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Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Ismét elérkezett egy évvége, ami már hagyományosan megteremti annak az igényét, és lehetőségét, hogy a 
bekövetkezett változásokat, amelyek a következő időszaki gazdálkodásunkat érinti meg ismerjük. Ebben az 
évben több alkalommal folyamatosan változtak az adótörvények, de mégis három nagy változási időszakra, 
csoportra, tehetjük, tagolhatjuk azokat. 
 
Először évközben változott az szja tv, amelynek a legnagyobb változása az adókulcs 16 %-ról 15 %-ra való 
csökkentése, amely a személyi jövedelemadóban adóalap csökkentő gyermekek utáni kedvezmény, a 
járulékadóban, adócsökkentő tétel átszámítását, és a természetben kapott juttatások nettójából az alapnak a 
megállapítási szabályváltozásait eredményezte, illetve az évközi adósmentések, és egyéb mentesítések, 
változását hozta.   
 
A második nagy blokk, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 
címet viselő jogszabály elfogadása volt. Mint megszokhattuk, most is salátatörvényről van szó, amely csaknem 
valamennyi adózáshoz kötődő jogszabályba belenyúlt.  
 
A harmadik a NAV törvény és egyéb további saláta, ami érinti a képviseleti szabályokat, a vagyonosodási 
szabályok is. 
 
Az átláthatóságot tovább rontotta a középső változást eredményező törvénytervezethez a Törvényalkotási 
Bizottság által benyújtott, és szintén elfogadott összegző módosító javaslat, amely fogalmazásbéli, jogtechnikai 
és érdemi változtatásokat, pontosításokat egyaránt tartalmazott.  
 
A módosító csomag számos adózási jogszabályon túl változtatott, például a civiltörvényen és a filmtörvényen 
is.  
 
Akkor kezdjük az első blokkal, így nem árt áttekinteni az első, júniusi adócsomag emlékét.  Akkor a képviselők 
úgy döntöttek, hogy jövőre 15 százalékos lesz az szja-kulcs, csökken a sertéshús áfája, jön a növekedési 
adóhitel, ami időnként adókedvezmény is lehet, mérséklődik a banki különadó, sőt az intenzíven hitelező 
bankok további adókedvezményt is kapnak. Igaz a lakás áfa kulcsának 5 %-osra való csökkentése is előtérbe 
került, igaz az csak most karácsonyi ajándékként lett felröppentve, és az elkövetkező 4 évnek lesz a gyümölcse, 
de már meg felgyorsult a jogalkotó és azonnal hatályba léphet az új lakás áfa csökkentése. 
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SZJA kulcs változás  
 
Csökken az szja, átírták a kedvezmények átszámítását. 
 
Az elfogadott 2016-os adótörvények szerint jövőre 15 százalékosra csökken a jelenleg 16 százalékos az szja-
kulcs; ennek megfelelően 2016-tól megemelik a családi adóalap-kedvezményt az egy-, illetve 
háromgyerekeseknél azért, hogy megmaradjon az idei szja-kedvezmény (azaz a fizetendő adóra értelmezett 
kedvezmény) összege. A két gyermekeseknél az adóalap-kedvezmény azonban nem pusztán a csökkenő kulcs 
miatt növekszik, hanem már jövőre nagyobb összeget vonhatnak le kedvezményként a fizetendő adójukból. 
2016-tól megjelenik a 2 gyermekes esetében a gyermekenkénti havi 2500-ft adókedvezmény növekedés. 
 

Családi adóalap és járulék adókedvezmény 
 
A családi adóalap-kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként 2016-ban: 
 

• egy eltartott esetén 66 670 forint (azaz marad tízezer forint az adókedvezmény) 

• kettő eltartott esetén 83 330 forint (itt nő a fizetendő szja-ra értelmezett kedvezmény az ideihez 
képest, mégpedig 10 ezer forintról 12500 forintra) 

• három és minden további eltartott esetén 220 000 forint (marad a 33 ezer forintos adókedvezmény). 
 
A kétgyermekesek adóalap kedvezménye 2019-ig rendre nőni fog: 
 

• 2017-ben 100 000 forint (15 ezer forint kedvezmény a fizetendő szja-ra) 

• 2018-ban 116 670 forint (17500 forint) 

• 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint (20 ezer forint). 
 
Az első házasságot kötő, házastársak által együttesen érvényesíthető adóalap-kedvezmény jogosultsági 
hónaponként 33 335 forint továbbra is (a fizetendő adóra értelmezve ötezer forint a kedvezmény havonta).  
 
A 2016. január elsejétől hatályos 15 százalékos kamatadó mértéke, az ez után keletkező kamatjövedelmekre 
alkalmazandó. 
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Nem változó szja adókulcsok 
 
Az adómérték csökkenése azonban nem minden adókulcsot érint, így nem érinti 
 
-a vállalkozó adóalaphoz tartozó adómértékeket, azaz az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi 
jövedelemadójának adóalapja 500 millió forint éves adóalapig továbbra is 10 százalék, 500 millió forint feletti 
éves adóalapig pedig továbbra is 19 százalék [Szja tv. 46/B. § (9) bekezdés]; 
-a tartós befektetési szerződéssel lekötött pénzösszegre három éves lekötési időszak utolsó napját követően 
alkalmazandó kedvezményes adókulcsot, mely továbbra is 10 százalék [Szja tv. 67/B. (5) bekezdés b) pont]; 
-az egyes – béren kívüli és egyes meghatározott – juttatások után a kifizetőt terhelő adó alapját, amely 
továbbra is a juttatás értékének 1, 19-szerese [Szja tv. 69. § ]. Táblázatban foglalom össze a kifizetések után 
alapra vetített teher mértéket. 
 

Természetbeni adózás 
 
Béren kívüli    35.7 %>>>> 34.51 % 
Kamat kedvezmény   51.17%>>>> 49.56 % 
Egyes meghatározott   51.17%>>>> 49.98 % 
 

Kamat adózása 
 
KAMAT jövedelem az átmeneti szabályok miatt, csak 2016 utáni kamatra a 15 %-os, amely megállapítása a 
napok számolt aránya alapján lehetséges, kivéve, ha a nyilvántartásból tételesen megállapítható a kamat 
keletkezés időpontja és utána fizetendő adó alapja, amely a 2016. január 1-je után kifizetésre kerülő kamat 
utáni adó megállapításához nyújt segítséget abban az esetben, ha a kamatfizetést megalapozó időszak 2016. 
január 1-je előtt indult. 
 
E rendelkezés értelmében a 15 százalékos adómérték csak a 2016-ban megszolgált kamatra vonatkozóan 
alkalmazható. Ha a kifizető nyilvántartása alapján az egyes évekre megszolgált kamat egyértelműen nem 
különíthető el, a 2016-ra jutó kamatot a juttatást megalapozó időszak 2016. január 1-jét követő napjainak és 
az időszak teljes időtartamának napjainak aránya alapján kell megállapítani [Szja tv. 84/G. § (5a) bekezdés]. 
 
Az adómérték változása következtében egyes külön adózó jövedelmeknél a kifizetőnek a 15 százalékos 
mértékű személyi jövedelemadót a juttatott jövedelem 1,18-szorosa után kell megfizetnie az alábbi esetekben 
 

- a nem pénzben megszerzett kamatjövedelem [Szja tv. 65§ (19 bekezdés c) pont]; 
- a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]; 
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- a nem pénzben megszerzett adóköteles nyeremény [Szja tv. 76. § (3) bekezdés]; 
- az ellenszolgáltatás (ellenérték) nélkül vállalt tartási szerződés alapján nem pénzben juttatott vagyoni 
érték [Szja tv. 64/A. § (7) bekezdés]; 
- a lakás önkormányzatnak történő bérbeadásával kapcsolatban az önkormányzat által a lakás nem 
megfelelő hasznosítása miatt fizetendő adó [Szja tv. 74/A. § (5) bekezdés]. 

 
Kamatjövedelem és kamatkedvezményből származó jövedelem esetében az egészségügyi hozzájárulást is a 
jövedelem 1,18-szorosa után kell megfizetni, tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó és az 
egészségügyi hozzájárulás alapja azonos. 
 

Ingóvagyontárgy adókedvezménye 
 
Ingó vagyontárgy nem gazdasági tevékenység keretében történő átruházása esetében a jövedelem után 
fizetendő adóból levonható a 200 ezer forint jövedelemre jutó adó összege, mely az adókulcs csökkenéséből 
eredően 30 ezer forintra módosul 2016. január 1-jétől [Szja tv. 58. § (7) bekezdés]. 
 

Magán nyugdíjpénztári visszalépés adózása 
 
Csábítják a magán-nyugdíjpénztári tagokat, mivel a hatályos jogszabályok szerint idén januártól a magán-
nyugdíjpénztári tagok bármikor, időbeli megkötés nélkül visszaléphetnek a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerbe, az adótörvényekhez benyújtott és az Országgyűlés által elfogadott módosító indítvány 
szerint 2016-tól határozatlan ideig a visszalépők megkaphatják azokat az szja-kedvezményeket, amelyekkel 
korábban visszatérő társaik is rendelkeztek. 
 
Így az Szja-törvény olyan bevételként nevesíti 2016-tól a visszalépő tagi kifizetés címén kapott összegét, 
amelyet nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál, és ha a visszalépő tag ezt az összeget 
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utaltja, az összevont adóalapba tartozó jövedelmét terhelő adó terhére 
az átutalt összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb 300 000 forint adó visszatérítéséről rendelkezhet. A 
szabályok azonban már 2015-re is alkalmazhatóak. 

