Ilyen esetben tehát ha újonnan
alapított tag kerül a csoportba, bár ő maga nem minősül megbízható adózónak, a
csoport nem veszíti el csoportos megbízható adóalanyiságát. Ez a rendelkezés
azonban nem alkalmazható azokban az esetekben, amikor a csoportba egy nem új
alapítású, hanem egy-két éve működő társaság kerül a csoport tagjai közé, mert
ebben az esetben a főszabály érvényesül, amely szerint a csoport elveszíti megbízható adózói minősítését.
Átmeneti rendelkezés szerint e rendelkezést első alkalommal a 2020. negyedik
negyedévet követő minősítés tekintetében kell alkalmazni.
Lásd: Art. 153. § (5) bekezdés, 274/I. § (6) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK HATÁSA
A MEGBÍZHATÓ ADÓZÓI MINŐSÍTÉSRE
A veszélyhelyzeti állapotot követő időszakot rendező törvény csak a veszélyhelyzet
megszűnését követő harmincadik napot magában foglaló negyedévet követő minősítés tekintetében rendelkezik arról, hogy a megbízható adózói minősítés nem
szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon
belül megindított végrehajtási eljárás miatt. Figyelemmel azonban arra, hogy ezt
utólag nem lehet orvosolni, indokolt, hogy a törvényi szabályozás végleg figyelmen
kívül hagyni rendelje ezt a körülményt.
Ennek megfelelően a 2020. július 18. napját magában foglaló negyedévet követő
minősítések során az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg
a 2020. március 11. napja és 2020. július 18. napja között megindított végrehajtási
eljárásra való hivatkozással.
Lásd: Art. 153. § (6) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
NYILVÁNTARTÁSI, IRATMEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE
A hatályos szabályozás szerint ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetében az adózó az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének
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négyszereséig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követő mulasztás között
kettő évnél több telt el.
Ezt a szabályt terjeszti ki a Módosító tv. a szokásos piaci ár meghatározásával,
valamint az ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel összefüggő
nyilvántartási kötelezettség megsértése, illetve e nyilvántartással összefüggő iratmegőrzési kötelezettség megsértése tekintetében is.
Lásd: Art. 230. § (2)-(3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
AUTOMATIKUS FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS MEGBÍZHATÓ ADÓZÓ RÉSZÉRE
A hatályos szabályozás szerint a megbízható adózó elektronikusan előterjesztett
kérelmére
• a felróhatóság és a fizetési nehézség fennállásának, illetve átmeneti jellegének
vizsgálata nélkül,
• az Art. hatálya alá tartozó adónemeken fennálló nettó módon számított legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozására,
• a kifizető által magánszemélytől levont adó- és járulékkötelezettségek kivételével,
• évente egy alkalommal,
• legfeljebb 12 havi
pótlékmentes fizetési könnyítést (fizetési halasztást vagy részletfizetést) engedélyezhet az állami adó- és vámhatóság.
A Módosító tv. szerint az automatikus fizetési könnyítést a legfeljebb 1,5 millió
forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forint összegű adótartozás
esetén vehetik igénybe az adózók.
Lásd: Art. 156. § (3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS CSOPORTOS ADÓALANYISÁG ESETÉN
A hatályos szabályozás szerint nem engedélyezhető fizetési könnyítés az Áfa
törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság időszakában.
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Tekintettel arra, hogy az Art. indokolatlanul csak az Áfa törvény szerinti csoportos
adóalanyokat zárja ki a fizetési könnyítés engedélyezéséből, így kiegészült a rendelkezés, mely szerint a Tao. törvény szerinti csoportos társasági adóalanyok számára a
csoportos adóalanyiság időszakában szintén nem engedélyezhető fizetési könnyítés.
Lásd: Art. 198. § (3) bekezdés d) pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY
A hatályos szabályozás szerint a magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót és az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés, melyre azok a magánszemélyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 500 ezer forintot.
Ezen adózok kérelmére a NAV
• naptári évente egy alkalommal,
• legfeljebb 12 hónapos futamidőre,
• pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet,
az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.
Nem engedélyezhető a kedvezmény
• a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra,
• a beszedett adóra,
• a kifizető által a természetes személytől levont járulékra.
A Módosító tv. szerint az automatikus részletfizetési lehetőséget a legfeljebb 500
ezer forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 1 millió forint összegű adótartozás esetén vehetik igénybe az adózók.