Gyűjtögetők adózása 
 
Gyűjtögetők adózása, (vadon gyűjthető termékek, gyógy, fűszer, gyümölcs, gomba éti csiga) adózása a kifizető 
a felvásárló a bevétel 25 %-ból vonja le a 15 % adót. 
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Fuvarozó, helyi adó útdíj, kiküldetés 
 
Nemcsak a hazai e-útdíj, hanem a ráfordításként, költségként elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-a is levonható lesz 
az iparűzési adóból fuvarozóknál. Külföldi, belföldi napidíj adómentesítése a fuvarozóknál. 

NAHI 
 
Társasági adóban itt a növekedési adóhitel 2015.06.25-től, ami akár adókedvezmény is lehet, ha 
megvalósítunk olyan beruházást, ami új és hozzá a foglalkozatás növelés is párosul, ami legalább 2 évig 
fennmarad. 
 
Bevezetett a növekedési adóhitel intézményének a ennek lényege, hogy az adóévi adózás előtti eredménynek 
a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót a következő két adóév során kell 
megfizetni. A szabály javítja a kedvezménnyel élő vállalkozások likviditását, ezzel segítve fejlődésüket. 
 
A kedvezményre való jogosultság elérése a következő feltételek teljesítéséhez kötött: 
 

• az adózó adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, csak taós 
időszak vehető figyelembe és 

• az adózó az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, 
egyesülésben, szétválásban, és 

• az adózó adóévi adózás előtti eredménye eléri a megelőző adóév adózás előtti eredményének az 
ötszörösét, és 

• az adózó az előző adóévi árbevételének összegétől függetlenül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség 
teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési 
adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni. 

 
A megelőző adóévben negatív adózás előtti eredménnyel rendelkező adózók is jogosulttá válhatnak a 
kedvezményre. Ilyen esetben az adózás előtti eredményben mutatkozó növekmény összegének legalább a 
megelőző adóévi adózás előtti eredmény abszolút értékének az ötszörösét kell elérnie. 

NAHI adókedvezmény 
 
Adókedvezmény is lehet a növekedési adóhitel akkor ha, az Országgyűlés által elfogadott szabályok szerint az 
adóhitelt bizonyos esetekben adókedvezménnyé alakítható. Nevezetesen, ha a növekedési adóhitelre jogosult 
cég nyilatkozatát követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg, akkor a 
növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegét 
 

• a kedvezményezett beruházási érték 19 százalékával csökkentheti, ami azonban nem lehet több mint, 
a növekedési adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett összegének 70 százaléka 
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• a kedvezményezett beruházási érték a korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési 
értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma növekményének és 10 millió forint 
szorzatával csökkentheti. (Olyan eszköz nem vehető figyelembe, amelyre nem lehet terv szerinti 
értékcsökkenést elszámolni.) 

 
A kedvezményezett beruházási értékként érvényesített összeget elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell 
tekinteni a társasági adóban. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkező esetben a 
kedvezmény arányos része visszafizetendő, azzal, hogy még annyi korlátozást tesz a szabályozás, hogy a fenti 
kedvezmény nem jár az adózónak, ha a nyilatkozat adóévében a társasági adótörvény szerinti adókedvezményt 
vesz igénybe beruházása nyomán. 
 
További enyhítés az adózók számára, hogy a bírság, továbbá az adózás rendjéről és a társadalombiztosításról 
szóló törvényekben előírt jogkövetkezménynek a visszatérítése miatt az adóévben bevételként elszámolt, 
korábban növelő tételként figyelembe vett összeg is csökkenti az adóalapot, egy növelő tényező csökkentési 
párja került helyre a törvényben. 

Sertés áfa 
 
Csökken a sertés hús áfája 5 %-ra. Az éttérésre és a besorolásra már sikeredett NAV tájékoztató. 
 
[Áfa tv. 82. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 49. pont, 298. §] 
 
Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: 
Módosító tv.) 23. §-a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 3. 
számú mellékletének I. részét egy új, 2016. január 1-jén hatályba lépő 49. ponttal egészítette ki. Tekintve, hogy 
az Áfa tv.  82. § (2) bekezdése értelmében a 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében 
az adó mértéke az adó alapjának 5 %-a, a módosítás eredményeként 2016. január 1-jétől a következők szerint 
meghatározott sertés termékek adómértéke (27%-ról) 5 %-ra csökken: 
 
Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva vtsz. 0203-ból (kivéve: 0203 1110, 0203 2110) 
 
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontjában kivételként meghatározott termékek közül  
 

- a Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve vtsz. 0203 1110 az Áfa tv. 3. számú melléklet I. 
részének 2014. január 1-jétől hatályos 23. pontjában,  
 
- a Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva vtsz. 0203 2110 az Áfa tv. 3. számú melléklet I. 
részének 2014. január 1-jétől hatályos 24. pontjában szerepel. 

 
Mindezeket figyelembe véve, az Áfa tv. módosításának eredményeként 2016. január 1-jétől a vtsz. 0203 alá 
sorolt termékek köréből valamennyi házi sertés termékre egységesen 5%-os adómérték alkalmazandó. (Az Áfa 
tv. 3. számú melléklet I. rész 49. pontjában szereplő megnevezésből következően az 5%-os adómérték a vtsz. 
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0203 alá tartozó vaddisznó termékekre nem alkalmazható.) A módosítás a már 2014. január 1-jétől ezen 
adómérték alá tartozó sertés termékek adózását nem érinti. 
 
A Módosító tv. az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részének kiegészítésével összefüggésben az Áfa tv-be egy új, 
298. §-t is beiktatott. E rendelkezés értelmében a 3. számú melléklet I. részének a Módosító tv-vel 
megállapított 49. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint 
megállapított időpont 2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik. Azaz az 5%-os adómérték alá tartozó 
termékkör újabb kibővülése kapcsán az elmúlt években alkalmazott szabályokkal analóg előírás szerint kell 
eljárni, vagyis a következők figyelembe vételével. 
 
Az Áfa tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott főszabály szerint a fizetendő adó megállapítására a 
teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Így az Áfa tv. 298. §-ában foglaltak alapján azon 
termékértékesítések esetében, amelyek az Áfa tv. 84. § (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, akkor 
alkalmazandó 5%-os adómérték, ha a termékértékesítés Áfa tv. szerint meghatározott teljesítési időpontja 
2016. január 1-jére, vagy azt követő időpontra esik. 
 
A főszabálytól eltérően, az Áfa tv. 84. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a fizetendő adó 
megállapításakor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Mivel az Áfa tv. 84. § (2) bekezdése a termék 
Közösségen belüli beszerzését, az előleg fizetését, az Áfa tv. 64. § (2)-(3) bekezdései szerinti termékimportot, 
és az Áfa tv. 60. §-a alá tartozó fordítottan adózó ügyleteket nevesíti, ezeknek az esetében akkor alkalmazandó 
5%-os adómérték, ha az az időpont, amelyben a fizetendő adót meg kell állapítani 2016. január 1-jére, vagy azt 
követő időpontra esik. 
 
[NGM Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály NGM/41834/2015. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási 
Főosztály 3029910417/2015.] 

Banki különadó 
 
Csökken a banki különadó, a kormány törvénybe foglalta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött 
egyezségét, így a bankadó felső kulcsa 2016-ban 0,53 százalékról 0,31 százalékra, 2017-ben és 2018-ban 0,21 
százalékra csökken. További változás, hogy jövőre a hitelintézetek adóalapjukat nem a 2009-es, hanem a 2014-
es mérlegfőösszeg alapján állapítják meg, és a fizetendő bankadó mértéke nem haladhatja meg a 2015. 
adóévre fizetett bankadó összegét. Jövőre a rendelkezés nyomán mintegy 60 milliárd forinttal kevesebb 
különadót fizethetnek a bankok. 
 
Emellett nem kell különadót fizetniük a kockázati tőkealap-kezelőknek a forgalmazó és befektetési alapok 
különadójaként. 
 
Jutalmazzák a sokat hitelező bankokat, 2016-tól évente összesen legfeljebb 10 milliárd forint „bankadó-
visszatérítés” illeti meg azokat a hitelintézeteket, amelyeknél a vállalkozói kölcsönök állománya 2009. és az 
adóévet megelőző második adóév között növekedett (például 2016-ban a 2009. és 2014. közötti növekedést 
kell figyelembe venni). A bankadó-visszatérítés a vizsgált időszaki hitelezési növekedésből való részesedésük 
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arányában illeti meg a hitelintézeteket, melyet külön kérelemre az adóhatóság állapít meg. Az adó-visszatérítés 
a vállalkozói kölcsönök állománya növekedésének összege, de nem haladhatja meg a bankadó 30%-át. 

Vállalkozói kölcsön 
 
Az adótörvényekhez benyújtott és elfogadott módosító indítvány definiálta is a vállalkozói kölcsön fogalmát, 
méghozzá így, 
„Vállalkozói kölcsönnek minősül a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződés alapján az Európai Gazdasági 
Térség tagállamában székhellyel rendelkező adóssal szemben fennálló, értékpapírban nem rögzített 
követelések együttes könyv szerinti értéke, kivéve az olyan követelések együttes könyv szerinti értékét, 
amelyek kötelezettje a meghatározásban felsorolt személy vagy szervezet. Így a vállalkozói kölcsönök 
állományába nem tartozik bele a fogyasztó, a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői, az állam, önkormányzat, 
költségvetési szerv, pénzügyi szervezet részére nyújtott kölcsön.”. 

Közművezeték adója 
 
Enyhül a közművezetékek adóztatása, az új nyomvonalon létesítendő közművezetékek, különösen a hírközlési 
vezetékek létesítését, valamint a meglévő hírközlési vezetékek fejlesztését adott esetben hátrányosan 
befolyásolja az adófizetési kötelezettség – olvasható a törvény indokolásában. 
 
Ezért az új nyomvonalon létesített közművezetékek, valamint a kifejezetten gyors (100 Mbps sebességű) 
szélessávú internet-szolgáltatás nyújtására alkalmassá tett vezetékek (vezetékszakaszok) után az adófizetési 
kötelezettség az üzembe helyezésük után 5 évvel kezdődik. 

Dohányipari járulék 
 
Rosszul jár a dohányipar, a  dohányipari vállalkozások által idén fizetett, egyszeri dohányipari hozzájárulás 
állandó közteher lesz a törvényjavaslat elfogadása esetén. „Továbbra is szükséges e közteherből eredő bevétel 
a dohányzás okozta egészséghatások miatt megnövekedett egészségkiadások kompenzálására” - indokol a 
kormány. Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulásából jövőre 11,5 milliárd forintnyi bevételt 
irányzott elő a 2016-os költségvetés tervezete. 

Helyi adókedvezmény alapellátás 
 
Kevesebbet adózhatnak a háziorvosok és a védőnők, átírták a helyi adókról szóló törvényt, így az 
önkormányzat rendeletében adóelőnyt biztosíthat „azon háziorvosi tevékenységet folytató vállalkozó” 
számára, amelyeknek összes árbevételének legalább 80 százaléka származik a háziorvosi és védőnői 
tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg – egy elfogadott módosító indítvány alapján – a 20 millió 
forintot. Ez az adóelőny de minimis támogatásnak minősül. 
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Vagyonosodás 
 
Az egyéni, tényszerű adatokat nem tartalmazó „feljelentések” alapján nem alkalmazhat majd becslést a NAV 
vagyonosodási vizsgálat során, sőt a harmadik csomagban találjuk, csak akkor lehet vagyonosodási ellenőrzést 
lefolytatni, ha a BTK-ban egyes meghatározott pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatosan a nyomózó 
hatóság alapos gyanúja áll fenn.  Azt, hogy ezt, hogyan kell majd értelmezni, az a későbbiekben fog ismertté 
válni, mert most úgy is lehet értelmezni, hogy ez nem szűkíti az ellenőrzések számát, csupán, akkor ezt 
kezdeményezni kell. 

Bérfőzési jövedéki adó 
 
Az Art úgy módosult, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóraktár által a bérfőzés után befizetett jövedéki 
adót elkülönített letéti számlán kezeli. Az adóraktár a bérfőzés után befizetett jövedéki adófizetési 
kötelezettségét ezen elkülönített letéti számla javára teljesíti.  

Online ptg szabályai 
 
Felhatalmazást kapott az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az online 
pénztárgép éves felülvizsgálatának részletes szabályait. A leginkább kívánatos kérdés annak egyértelmű 
szabályozása, hogy milyen gyakorisággal és mennyiért, mit is kelljen elvégezni, miután az online állapot 
biztosítása igényli a folyamatos és állandó kommunikációs képességet. Ma kijelenthetem, hogy ennek 
biztosítása a pénztárgép tulajdonos felelőssége, amit akkor is el kell végezni, ha éven belül egyébként a gépm, 
javítás alatt ált mivel meghibásodott. 

Egykesz 
 
A „december 31-éig adott, az állami adóhatóság által /vezetett adófolyószámla, valamint a vámhatóság által 
vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos folyószámla tekintetében elektronikus 
vagy személyes ügyintézésre jogosító meghatalmazások 2016. január 1-jétől az e törvény szerinti, állami adó- 
és vámhatóság által vezetett egységes adószámlával kapcsolatos elektronikus vagy személyes ügyintézésre is 
kiterjednek, kivéve, ha az ügyfél a meghatalmazást visszavonta”. Vagyis a jelenlegi, mintegy 90 ezer képviselő 
meghatalmazását nem kell sem módosítani, sem újraírni, ezzel nyugvópontra került az Egykesz kérdése is. 

MRP 
 
Mentes az ajándékozási illeték alól a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett 
értékpapír, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, szociális 
hozzájárulási adó vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.  
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A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szabályozása egyébként számos ponton változott és egészült ki, így 
az ez iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány a módosító csomag. Eddig privatizációs eszköz volt, most 
javadalmazási kérdéseket érint. 

Helyi adó kedvezmény K+F 
 
Az önkormányzat – valamennyi vállalkozóra egységesen – rendeletet alkothat arról, hogy a vállalkozó adóját az 
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának 
megfelelő összeggel csökkentheti.  

Adózók besorolása 
 
A nagy változásként tekintünk a megbízható és kockázatos adózók szabályainak a megalkotására. A 
szabályozással az adózók, de csak a cégbíróságon jegyzett és áfa regisztrált adózók, három csoportba kerülnek 
besorolásra a jövő évtől, a megbízható, a besorolás nélküli, és a kockázatos adózók csoportjába, aminek a 
lényege, hogy a jogkövető – megbízhatónak minősülő – adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a 
kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesülnek. A 
speciális adózói kategóriákba sorolás kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzettekre és az áfa regisztráltakra 
vonatkozik, majd erre nagyon oda kell figyelni. 
 
A megbízhatóság kritériumai 
 
Megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett és az áfa regisztrált adózó fog minősülni, amely az alábbi 
felsorolt feltételeknek egyszerre megfelel: 
 

a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül, 
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az 
adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet, 
c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási 
eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását, 
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve 
kényszertörlési eljárás alatt, 
e) a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással, 
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
adószám-felfüggesztés hatálya alatt, 
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt, 
h) a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem 
szabott ki terhére az állami adóhatóság, vagy - mint azt fent jeleztük - „terhére az állami adó- és 
vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege 
nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 %-át”, Kiegészült az Art 
megbízható adózók ismérveit felsoroló része azzal, hogy az a cég is megbízható adózónak minősül, 
amely „terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben 
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esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított 
adóteljesítményének 1 %-át”. Az indokolás szerint a kiterjedt tevékenységet folytató, több telephellyel 
és jelentős adóteljesítménnyel rendelkező vállalkozásoknál az ügyletek számából adódóan nagyobb 
számban fordulhat elő mulasztási bírsággal szankcionálható kisebb hiba (ezeknek a számát maximálta a 
felsorolás előző pontja), így számukra rendkívül nehéz lett volna a megbízható adózói minősítés 
megszerzése. Vagyis a módosítás lehetővé teszi, hogy több nagy cég nyerhesse el a megbízható adózó 
státuszt, amely számukra (is) komoly anyagi hasznot hoz. 
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, 
és 
j) nem minősül kockázatos adózónak 

 
A megbízható adózók pozitív elbírálást kapnak, így 

- az ellenőrzés időtartama nem lehet 180 napnál hosszabb 
- esetükben a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százalékkal kevesebb, mint az 
általános szabályok szerint megállapított mérték; 
- évente egyszer automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak, ha az 
adótartozás a 10.000 ft-ot eléri, de nem több mint 500.000-ft 
- 2017-től az áfa-kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül teljesíti; a határidő 2018-tól 
30 napra rövidül. 2016 ban marad még a megszokott szabály 

 
A kockázatos adózó kritériumai 
 
Kockázatosnak minősül az adózó, ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, de 

- szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján, ami magánszemélynél 
10, más adózónál 100 millió nagyságú ami nagy összegnek számít. 
- szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján 
- szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján 
- egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele 
szemben 

 
Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig fog kockázatos adózónak minősülni, kivéve, ha az okot 
adó adóhiányt, adótartozást megfizeti. 
 
A kockázatos adózók büntetése, hogy 

- az általa visszaigényelt áfa kiutalási határideje az általános szabályok szerinti 75 nap valamennyi 
esetben 
- esetükben az adó-ellenőrzési határidő 60 nappal meghosszabbodik 
- szigorúbb elbírálásban részesülnek a késedelmi pótlék megállapításakor, ötszörös mértékű pótlékot 
fizetnek a jegybanki kamat után 
- szigorúbb az adóbírság, a mulasztási bírság megállapítása, a mulasztási bírság nem mellőzhető és 
minimum a 50 %,  az adóbírság pedig 150 %. 

 
A NAV először 2016. első negyedévét követően minősíti a vállalkozásokat, majd negyedévente vizsgálja a 
megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását, 30 nap alatt bírálja el és azt 
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követő hónap első napjára sorolja be az adózót. Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016. második félévétől 
lekérdezheti minősítését, és lehetősége van azzal kapcsolatban kifogással élni. 