Lásd: Art. 199. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
PÓTLÉKMENTES RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY
A hatályos szabályozás szerint a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános
forgalmi adó fizetésére nem kötelezett természetes személy – a bevallás benyújtására
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előírt határidőig – személyi jövedelemadó-bevallásában (adóbevallási tervezetén)
nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó
személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 6 hónapon
keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. Az első részlet megfizetésének
határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség törvényben meghatározott
esedékességének napja. A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő.
A Módosító tv. szerint a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett természetes személyek az általuk eddig 6 hónapra igénybe vehető automatikus részletfizetést 200 ezer forint helyett, 12 hónapra 500 ezer forintos összegre kérhetik a személyi jövedelemadó bevallásukban,
adóbevallási tervezetükben.
Lásd: Art. 199. § (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ADÓHIÁNY
A hatályos szabályozás szerint adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított
adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség
időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették. Az
eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést az adófizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének napján is fennáll.
A Módosító tv. ezt a rendelkezést annyiban egészíti ki, hogy a túlfizetés csak
akkor vehető figyelembe az adófizetési kötelezettség teljesítéseként, ha az ellen
őrzés megkezdésének napján is fennáll, és nem kérték a kiutalását, átvezetését.
Lásd: Art. 217. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA - MENTORÁLÁS
Az Art. 2018. január 1-jétől a kezdő vállalkozások támogatása érdekében új szolgáltatást vezetett be. Az állami adó- és vámhatóság a kezdő vállalkozásnak – figye-
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lemmel tevékenységének jellegére – az adószámának megállapítását követő 30
napon belül szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségeiről, az azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről és személyes kapcsolatfelvételt (mentorálást) kezdeményez.
A Mentor Program célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az újonnan
alakult adózók jogkövetését elősegítse, a helytelen adózási gyakorlat kialakulását megelőzze és az adókötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson.
A mentorálás időtartama a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított 6
hónapig tart. A Mentor Programban a kezdő egyéni vállalkozók, újonnan
alakult cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, valamint ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvivő irodák vehetnek részt.
A Mentor Programban való részvétel önkéntes és ingyenes, az adózóknak csupán regisztrálniuk kell hozzá. Regisztrálni a www.magyarorszag.hu internetes felületen, az ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben lehet.
A Módosító tv. a támogatási időszakot 6 hónapról 12 hónapra emeli.
Átmeneti rendelkezés alapján az új rendelkezés első alkalommal a 2021. január
1-jét követően kezdeményezett kapcsolatfelvétellel érintett kezdő vállalkozások és
a 2021. január 1-jén kezdő vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében alkalmazandó.
Lásd: Art. 257. §, 274/I. § (7) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
TARTÓS FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
A tartós feltételes adómegállapítás egyfelől az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiüresedett, másfelől – az európai bírósági gyakorlatra is figyelemmel – tiltott állami
támogatás nyújtása megállapításának kockázatát hordozza magában, ezért az erre
vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül.
Lásd: Art. 171. §, 165. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés, 170. § (1) bekezdés
Hatályos: 2020. december 31. napjáig
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KÖTELEZŐ SZAKMAI KÉPVISELET
A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kötelező a szakmai képviselet
• az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban,
• a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és
• a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban.
A Módosító tv. pontosítja és bővíti a kötelező szakmai képviseletet ellátó személyek körét. Ennek megfelelően a kötelező szakmai képviseletet kizárólag kamarai
jogtanácsos, ügyvéd, nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló láthatja el.
A képviselet saját ügyben továbbra sem kötelező, de a megfelelő szakképesítést
már nem a vezető tisztségviselő, hanem a törvényes vagy szervezeti képviselő, illetve foglalkoztatott vonatkozásában kell vizsgálni.
Lásd: Air. 16. §
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ADÓZÓI KIFOGÁS
Pontosításra kerül az adózói kifogás jogintézményére vonatkozó szabály. A módosítást követően egyértelművé válik, hogy a kifogás benyújtására az adózó által
számított ellenőrzési határidő leteltét követően van lehetőség, valamint a felettes
szerv által az ellenőrzési határidő meghosszabbítására is csak abban az esetben van
lehetőség, ha az eredeti, törvényben foglalt határidő még nem járt le, valamint figyelembe kell venni az ellenőrzések esetében irányadó objektív határidőket is.
Lásd: Air. 97. § (4) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS
Fellebbezés esetén a fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra
hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala,
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ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.
Tekintettel arra, hogy nem indokolt a fellebbezőhöz képest kedvezőbb elbánásban részesíteni a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet benyújtó adózót, így a Módosító tv. kiterjeszti a felügyeleti intézkedés iránti eljárásra a fellebezés során jelenleg már alkalmazott korlátozást.
Átmeneti rendelkezés szerint a módosítást a 2021. január 1-jén vagy azt követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
Lásd: Air. 128. § (2a) bekezdés, 139/C. § (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
SÚLYOSÍTÁSI TILALOM
A hatályos szabályozás szerint, ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot
hoztak, a határozat véglegessé válásától, ha pedig az ellenőrzés hatósági eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől számított egy éven túl nem hozható olyan
új határozat, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját és összegét az adózó terhére változtatja meg. Ha az új határozat
meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellen
őrzésről) készült jegyzőkönyvet az egyéves időtartamon belül átadják vagy postára
adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egyéves időtartam leteltét követően is, de legkésőbb tizennyolc hónapon belül hozható meg.
A jogalkalmazási tapasztalatok azt mutatják, hogy a 18 hónapra megnövelt határidő sem elegendő minden esetben arra, hogy a súlyosítási tilalom beálltáig érdemi, végleges megállapítással eredményesen záruljon le a hatósági eljárás, ezért a
Módosító tv. kimondja, hogy a felettes szerv által a felülellenőrzési eljárásban elrendelt új eljárásra sem vonatkozik a súlyosítási tilalom.
Átmeneti rendelkezés szerint a módosítást a 2021. január 1-jén vagy azt követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
Lásd: Air. 133. § (2) bekezdés b) pont, 139/C. § (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
A Módosító tv. az adóigazgatási eljárásban alkalmazni rendeli az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 15. § (5)-(6) bekezdését, amely szerint, ha az
ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas
telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas
elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, az egyéb elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.
Ha az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a természetes személy ügyfélnek
az elektronikus ügyintézést teljes körben vagy az érintett eljárási cselekmény
vonatkozásában kizáró ügyintézési rendelkezése – törvény eltérő rendelkezése
hiányában – az elektronikus nyilatkozatra vonatkozó kézbesítési fikció beálltát is
kizárja.
Lásd: Air. 79. § (3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
JOGORVOSLAT A VÉGREHAJTÁSI
ELJÁRÁSBAN
A hatályos szabályozás a végrehajtási kifogás előterjesztésére nyitva álló 15
napos határidő kezdő időpontját a sérelmezett intézkedéstől, illetve annak elmaradásától számítja, és igazolási kérelem előterjesztésére csak abban az esetben ad lehetőséget, ha ezen 15 napos határidőn túl jut az érintett tudomására
a számára sérelmes intézkedés vagy mulasztás. Ebből adódóan előfordulhat
olyan eset, hogy az adós a 14. napon értesül a végrehajtási intézkedésről, így
csak egy napja marad a végrehajtási kifogás előterjesztésére, és ha ezt elmulasztja, igazolási kérelemmel sem élhet. A jogszabály módosítás a jogalkalmazásban felmerülő nehézségekre is figyelemmel, a jogorvoslati határidő számításának kezdő időpontját a tudomásra jutáshoz köti. Ennek megfelelően módosul az igazolási kérelemre vonatkozó szabály is, amely szerint a kérelmező a
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határidő túllépését kimentheti, ha a végrehajtási kifogás határidőben történő
benyújtásában akadályoztatva volt.
Lásd: Avt. 24. § (1)-(1a) bekezdések
Hatályos: 2021. január 1. napjától
MEGKERESETT ADÓHATÓSÁG INTÉZKEDÉSI JOGA
A hatályos szabályozás alapján a végrehajtási eljárást folytató megyei igazgatóság
illetékességi területén kívül fellelhető vagyontárgyak esetében a helyszíni cselekmény foganatosítására az a megyei igazgatóság is jogosult, amelynek illetékességi
területén a vagyontárgy található. A Módosító tv. kimondja, hogy amennyiben a
végrehajtási eljárás során lefoglalt ingó vagy ingatlan nem a végrehajtást megindító adóhatóság illetékességi területén található, a vagyontárgy értékesítése iránt a
végrehajtást megindító adóhatóság megkeresésére a megkeresett adóhatóság intézkedik. Az adós kérelmére a végrehajtást megindító adóhatóság is intézkedhet a
fedezetcsere és az árverésen kívüli értékesítés iránt.