Bevallási nyilatkozat, bevallási tervezet 
 
A másik nagy változás a bevallási nyilatkozat és a tervezet 
 
A törvény megszüntette az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás intézményét.  2016-tól ha a 
magánszemély az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett, és nem érvényesít 
adókedvezményt, nyilatkozatban kérheti az adóhatóságot az szja megállapítására. Az adóhatóság a 
magánszemély bevallását a havi 08-as bevallások alapján készíti el, melyet március 15. után küld meg az 
adózónak elektronikus úton ez az úgynevezett bevallási nyilatkozatot, aminek már a nyilatkozat elkészítését 
01.31-ig vagy a NAV-nál vagy a munkáltatónál lehet és kell kezdeményezni. 
 
A 2016-ra vonatkozó adóbevallást 2017-ben már teljes egészében az adóhivatal fogja elkészíteni mindenkinek, 
ami azt jelenti, hogy 3,5-3,8 millió embernek nem kell bevallást benyújtania sem elektronikus, sem papír 
alapon, 2017-től a magánszemélyek bevallási ajánlatot, tervezet kapnak majd, ezt jóváhagyhatják, vagy 
észrevételt tehetnek.  
 
Minderre elektronikus úton lesz lehetőség. Ez a lényege a kérdésnek, hogy megfordul, és nem kell 
kezdeményezni, hanem automatikusan elkészíti a NAV kivéve az egyéni vállalkozót és az Őstermelőt, illetve 
kell, legyen egy elektronikus felület a kommunikációra, ez a tervek szerint nem az ügyfélkapu, mivel csak 
minden hatodik adókötelezettség alá tartozó természetes személy rendelkezik ma ilyennel. 

Adóazonosító 
 
Adó azonosítószám az 1996-os születési törvény szerint az adószám első száma, a 8-as, állandó szám, amely 
azt jelzi, hogy magánszemélyről van szó. A 2-6. számjegyek a személy születési időpontja és az 1867. január 1. 
között eltelt napok számát jelöli, míg a 7-9. számok az azonos napon születettek megkülönböztetésére szolgál. 
Az utolsó számjegy pedig egy ellenőrző számjegy, amelyet az első kilenc szám felhasználásával képzik. Ez csak a 
bemutatása volt hogyan is van képezve. A lényege, hogy 2016-ban még nem kell, el van halasztva egy évvel 
annak beszerzése, ráadásul az sem a mi felelősségünk. 2015. évi CXLI. törvény, amely egy évvel elhalasztja az 
eltartottak adóazonosító jelének kötelező feltüntetését a családi kedvezményt igénylő nyilatkozatokon. Így az 
érintetteknek nem kell a jel kiváltásáért futkosniuk, mivel a 2015. évi adóbevallásban és a 2016. évre 
vonatkozó családikedvezmény-nyilatkozatokban továbbra is elegendő a 9 éven felüli eltartottak természetes 
személyazonosítóit (név, anyja neve, születési dátuma, helye) és a lakcímét feltüntetni. Ez azt jelenti, hogy az 
adóazonosító jelet a családi kedvezmény érvényesítéséhez majd csak a 2016. évről szóló, 2017-ben 
elkészítendő adóbevallásban, munkáltatói adó-megállapításban, valamint a 2017. évben adott adóelőleg-
nyilatkozatokban kell kötelezően alkalmazni. Az Art „210. § (1) Az állami adóhatóság a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján 2016. július 1-ig 
hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik 
be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek. A magánszemély adóazonosító jeléről annak 
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megállapítását követő 45 napon belül az állami adóhatóság az adózó adatszolgáltatásban megjelölt lakcímére 
értesítést küld. 2016. november 30. napjáig hatósági igazolványt állít ki.” 

Képviselet 
 
Képviselet szabálya változott 14-15 évben is, ez nem maradhatott el 16-ban sem, illetve itt még 
szerkesztésében is változott a szabály, pontokban tartalmazza a természetes személyek, más szervek és a 
kiemelt képviseleti szabályokat. 

Adóregisztráció 
 
Változott néhány ponton az adóregisztrációs eljárás: 
 
- az adótartozásra vonatkozó összeghatárok a korábbi 15-, illetve 30 millió forintról 5 és 10 millió forintra 
csökkennek; 
- a cégvezetőket is vizsgálják az eljárás során,  
- vizsgálják az eltiltásokat 

Egységes folyószámla 
 
Jövőre létrejön a régóta várt, beígért folyószámla-integráció, vagyis az eddig külön nyilvántartott 
folyószámlákat az adó- és a vámhatóság közös nyilvántartássá alakítja. Ennek nyomán a tartozásmentesség 
igazolást 2016-tól már egységesen, NAV szinten lehet kérni, illetve a fizetési könnyítést is, kivéve a vám.. Mint 
arról fent említést tettem, az ügyintézésre jogosító megbízásokat nem kell módosítani, illetve fordítva annak 
kell vissza vonni, aki nem engedélyezi annak megismerését. Látva az eddigi VÁM-os folyószámlákat azért ennek 
nem kell annyira örülni, okozhatnak kellemetlenséget, minden esetre, ha jók lesznek, akkor ez jelentős 
adminisztrációs egyszerűsítés, most már bírjuk ki ezt a kisidőt. 
 
Az adófolyószámla egységesítés megváltoztatja a befizetések elszámolási sorrendjét, megismerünk egy új 
fogalmat az adó- és vámfolyószámla integrációval összefüggésben bevezeti az értelmező rendelkezések közé 
az adószámla, elszámolás, és tételes elszámolású fizetési kötelezettség fogalmakat.  
 
Az állami adó- és vámhatóságnál 2016-tól működő közös folyószámla kialakítása azt eredményezi, hogy míg 
korábban az adóhatóságnál az adónkénti befizetést az esedékesség sorrendjében kellett elszámolni, addig 
2016-tól a közös folyószámlán már olyan fizetési kötelezettségek is nyilvántartásra kerülnek, amelyeket ettől 
eltérően kell kezelni. Az úgynevezett tételes elszámolású fizetési kötelezettségek azok, amelyek esetében a 
befizetéseket a kötelezettséget előíró határozatszám/ügyszám megjelölésével kell teljesíteni azért, hogy azok a 
befizető által megjelölt konkrét fizetési kötelezettségre kerüljenek elszámolásra, akkor is, ha az így megjelölt 
kötelezettségnél van korábbi esedékességű ki nem egyenlített tartozása az adózónak. Abból a célból, hogy az 
eltérő módon kezelendő fizetési kötelezettségek egy rendszerben kezelhetőek legyenek, szükséges 
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meghatározni ezeket speciális kezelést igénylő közteher nemeket, illetve annak akinek lesz ilyen kötelezettsége 
a a befizetés hivatkozását kell elvégeznie. 

Szja+eho részletfizetés 
 
Szja-tartozásnál a korábbi 150 000 forintról 200 000-re nő a pótlékmentes részletfizetés engedélyezésének 
összeghatára, mely már egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség kapcsán is kérhető a bevallásban 
automatikusan 6 havi részletben. 

Cégbejegyzésre nem kötelezett mulasztási bírsága 
 
A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a cégbejegyzésre nem kötelezett 
adózónál az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül – határidő tűzésével – hívja fel az adózót 
kötelezettsége teljesítésére - azaz adminisztrációs hibát, tévedést nem büntetnek azonnal. Nem tartozik ide a 
bejelentkezési, a foglalkoztatott bejelentési, az ekaer bejelentés elmulasztása. 

Házi pálinka 
 
Változik a házi pálinkafőzés jövedéki adójának szabályozása, 2016-tól évi 1000 forint regisztrációs díjat kell 
fizetnie a házipálinka-főzőnek, aki literenként 700 forintos adójegy vásárlása után kezdhet pálinkafőzésbe; 
adójegyből legalább ötöt, legfeljebb 86-ot lehet vásárolni. 

Zöldrendszám 
 
Jövőre a környezetkímélő – elektromos – járművek illetékmentesen vásárolhatók meg. A haszonjárművek 
(autóbusz, nyerges vontató, tehergépkocsi) megvásárlása is illetékmentes lesz. Kedvezmény illeti meg, az 
illeték, a cégautó-adó, a parkolási díjból, a gépjárműadóból az úgynevezett zöld rendszámos járműveket. 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 
 
Az új adótörvény az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét az idei 6930 forintról 7050 forintra emeli 
2016. január 1-től. 

ÁFA időszaki ügylet 
 
Átalányos forgalmi adó változások  
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Az Áfa törvény 2015. július 1-től és 2016. január 1-től hatályba lépő változásai szerint két lépcsőben kerül 
bevezetésre az új módszer az elszámolási időszakos ügyletek Áfa szerinti teljesítési időpontjának 
meghatározására. Nem kötődik már sem közüzemhez, sem közszolgáltatáshoz, pusztán időszakhoz,  ami nem 
feltétlen havi, vagy negyedéves, vagy éves időszakot kell hogy lefedjen. 
 
2015. július 1-től 
Kizárólag az alábbi három tevékenység kapcsán kell az új szabályt alkalmazni: 

- könyvviteli szolgáltatás  
- könyvvizsgálói szolgáltatás 
- adótanácsadói szolgáltatás 

 
Teljesítés időpontja: 

- Fő szabály szerint: az ellenérték megtérítésének időpontja (fizetési határidő) az elszámolási időszak 
utolsó napja. 
- Kivétel ez alól: 
ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját 

• Megelőzi, akkor a számla kibocsátás időpontja, 
• Követi, akkor fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő 30. nap. 

 
Az új szabályt a fenti három tevékenység esetén az olyan 2015. július 1-én, vagy azt követően kezdődő 
elszámolási időszakra kell alkalmazni, melyek fizetési esedékessége szintén 2015. július 1-én vagy azt követően 
van. 
 
2016. január 1-től 
 
A jogszabály szerint valamennyi elszámolási időszakos ügylet esetén az új szabályt kell alkalmazni, így minden 
ilyen 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő elszámolási időszak esetén, melynek fizetési esedékessége 
is 2016. január 1-re, vagy azt követő időpontra esik. 
- Fő szabály szerint: az elszámolási időszak utolsó napja 
- Kivétel ez alól: 
ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját 
• Megelőzi, akkor a számla kibocsátás időpontja, 
• Követi, akkor fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő 60. nap.  
 
A számlán a teljesítési rovatban minden esetben az áfa teljesítés időpontját kell feltüntetni. A számlát a 
kiállítása szerint könyveljük, számoljuk el, ha az nem jó akkor az abból keletkező felelősség a megrendelőt, a 
befogadót, a kiállítót, de semmi esetre sem a könyvelőirodát terheli. Igaz ez arra az esetre is, ha nem az van a 
számlán, mint ami történik, nem mindegy, hogy előre, vagy előleg a fizetés stb. Szóval a számlát szíveskedjenek 
a befogadáskor annak tartalmáról ellenőrizni. Köszönjük. Az előleg az áfában külön nevesített teljesítés, ami 
nem igaz a számvitelben. Előlegről akkor beszélünk, ha megállapodás alapján a teljesítés előtt az ellenérték 
részeként pénz, pénzhelyettesítőt, bármilyen vagyoni előnyt a felek elszámolnak, beszámolnak, akkora 
teljesítés időpontja az beszámolás napja. 
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Adólevonási jog 
 
Adólevonási jog érvényesítése az áfában. 
 
Az áfatörvény friss módosítására nagyon oda kell figyelni!  
 
Jelenleg a 153/A.§. (1) bekezdése szerint a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-megállapítási 
időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy az Art. szerinti 
elévülési időn belüli korábbi adó-megállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen 
felszámított adó összegével. 
 
Ez azt jelenti, hogy a 2015. december 31-éig hatályos szabályozás értelmében az adóalanynak az adólevonási 
jog érvényesítésére annak keletkezésétől az Art. által meghatározott elévülési időn belül bármelyik adó-
megállapítási időszakban lehetősége van. Ez azért volt kedvező szabály, mert ha megfelelően „gazdálkodtunk” 
a levonható áfával, akkor azt olyan elszámolási időszakban számoltuk el, amikor a felszámított fizetendő áfa 
fedezetet nyújtott rá. Így nem kellett kiutalás miatti ellenőrzéssel bajlódni, és a pénzügyi rendezés is 
egyenletesebb volt. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164.§-ában főszabályként szerepel, hogy az adó 
megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben 
az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett 
volna fizetni. 
 
2016-tól váratlan meglepetésként az újrafogalmazott 153/A.§. az elévülési időnél rövidebb időkorlátot határoz 
meg az adólevonásra. Az új főszabály értelmében az adólevonási jog a keletkezése évében és az azt követő 
naptári évben érvényesíthető, az adóalany döntése szerinti bármelyik adó-megállapítási időszakban. Tehát 
attól függően, hogy az áfa-levonási jog mikor keletkezett, attól számítva legfeljebb 2 év áll az adóalany 
rendelkezésére. 
 
Ezt az új szabályt azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amikor a levonási jog 2016. január 1. napján 
vagy azt követően keletkezik. 
 
Az adózás rendjéről szóló törvény szerint el nem évült, de még nem érvényesített levonható előzetesen 
felszámított adó összegét a belföldön nyilvántartásba vett adóalany abban az adó-megállapítási időszakban 
jogosult figyelembe venni az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként, amelyben az adólevonási 
jog keletkezett. 
 
Tehát a szabad választásra biztosított két éves időkorláton túl is van mód a még el nem évült előzetesen 
felszámított adó tekintetében a levonási jog érvényesítésére. A 2016-tól érvénybe lépő új szabályok úgy 
rendelkeznek, hogy ekkor az adóalany abban az adó-megállapítási időszakban élhet az adólevonási jogával, 
melyben az adólevonási jog keletkezett. Az általános forgalmi adó ennek a bevallásnak az önellenőrzése révén 
helyezhető levonásba. 
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Változatlan marad 2016-tól is az a magyarázat, hogy választásnak minősül az adóalany azon döntése, hogy 
melyik adó-megállapítási időszakban veszi figyelembe a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 
adót (a szabályozott időkorláton belül). Ebből következik, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 49.§-ának (1) 
bekezdése értelmében nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási 
lehetőségével jogszerűen élt. Ezt önellenőrzéssel tehát nem lehet megváltoztatni. 
 
A módosuló szabályok a főszabálytól eltérően rendelkeznek a fordított adózás alá eső ügyletek és az 
önadózással megfizetett import áfa esetében. Ezek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló törvény 
153/A. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a fordított adózással vagy az import áfa önadózással 
megfizetett adója tekintetében a levonási jog kizárólag abban az adó-megállapítási időszakban vehető 
figyelembe, amikor a levonási jog keletkezett, vagyis a fizetendő áfát meg kell állapítani. 
 
Mindezekkel tovább bonyolódik az amúgy sem egyszerű általános forgalmi adó rendszerének alkalmazása, 
növelve ezzel az elévülés időszakát ha valaki a két éven túl az önellenőrzés keretében érvényesíti az 
adólevonási jogát. 

Számlázó program 
 
Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől 
 
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM 
rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik azoknak a jogszabály által meghatározott követelményeknek 
a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen. 
 
A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy 
olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, 
amelynek elindításával adatexport végezhető  
 

• a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott 
számlákra, illetve  

• a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó 
számlákra. 

 
Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság 
rendelkezésére bocsátása a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete 
szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben. 
 
A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési 
adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra 
vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és 
egységes szerkezetben valósulhat meg. 



 
 

 

 
Juhász Adószakértő Iroda    Cím: 5000 Szolnok, Óvoda út 9.    Tel.: (56)370-564 
www.juhaszadoszakerto.hu E-mail: tibor@juhaszadoszakerto.hu 

 20 

Illeték 
 
Illetékváltozások 
 
Tárgyi Illetékmentes eljárások 

• hatósági erkölcsi bizonyítvány évente 4 alkalommal 

• vállalkozói igazolvánnyal, üzletműködési engedéllyel kapcsolatos eljárás 

• állandó személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás 

• családi állapot változásból eredő névváltozás 

• mozgásban korlátozott személy parkolási igazolvány kiállítása 

• oktatási igazolvány kiállítása 

• eltulajdonított okmányok pótlása 

• mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása 

• jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele 

• gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal 

• 160 nm alatti lakóépület építési engedélye 

• valamennyi adóigazgatási eljárás 
 

Cégbírási eljárások, cégkivonat, cégbizonyítvány, elektronikus formában, ha a cégtagja, vagy képviselő kéri. Ha 
nem ő kéri, akkor nem változott. 

Kötelező olvasmány 
 
KÖTELEZŐ MINDNKINEK ELOLVASNI 
Bérelszámolás: kötelező elemei. ISMÉTELTEN / ISMÉTELTEN/ ISMÉTELTEN 

• Reprezentáció, üzleti ajándék, Havi adóbevallás alá eső kötelezettség. Nem a könyvelő, a 
bérszámfejtő feladata a besorolás. 

• Telefon minden oldalra szükségünk van 
• Munkaidő nyilvántartás (szabadságok) ki nem vett szabadság, következő évre átvihető 

szabadságok kérdése, csak ha benne van a tájékoztatásban, tehát a felek megállapodtak és 
akkor is csak a pótszabadság. Megkezdett és követő 5 nap nem átvitt. 

•  Milyen munkaszerződést, tájékoztatást használunk, nagyon fontos az ellenőrzések során, a 
kettő egyezzen meg. 

• Nyilatkozatok mi csak beállítjuk, de nem felelünk érte, akár kedvezmény, akár pótszabadság, 
akár egyéb jogosultság, kötelezettség keletkezik. Nagyon fel kell hívom arra a figyelmet, hogy 
az adóbevallás elkészítésének új rendszere, a NAV IT, számítástechnikai rendszerei, felismerik a 
hibákat, amelyekkel való szembesülés nem pozitív élmény. A magunk részéről ennek a 
felelősségétől teljesen elhatárolódunk. 