Lásd: Avt. 38. § (5) bekezdés
Hatályos: 2021. 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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SZOKÁSOS PIACI ÁR A HELYI IPARŰZÉSI ADÓALAP
MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN
A Módosító tv. bevezeti a helyi iparűzési adó alapjának megállapítása során a kapcsolt felek közti ügyleteknél a szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettségét, ha
az ügylet hatással van akár a nettó árbevételre, akár a nettó árbevétel-csökkentő
költségre, ráfordításra.
Az új szabály alapján az a vállalkozó, aki a Tao. törvény szerint szokásos piaci ár
alkalmazására kötelezett, a kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó
nettó árbevételt vagy nettó árbevétel-csökkentő költséget, ráfordítást a Tao. törvény
szerinti szokásos piaci ár alapulvételével állapítja meg.
Vagyis a szokásos piaci ár miatti kiigazítás azokra a kapcsolt vállalkozásokra
vonatkozik, amelyek számára a Tao. törvény előírja e kötelezettséget.
A nettó árbevétel csökkentésének vagy a nettó árbevételt csökkentő költség,
ráfordítás összege növelésének feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen a vele
szerződő fél azon nyilatkozatával miszerint ez a szerződő fél ugyanakkora
összeggel növelte a nettó árbevételt vagy csökkentette a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összegét az őt terhelő iparűzési adó alapjának megállapítása során. Ha a szerződő fél nem alanya a helyi iparűzési adónak (külföldi
fél esetén vagy olyan belföldi vállalkozó esetén, amely csak olyan településen
rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, amelyik településen nincs bevezetve
az iparűzési adó), akkor a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy e korrekciót az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során figyelembe vette.
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A szokásos piaci ár miatti kiigazítás a Módosító tv. – főszabály szerint – az egyes
adóalap-komponensek korrekcióját jelenti főszabály szerint. Ebben az esetben az
adóbevallásban ezt a korrekciót külön soron nem kell feltüntetni. Azonban a Módosító tv. lehetővé teszi azt, hogy a korrekciók összevont hatása az adóbevallásban
egyetlen soron jelenjen meg, az adóalap korrekciójaként.
Lásd: Htv. 39. § (11)-(12) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
MEGSZŰNIK AZ IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT IPARŰZÉSI
TEVÉKENYSÉG ADÓZTATÁSA
Adminisztrációs szempontból mind az önkormányzati adóhatóságnak, mind
az adózóknak nehézséget okoz/okozott az építőipari tevékenységet terhelő
ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése, amely az eseti jellegű
bejelentkezés, bevallás-benyújtás, adófizetés szigorú kötelezettségét, illetve 180
nap települési munkavégzés után a települési telephely keletkezését és annak
bejelentését vonta maga után. Erre figyelemmel a Módosító tv. a 30 napon túli
építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó szabályokat megszünteti. Ezzel egyidejűleg az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele érdekében az
ideiglenes iparűzési adókötelezettség Magyarországon székhellyel, telephellyel
nem rendelkező vállalkozásokat terhelő jogcíme is hatályát veszti. Így a Módosító tv. értelmében az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség megszűnik.
Az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség megszüntetése miatt módosul
az építőipari tevékenységet folytató vállalkozók helyi iparűzési adóalapjának megosztási szabálya is a Htv. mellékletében.
Hatályos: 2021. január 1. napjától
SZÁMVITELI HIBA HATÁSA A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ALAPJÁRA
A Htv. hatályos szövege nem tartalmaz a számviteli hiba iparűzési adóalapra
gyakorolt hatásának korrigálására vonatkozó rendelkezést. Ennek oka, hogy a
helyi iparűzési adóalap megállapítása és annak önellenőrzéssel való módosítása
során a számviteli törvény és az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó ren-
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delkezései is érvényesülnek. Ugyanakkor kérdésként merült fel a jogalkalmazás
során, hogy számviteli hiba feltárása esetén mindenkor szükséges-e az önellen
őrzés, illetve, hogy önellenőrzés esetén miképp kell a hiba feltárásával érintett
adóév adóalapjának egyes elemeit számítani, miképp lehet kizárni a kétszeres
adóztatást vagy az adóztatás elmaradását, különös tekintettel arra, hogy a számviteli törvény megkülönbözteti a jelentős összegű és a nem jelentős összegű
számviteli hibát.
Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a Módosító tv. kiegészíti a helyi ipar
űzési adóalap megállapításának szabályait. Eszerint, amennyiben a vállalkozó jelentős vagy nem jelentős összegű hiba miatt a hibával érintett adóév adóalapját,
adóösszegét az adóhatóság ellenőrzés keretében vagy a vállalkozó önellenőrzés
útján módosítja, akkor annak az adóévnek az adóalapját, amelyben a hibát feltárták, e módosításra figyelemmel kell megállapítani.
Lásd: Htv. 41. § (9) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
BEVALLÁSI REND VÁLTOZÁSA
A Módosító tv. értelmében egyszerűsödik az adózók számára a helyi iparűzési adó
bevallási rendje azáltal, hogy az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati
adóhatósághoz, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Az állami adóhatóságon keresztül benyújtandó egységes, a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazó bevallás jelentős adminisztrációs kötelezettség-csökkentést eredményezhet az adóalanyoknál, illetve az önkormányzati adóhatóságoknál. A helyi
iparűzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében önkormányzati
bevétel marad, az adót az önkormányzat számlájára kell fizetni.
Fontos kiemelni, hogy a Módosító tv. nem változtat azon, hogy az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló
bevallását papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a
papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az illetékes önkormányzati
adóhatósághoz teheti meg.
Lásd: Htv. 42/D. § (1) és (4) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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EGYSÉGES NYOMTATVÁNYOK AZ ÖNKORMÁNYZATI
ADÓZTATÁS SORÁN
A Módosító tv. gondoskodik arról, hogy a bevallási, adatbejelentési, bejelentkezési,
változásbejelentési nyomtatványok ne legyenek önkormányzatonként különbözőek. Ennek érdekében a Htv. úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati adóhatóság
a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján köteles rendszeresíteni az
adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat. Az
önkormányzati adóhatóság csak az adatbejelentési és az idegenforgalmiadó-bevallási nyomtatványokat egészítheti ki, kizárólag az önkormányzati adórendeletben
szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében.
Az önkormányzati adóhatóság részére:
a) az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult,
vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az építményadóról, a telek
adóról, a magánszemély kommunális adójáról szóló adatbejelentési kötelezettségét,
b) az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét
az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is – teljesítheti.
Lásd: Htv. 42/I. §
Hatályos: 2021. január 1. napjától
ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG TELEPHELYE
A Módosító tv. az építőipari tevékenység után fennálló ideiglenes helyi iparűzési
adókötelezettséget megszünteti. Fennmarad ugyanakkor az a Htv.-beli rendelkezés,
mely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen egy adóéven belül
180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A Módosító tv. ezt a rendelkezést áthelyezi a telephely fogalmát meghatározó értelmező
rendelkezéshez. Ennek megfelelően telephelynek minősül a 180 napot meghaladó
építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe,
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ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál
a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.
Lásd: Htv. 52. § 31. pontja
Hatályos: 2021. január 1. napjától
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ALAPJÁNAK MEGOSZTÁSA
A hatályos szabályozás szerint a helyi iparűzési adó alapjának eszközérték arányos
megosztási módszere szerint a járműveket annál a telephely szerinti településnél
kell figyelembe venni, ahol azokat jellemzően tárolják. Tekintettel arra, hogy egyes
gépjármű bérbeadók, lízingbe adók az adót nem működtető településen létrehozott székhelyükhöz vagy telephelyükhöz rendelték eszközértékként a bérbe adott,
lízingbe adott gépkocsikat, mondván e telephelyen történik a bérbe adott, lízingbe
adott járművek úgymond tárolása, így a Módosító tv. kiegészíti a Htv. adóalap
megosztási szabályát. Eszerint a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek eszköz
értékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell
figyelembe venni.
Lásd: Htv. melléklet 1.2. pont
Hatályos: 2021. 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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GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
ADÓHATÓSÁGI FELADATOK ÁTHELYEZÉSE
A Gjt. jelenleg hatályos 9. §-a értelmében a belföldi gépjárművek adója esetében az
adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A Gjt. ezen szakasza
rendezi gépjárműadó kapcsán a hatásköri szabályok mellett az egyes önkormányzatok illetékességére vonatkozó szabályokat is.
A Módosító tv. szerint az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni
gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el. Erre figyelemmel a Gjt.-nek az ezen adónemben eljárni jogosult adóhatóságra vonatkozó rendelkezése, azaz a Gjt. 9. §-a úgy módosul, hogy az eljáró adóhatóság az adótárgy
gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa szerint illetékes önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság.