• Béren kívüli juttatások külön figyelemmel az Szép kártyára, az iskolarendszerű képzésre, az 
iskolakezdési támogatásra. 
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• Munkaszerződés, többször is változott a munkatörvénykönyve a régi mintákat ne használjuk, a 
minta ezért minta, mert csak mankó, olvassuk már el, és azt csináljuk vele, amire való, de az egyéni 
részeket kérem, mindenki magára adaptálja. 

o Munkaszerződés 
o Igazolás a nyilvántartásba vételről 
o Gyermek nyilatkozatok szükséges 2017-től csak az adóazonosító számot lehet 

elfogadni, közös érvényesítés esetén a 08-as változott kell a közös érvényesítésnél a 
jogosult adóazonosítója.  

o Tájékoztatás új jelentősen változott Munkaköri leírás, szabadság kiadás szabályai, mit 
lehet átvinni a következő évre 

o Szerződésmódosítás (munkabérváltozás pl. évelején) a minimál bér, a garantált bér. 
• Költségtérítések, mi csak részben kitöltött, vagy egyáltalán ki sem töltött, vagy csak összeg 
alapján elszámolt költséggel később semmit sem tudunk tenni. 

o Kiküldetési rendelvény (kötelező biztosítási csekk) 
o Munkába járás 86% Vizi, légi, vasúti, szárazföldi. 
o csak menetjegy számlával nem tudunk mit kezdeni, az is kellene, hogy ki és mikor és 

milyen célból használta. 
• A munkabér kifizetés számfejtése nem közömbös, hogy készpénzes-e, vagy átutalásos, az 

átutalásos kifizethető készpénzen, ha erről készül számviteli bizonylat, de a készpénzes nem 
fizethető ki átutalással. 

• EFOT (egyszerűsített foglalkoztatott bejelentés 11. § (1) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a 
munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése 
előtt bejelenteni a (3) bekezdés szerinti adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét - 
választása szerint – nagyon sok a telefonos (közvetlen NAV bejelentés) bejelentési hibája, a 
túllépések. 
Nagyon fontos lenne megérteni, hogy nem elég telefonon nekünk bediktálni, kérünk egy e-
mailt, Ha nem jön email, nem tudok a telefonért felelősséget vállalni. 

a) elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a 
továbbiakban: ügyfélkapu), vagy 
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. 

 
• EFOT Kijelentés (8) Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és 

módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés 
meghiúsulása esetén - 

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy 
b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő 
napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú 
munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van 
lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles 
eleget tenni. A bejelentés módosítására az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak 
szerint kerülhet sor, függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségének eredetileg a 
munkáltató melyik módon tett eleget. 

• Biztosítások igénylik a kötvényeket, illetve a bérelszámoláshoz a havi/név/év befizetéseket. 
Nem kellene elfelejteni. 
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• Mezőgazdasági felvásárlási jegy is a 08-as bevallás része. 
 
Nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek az adatok mind a havi adóbevallás kötelezettségeit 
tartalmazzák, ebből a hibából eredően, ha az iroda nem kapja meg, hibás, adóhiányt keletkező bevallások 
keletkeznek, melyért az adatszolgáltató felelős. A bevallás, (ok) módosítása jelentős adminisztrációs teherrel és 
költséggel jár. Nagyon kérek mindenkit, hogy kerüljük el. 2014-től valamennyi módosítás miatti többlet 
költséget kiszámlázzuk , ígértük mindezt, de szinte sehol nem tettük, azonban 2016-től mindenképpen 
kénytelenek vagyunk erre. 
 
Rendszámot ne felejtsük el az üzemanyag beszerzés esetén a számlára ráíratni. belföldi kiküldetési rendelvény, 
Útnyilvántartás, gépüzemnapló, mind alapbizonylat. Ezek tartalmáért, kitöltéséért semmilyen felelősséget nem 
áll módunkban vállalni. Olyan futások vannak, hogy nem marad idő a tevékenységre. 
 
Felhívom a figyelmet az ország tele van rendszám felismerő rendszerekkel. HUGO, mélygarázsok, autópályák, 
országhatár stb. Ezzel mindent el is mondtam. Az EKAER a HUGOra épül. Kérem, számítsák ki a 
költségtérítéseket. Nem elég a km meghatározása. Van futás teljesítmény nyilvántartás ami közhiteles. 
 
Munkaszerződés módosítása a minimálbér, garantált bér változása miatt indokolt, 2016.01.01-el. 
 
Kérem, figyeljék a www.juhaszadoszakerto.hu honlapot, mert egyrészt található egy zárt oldal, ahol 
megtalálható az iroda általános vállalkozói szabályzata, amely tételesen és részletesen tartalmazza a 
vállalkozási szerződésünk általános szabályait, amely tartalmazza kinek mi a feladata, illetve joga, 
kötelezettsége, amely a későbbi vitákat hivatott elkerülni. Illetve itt kerül közzétételre azon változások 
kivonatolása, amely meghatározhatja a vállalkozás további kötelezettségeit, jogait, választásait. 
 
Általános gond és probléma a havi adófizetés nagysága, a hitelezés biztosítása. A kormányzati szándék miatt a 
forgalmi típusú adózás jelentősen előtérbe kerül, ami a havi áfa összegekben is megjelenik. Lehetetlen feladat, 
legalább is belföldi értékesítés esetén, hogy ne legye áfa, de legyen eredmény, ami feltétele a 
hitelezhetőségnek, a pályázaton való részvételnek. Ez 2014-2020 között különösen fontos. A pályázat írók nem 
tájékoztatják minden esetben Önöket. Nem elég a pályázatot megnyerni, azt meg is kell tartani. Figyeljünk 
azokra az értékekre, (irányadó indexekre, árbevétel, aránya, létszám stb) amiket tartanunk kell. Ezek hibáit 
nem akarjuk az irodára hárítani.  
 
Kérjük, mindenki gondolkozzon ezen el. Mottónk a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit várni kell. 
Mindezt egészítsük ki a vagyonosodási kérdésekkel is ami 2014-ben igen jelentősen megjelent az életünkben. 
Ugyan nem teljesen ismert a 2016 változásokkal a cél, de a 2015 ös ellenőrzési tapasztalatok egészen 
megrémisztőek, és ha csak annyi a 16 os változás, hogy még bűncselekménnyel is meg lesz az adózó 
gyanúsítva, akkor nem hogy javult volna a helyzete. Esemény után nincs tabletta, előtte esetleg még 
felmérhetjük a kockázatot és hogyan lehet azt mérsékelni. 
 
A számviteli politika kialakításáért, így a pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és módosításáért is a 
gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. Amennyiben a gazdálkodó a számviteli politikáját nem 
készíti el, vagy a szabályzataiban foglaltakat nem tartja be, mulasztási bírsággal sújtható. Különösen igaz ez 
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azért mert változott a számviteli törvény, a besorolásokat a könyvelő nem tudja elvégezni, akarunk és fogunk 
segíteni, de csak mi ehhez nagyon kevesek vagyunk. 
 
Az iroda ezt 2007 évben egyébként mindenkinek elkészítette, annyit kellett tenni, hogy kitöltsék a vállalkozás 
nevét és beírják a pénzösszeget, és ha kell az ellenőrzésre a szabályzat, akkor azt küldjék meg. Kérem, ha 
valakinek ez nincs meg egyeztessenek kollégáimmal ne az ellenőrzéskor lepődjünk meg és kapkodjuk.  
 
Minden gép, jármű használatát igazolni szükséges, vagy útnyilvántartás, vagy menetlevél, vagy gépüzem napló 
stb, ezek utólag nem tölthetők ki. A nyíltvégű pü lízinges autóknak tétel, útnyilvántartás kell, amiből a hivatalos 
és magánhasználat megállapítható, mivel úgy döntöttek, ezért vették így a járművet, hogy levonják az áfát. Ha 
van, magán használat amiatt, azt el kell számolni, meg kell téríteni. 
 
A HÁZIPÉNZTÁR NEGATÍV összege nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! 
A HIÁNYZÓ SZÁMLA, BIZONYLAT nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! 
A KÉSZPÉNZFIZETÉS BEJELENTÉS, ÉRTÉKHATÁR TÚLLÉPÉS MIATTI BÍRSÁG nem a könyvelő felelőssége, csak 
akkor, ha jelezték és a szerződés szerint nem jelentette be. 
Hiányzó bizonylat keresése nem a könyvelő felelőssége. 
Valótlan gazdasági esemény nem a könyvelő felelőssége. 
Tagi kölcsön nem a könyvelő felelőssége, annak szerződése, a kamatok elszámolás alap gazdasági esemény, 
nem a könyvelő dokumentálja. 
Szigorú számadású bizonylatok elszámolása nem a könyvelő felelőssége 
PÉNZMOSÁS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
LELTÁR tartalmazza, a tárgyi, a készlet, a vevő, a szállító, a követelés, a kötelezettség összegét. Nem a könyvelő 
feladata annak elkészítése, csak és kizárólag, szabályosan kiállított bizonylatok, és szerződések, leltárak alapján 
van módunk szolgáltatást nyújtani. 
 
Figyeljük ugyan és mindenért szólunk, de ne forduljon már ez át. Köszönet. 
 
FONTOS ha hibázunk és az adózó kockázatos a minősítése miatt, a többlet szankciót nem vállaljuk. 
 
Köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, hogy megismerje az anyagot, az abban szereplő kérdések, 
üzenetek, feladatok megoldásában részt vállalt, a jövőben fog, annak érdekében, hogy mindenki számára 
biztonságot, eredményességet, nyugodt kiszámítható gazdálkodást eredményezzen. 
 
Ügyfélkapus regisztráció azoknak, akiknek eddig nem volt. E kellene rajta gondolkodni. A mi munkánkat is tudja 
rajta kontrolálni, előbb utóbb úgy is mindenkinek kel, hogy legyen. 
 
A hitelkérelmi igényüket a leadás előtt legalább 5 nappal ha tudnák jelezni, az nagyon megkönnyítené az 
életünket. Ez csak kérés, de a mottót fentebb olvasták.  
Olginak nagyon fontos lenne, hogy az egyszerűsített bejelentések adatait az ügyfelek ne telefonon diktálgassák 
be nekünk, hanem írjanak már e-mailt. Tudjuk, mindannyian a bizonylat véd és vádol. Még nem volt gond, de a 
egyszer lesz akkor az, nagyon nagy lesz. Mi soha nem futottunk, fogunk elfutni a minket terhelő felelősség elől, 
de vitázni nem szeretünk. 
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Számviteli változások 

Elfogadásra került a 2016 évi számviteli törvény. A módosítás célja az éves pénzügyi 
kimutatások és az egyéb beszámolók egész unióra kiterjedő összehasonlíthatóságának és a 
beszámolók megbízhatóságával kapcsolatos bizalom fokozott mértékű, következetes és konkrét 
adatközlés révén történő növelésének elősegítése. Fontos emellett a kisebb méretű cégek 
adminisztratív terheinek csökkentése. 

A lényegesebb változások a következ ők: 

1. Változnak az egyszerűsített éves és konszolidált beszámoló készítésére vonatkozó 
határértékek. Az egyszerűsített éves beszámolót készítők köre bővülhet, mivel a választásnál 
figyelembe vehető mutatók jelentősen növekedtek. Egyszerűsödhet emellett a jelenleg 
konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezettek élete is, hiszen lényegesen emelkednek a 
határértékek, különösen az árbevételre vonatkozóan. 

 
 
Egyszer űsített éves beszámoló  

Kritériumok Jelenleg 2016-tól 

mérlegfőösszeg (millió forint) 500 1 200 

 éves nettó árbevétel (millió forint) 1 000 2 400 

átlagos létszám (fő) 50 50 

Konszolidált beszámoló   

Kritériumok Jelenleg 2016-tól 

mérlegfőösszeg (millió forint) 5 400 6 000 

éves nettó árbevétel (millió forint) 8 000 12 000 

átlagos létszám (fő) 250 250 

2. A jövőben az osztalék elszámolására abban az üzleti évben kerül sor, amely évben a döntést 
meghozták, és így az osztalék forrása az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített 
szabad eredménytartalék lesz. Bár a kifizethetőségre vonatkozó korlátok érdemben nem 
változnak, a maximálisan kifizethető osztalék mértéke változik a jelenleg érvényben lévő 
szabályokhoz képest abban az esetben, ha a vállalkozás eredménytartaléka negatív a 
fordulónapon. A pozitív tőketartalékot ugyanis nem lehet már csak a számításnál figyelembe 
venni, hanem még az üzleti év zárása előtt át kellene vezetni a negatív eredménytartalék 
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ellentételezésére. Ehhez azonban az szükséges, hogy a tulajdonosok erről még a fordulónap 
előtt határozatot hozzanak. 

3. Teljesen megváltozik az üzleti vagy cégérték számviteli kezelése. 2016-tól pozitív vagy negatív 
üzleti vagy cégértéket csak akkor lehet kimutatni, ha a megvásárolt társaságért, üzletágért, 
telephelyért, üzlethálózatért fizetett ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, mint a tételesen 
állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt 
kötelezettségek értékével csökkentett értéke. A minősített többséget biztosító befolyás szerzése 
(például cégvásárlás esetén) a továbbiakban már nem eredményezheti üzleti vagy cégérték 
állományba vételét, a teljes fizetett ellenértéket részesedésként kell kimutatni. 

Megszűnik az üzleti vagy cégértékre eddig lehetséges korlátlan hasznos élettartam. A jövőben 
kötelező az 5-10 év alatt történő terv szerinti leírás, valamint az elszámolt terven felüli 
értékcsökkenés visszaírására sem lesz lehetőség. 

Azon vállalkozásoknak, amelyek az új törvény által nem elfogadott módon keletkeztetett goodwillt 
mutatnak ki könyveikben, a 2016. évi beszámoló nyitó adataiban a részesedések értékére 
szükséges átvezetniük a goodwill értékét. Egyes speciális esetekben (például múltbeli beolvadás 
során ki nem vezetett goodwill) azonban számolniuk kell a goodwill eredmény terhére történő 
megszüntetésével.  

4. Megváltozik a mérleg- és eredménykimutatás formája. Új fogalomként megjelenik a jelentős 
tulajdoni részesedés (olyan 20 százalékot meghaladó részesedések, amelyek nem minősülnek 
kapcsolt vállalkozásnak az IFRS-ben megszokott „significant influence”, azaz mértékadó befolyás 
kategória szinonimájaként), és az ezekhez kapcsolódó mérlegsorokat külön kell kimutatni 
(részesedések, kölcsönök, követelések). 

Emellett megszűnik a rendkívüli eredmény kategória, így a jelenleg itt kimutatott tételek az egyéb 
bevételek, ráfordítások, illetve a pénzügyi eredménybe közé tartoznak majd. Az osztalékfizetés 
szabályainak változása miatt megszűnik a mérleg szerinti eredmény, az eredménykimutatás az 
adózott eredmény levezetését fogja tartalmazni. 

5. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma csökken, ellenben 
konkrétan rögzíti a törvény a közzététel információtartalmát. Kibővül viszont a megemelkedett 
értékhatár alapján készülő éves beszámolók kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentés 
adattartalma. 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, 
költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét. Kötelező lesz bemutatni a bérjárulékok 
összegét állománycsoportonként, az igénybevett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit 
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jogcímenként, az opciós és hasonló jogokat, valamint részletesen szükséges bemutatni, 
bizonyítani a befektetett pénzügyi eszközök megtérülési számításait. Az üzleti jelentésben ki kell 
térni a fióktelepek bemutatására is. 

6. A változások csak a 2016. január 1-jétől kezdődő beszámolókra érvényesek, azonban fontos 
kiemelni, hogy az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának 
mérlegfordulónapi adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti 
részletezésnek megfelelően kell bemutatni! Tehát a 2015. évi beszámolót is szükséges lesz 
„átforgatni” az új szabályok szerint. 

A változások értelmezésével kapcsolatban várhatóan még számos kérdés fog felmerülni, 
különösen a 2016. évi áttérés és a nyitó adatok kezelésének speciális eseteire vonatkozóan. 
A fenti lényeges változások mellett több speciális és részletszabály változott, a módosításokat az 
alábbi részletes táblázatokban foglalta össze a Mazars. 

A tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos fogalmak változása és azok hatása a mérlegre  

Témakör Változások 

Kapcsolt 
vállalkozás 

Anya és leányvállalat, valamint a közös vezetésű vállalkozás. A társult 
vállalkozást a továbbiakban nem itt kerül kimutatásra [3. § (2) 7.]. Ez a változás 
nem érinti a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakkal összefüggő 
adókötelezettséget, tekintettel arra, hogy az adótörvényeknek önálló és jelenleg is 
változatlan definíciója van a kapcsolt vállalkozás fogalmára, ami a többségi 
befolyás szerint kategorizál. 

Társult 
vállalkozás 
[3. § (2) 4 és 
4a.] 

Konszolidálásba teljes körűen nem bevont vállalkozás, melyben egy anyavállalat 
vagy annak leányvállalata jelentős tulajdoni részesedéssel bír, és mértékadó 
befolyást gyakorol, azaz legalább a szavazatok 20 százalékával rendelkezik 
közvetlenül vagy közvetetten. A fogalom érdemben nem változott, de a társult 
vállalkozásokkal kapcsolatos adatok a továbbiakban külön jelenítendők meg a 
beszámolóban. 

Jelentős 
tulajdoni 
részesedés 
[3. § (2) 9.] 

Új fogalom: más vállalkozások tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő vagy 
más módon meghatározott jog, amelynek célja az említett vállalkozással való 
tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás annak a vállalkozásnak a 
tevékenységéhez, amelyik e jogok birtokosa; és amely részesedés mértéke a 20 
százalékot meghaladja. 

Egyéb 
részesedési 
viszonyban 

A fogalom egyszerűsödött: az a vállalkozás minősül ilyennek, amelyben a 
vállalkozó nem rendelkezik jelentős tulajdoni részesedéssel [3. § (2) 5.]. 
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lévő 
vállalkozás 

Új 
mérlegtételek 

A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos 
tételek után két új sorban kell kimutatni a „Tartós jelentős tulajdoni részesedés” és 
a „Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban” elnevezésű mérlegtételeket [27. § (3a) és (3b)]. 
A forgóeszközök között a követelések kiegészülnek a „Követelések jelentős 
tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben” [29. § (3a)] és az 
értékpapírok listája kiegészül a „Jelentős tulajdoni részesedés” [30. § (2a)] 
mérlegtétellel. Az új mérlegtételek megjelennek a mérleg választható tagolását 
tartalmazó 1. számú melléklet A és B verziójában is. 

Az üzleti és cégérték fogalmának módosulása és kapc solódó változások  

Témakör Változások 

Üzleti vagy 
cégérték 
[3. § (5) 1. és 2.] 

2016-tól pozitív vagy negatív üzleti vagy cégértéket csak akkor lehet kimutatni, 
ha a megvásárolt társaságért, üzletágért, telephelyért, üzlethálózatért fizetett 
ellenérték magasabb vagy alacsonyabb, mint a tételesen állományba vett 
egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt 
kötelezettségek értékével csökkentett értéke. Minősített többséget biztosító 
befolyás szerzése a továbbiakban már nem eredményezheti üzleti vagy 
cégérték állományba vételét. 