A gépjárműadóztatási jogkör állami adóhatósághoz telepítése miatt a Módosító
tv. a Gjt. adóhatóságra utaló rendelkezéseiben az önkormányzati adóhatóság kifejezést állami adó- és vámhatóságra cseréli. A Módosító tv. továbbá az adóhatóságra vonatkozó fogalmi rendszert a Gjt.-n belül egységesíti, azaz a Gjt. keretén belül
szabályozott gépjárműadó és cégautóadó egyes rendelkezéseinél adóhatóságként
egységesen az állami adó- és vámhatóságot nevesíti.
Lásd: Gjt. 9. § (1) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MOTORKERÉKPÁR
A Gjt. módosítása értelmében a környezetkímélő gépkocsival kell azonosnak, azaz
gépjárműadó-mentesnek tekinteni a környezetkímélő motorkerékpárt is. Ennek
érdekében 2021. január 1-jétől a Gjt. értelmező rendelkezései közé beépül a környezetkímélő motorkerékpár fogalma is.
Lásd: Gjt. 18. § 9. pont
Hatályos: 2021. január 1. napjától
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TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁST
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS HOZZÁJÁRULÁS KÖTELEZETTSÉGE
Az éttermi szolgáltatást, valamint 2020. január 1-jétől a szálláshely-szolgáltatást 5
százalékos áfa és 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás terheli akkor is, ha
ezen szolgáltatásokat például utazásközvetítő nyújtja saját nevében, más javára,
azaz közvetített szolgáltatásként, de nem az árrés adózás szabályai szerint. Ez azt
eredményezte, hogy e szolgáltatást kétszer is terhelte hozzájárulási kötelezettség,
egyszer a tényleges nyújtójánál, másodszor pedig a szolgáltatást közvetítőnél.
A halmozódás kizárása érdekében a Módosító tv. kiemeli a hozzájárulás-köteles
szolgáltatások közül az 5 százalékos áfa-mértékkel adózó éttermi2, valamint szálláshely-szolgáltatásokat3, amelyeket az Áfa törvény szerinti közvetített szolgáltatásként – de nem az árrés adózás szabályai szerint – nyújtanak.
Lásd: az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI.
törvény 261. § (1a) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
TURISZTIKAI HOZZÁJÁRULÁS ALAPJA
A hatályos szabályozás szerint a turisztikai hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke. A Módosító tv. rendezi a külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték forintra történő átszámítását azzal, hogy utalást tesz az Áfa törvény átváltásra alkalmazandó árfolyamra vonatkozó szabályaira.
Lásd: az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI.
törvény 261. § (3a) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
2 Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom
(TESZOR’15 56.10-ből)
3 Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST ÉRINTŐ
VÁLTOZÁSOK
ÚJ BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONY
2020. október 14-én kihirdetésre került az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény, mely létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, mint új
jogviszonyt az egészségügyi dolgozók tekintetében. A Módosító tv. kiegészíti a Tbj.-t,
és biztosítottnak minősíti az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt.
A Módosító tv. egyértelművé teszi, hogy a Nemzeti Választási Bizottság választott és megbízott tagja is biztosítottnak minősül, azzal a feltétellel, hogy a járulék
alapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíj (díjazás) eléri a minimálbér 30
százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét.
Lásd: Tbj. 6. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
EMELKEDIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK ÖSSZEGE
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forintról 8.000 forintra,
napi összege 257 forintról 270 forintra emelkedik.
Lásd: Tbj. 25. § (3) bekezdés
Hatályos: 2021. január 1. napjától
Kiadja a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. • Cím:1149 Budapest, Nagy Lajos
király útja 127.• Telefon: 06 1 880-7600, fax: 06 1 880-7699 • E-mail: info@menedzserpraxis. hu • honlap:
www.menedzserpraxis.hu • Felelős kiadó: a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó
Kft. ügyvezető igazgatója • Szerkesztő: dr. Teszéri-Rácz Ildikó • Lapterv: Darabos Gabriella • Tördelés:
Rédei Viktor • Hirdetések felvétele: a kiadóban vagy a 06 1 880-7611-es telefonszámon • Nyomdai
munkák: Menedzser Praxis Kft. • Együttműködő partnerünk: VIP Controll Kft. • A kézirat lezárva: 2020. december 8.
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
nélkül a mű kivonatként sem sokszorosítható semmiféle formában (elektronikus és mágneses vagy más adathordozón),
így ennek terjesztése és értékesítése is tiltott.
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