Üzleti vagy 
cégérték 
értékcsökkenése 
[52.§ (4), 53. § 
(3)] 

Jövő évtől diktált értékcsökkenési szabály vonatkozik a nyilvántartott üzleti 
vagy cégértékre, amennyiben azok hasznos élettartamát nem lehet 
megbecsülni. Az üzleti vagy cégértéket legalább 5, de legfeljebb 10 év alatt 
lehet leírni, és az üzleti vagy cégértékkel összefüggésben elszámolt terven 
felüli értékcsökkenés akkor sem írható vissza, ha az elszámolásának okai 
többé már nem állnak fenn. 

Elhatárolt negatív 
üzleti érték 
megszüntetése 

A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt a cégvásárlást 
követő legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt lehet az egyéb bevételekkel 
szemben megszüntetni. Az eddig korlátlan felső határ a megszüntetés idejére 
10 évre korlátozódik, de minden további előírás marad, beleértve a kiegészítő 
mellékletben történő közzétételi kötelezettséget [45. § (4)]. 

Tulajdoni 
részesedés 
bekerülési értéke 

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés 
bekerülési (beszerzési) értéke a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb 
társasági részesedésért fizetett ellenérték, azaz a vételár [49. § (3)]. 

2016 nyitó 
tételek 

Ha egy vállalkozónak a 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016-tól hatályos módosítását 
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módosítása megelőző napon hatályos szabályainak megfelelő olyan üzleti vagy cégértéket 
mutat ki, ami a módosítás értelmében megszűnik, annak összegével (könyv 
szerinti értékével) a kapcsolódó részesedés 2016. üzleti évi nyitó értékét kell 
módosítania [3. § (5) 1. b) és c), 2. b) és c), 177. § (46)]. 

Végleges 
vagyonmérleg 

Tekintettel az üzleti érték miatti változásokra, a továbbiakban már nem 
értelmezett a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás 
során megszüntetendő értéke, így ezt a részt törölték a saját tőkével szemben 
az átvevő társaságnál kivezetendő tételek közül [141. § (9)]. 

Beszámoló választhatóságát érint ő változások  

Témakör Változások 
Egyszerűsített éves 
beszámoló (EÉB) 
[9.§ (2)] 
[9.§ (3) 

A szabály változatlan, a mutatók értéke változik: EÉB-t készíthet a kettős 
könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg 
fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem 
haladja meg az alábbi határértéket: 
Jelenleg, illetve 2016-tól 
a) mérlegfőösszeg (millió forint): 500, illetve 1 200 
b) éves nettó árbevétel (millió forint): 1 000, illetve 2 400 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak (fő): 50, illetve 50 
Az eddigi korlátozásokon túl (nyrt., anyavállalat, tőzsdei értékpapír 
kibocsátója) 2016-tól a közérdeklődésre számot tartó vállalkozó sem 
készíthet EÉB-t. 

Mikrogazdálkodói 
egyszerűsített éves 
beszámoló [9.§ (6a)] 

Változatlan értékhatárok, de új korlátozás: nem készíthet mikrogazdálkodói 
egyszerűsített éves beszámolót a 2013/34/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott befektetési vállalkozás és pénzügyi 
holdingvállalkozás. 

Konszolidált éves 
beszámoló (KÉB) 
[117. § (1)] 

A szabály változatlan, a mutatók értéke változik: nem kell az üzleti évről 
KÉB-et készítenie az anyavállalatnak, ha az üzleti évet 
megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a 
következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az 
alábbi határértéket: 
Jelenleg, illetve 2016-tól 
a) mérlegfőösszeg (millió forint): 5 400, illetve 6 000 
b) éves nettó árbevétel (millió forint): 8 000, illetve 12 000 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak (fő): 250, illetve 250 

Csak egyfajta 
eredmény-kimutatási 

Az üzemi tevékenységre vonatkozó eredmény-megállapítás két módja( 
összköltség- és forgalmiköltség-eljárás) megmarad, de a továbbiakban 
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séma választható megszűnik az A és B típusú eredménykimutatás közötti választási 
lehetőség [71. § (2)]. A 2. és 3. számú mellékletben található séma a 
korábbi A típusnak felel meg. 

 
Osztalék elszámolásának változása és következményei  

Témakör Változások 
Osztalék 
elszámolásának  
ideje és  
forrása 
[39. § (3) és (3a), 
84. § (1)] 

Eddig az osztalék elszámolása annak az évnek a beszámolójában történt 
meg, amely év eredményének a felosztásáról döntöttek, és amely összeg 
kiegészíthető volt a szabad eredménytartalékkal; a megállapított osztalék 
csak az éves eredménykimutatásban jelent meg és már nem került át az 
eredménytartalékba. 
A jövőben az osztalék elszámolására abban az üzleti évben kerül sor, 
amely évben a döntést meghozták és így az osztalék forrása az előző üzleti 
évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék lesz, de 
növelő tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban 
még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt 
kapott /járó 
osztalék összegét. Kedvező következmény, hogy ezt a változást követően 
már nem kell eredmény-felosztási döntés előtti és azt követő beszámolót és 
könyvvizsgálói jelentést készíteni. 

Osztalékfizetési 
korlát [39. § (3)] 

A szabály érdemben változatlan, azaz a kifizetés után sem lehet 
alacsonyabb a lekötött tartalékkal és a pozitív értékelési tartalékkal 
csökkentett saját tőke a jegyzett tőke alá. A változás mindössze az 
értékelési tartalék pozitív összegére történő utalás. 

Kezelt vagyon utáni 
hozam 

A bizalmi vagyonkezelés esetén fizethető hozam szabálya is az előzőek 
szerint módosul [40/A § (7)]. 

Osztalékelőleg és 
saját részvény 
visszavásárlásának 
forrása [39. § (4), 
(5)] 

A jelenleg is érvényes eljárási szabályok mellett ezek az ügyletek is akkor 
teljesíthetők, ha a 6 hónapnál nem régebbi elfogadott beszámolóban vagy a 
közbenső mérlegben az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék 
– az osztalékfizetési korlát szabályai figyelembe vételével – arra fedezetet 
nyújt. 

Mérleg szerinti 
eredmény 
megszűnik 

Mivel az osztalék összegét a jövőben a döntés napjával kell megjeleníteni a 
számviteli nyilvántartásokban, a korábbi mérleg szerinti eredménytétel 
megszűnik, az eredménykimutatás az adózott eredmény levezetését fogja 
tartalmazni. [70. § (1), (2) és a 2., 4., valamint az 5. melléklet] 
A saját tőke elemei között a mérleg szerinti eredményt az adózott eredmény 
váltja fel [35. § (2), 37. § (1), (2), (5), 40. § (1), 40/A § (1), (3), (4), 87. §, 89. 
§ (1) c)]. 
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Ez a számvitelről szóló törvényen kívül egyéb más pénzügyi törvény 
módosítását is igényli, azzal, hogy az osztalék elszámolásának új számviteli 
szabálya a beszámolást érdemben nem érinti. 

2015-ös adatok a 
2016-os 
beszámolóban 

A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év 
adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a 
módosított mérleg- és eredménykimutatási séma szerinti részletezésnek 
megfelelően kell bemutatni [177. § (45)]. 

 
Rendkívüli tételek megsz űnése és az azzal összefügg ő változások az egyéb és pénzügyi 
bevételek/ráfordítások között és a kiegészít ő mellékletben 

Témakör Változások 

Rendkívüli 
eredmény törlése 

Az új irányelvnek történő megfelelés céljából törlik a rendkívüli eredmény 
tételeit részletező teljes 86.§-t. Ugyancsak törlik az eredménykimutatás 
sémákból is a rendkívüli tételeket és a szokásos vállalkozási eredményt. [2. és 
5. sz. melléklet] 

Egyéb 
bevétel/ráfordítás 
tartalmának 
bővülése 

A továbbiakban minden eddig rendkívülinek minősített tétel, ami nem 
kapcsolódik részesedésekhez és / vagy átalakuláshoz, egyesüléshez, 
szétváláshoz, egyéb bevétel/ráfordítás címén kerül nyilvántartásba [81. § (2)]. 
Azonos elvek szerint kell elbírálni a halasztott tételek feloldásának besorolását 
is, például rendkívüli helyett egyéb ráfordításként kell majd elszámolni, és 
halasztott ráfordításként kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás 
pénzügyileg 
nem rendezett összegét, illetve a jogszabály alapján az üzemeltetőnek térítés 
nélkül véglegesen átadott eszköz értékét. A halasztást továbbiakban egyéb 
ráfordításként kell feloldani [33. § (1), (6)] (4a), 45.§ (1), 77.§ (4a)]. 

Bruttó helyett 
nettó elszámolás 

A rendkívüli tételek átsorolása mellett az is változik, hogy a 
részesedésekhez,átalakuláshoz kapcsolódó tételeket az eddigi bruttó helyett 
nettó módon kell kimutatni [84-85. §]. 

Pénzügyi 
műveletek 
eredményének 
megbontása 

Külön soron kell bemutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé tartozó 
részesedésekkel, illetve az értékpapírokkal, adott kölcsönökkel kapcsolatos 
ügyletek eredményét [84. § (2), (2a), 85. § (1), (1a)]. A forgóeszközök között 
kimutatott eszközök hasonló ügyleteiből származó eredményt a pénzügyi 
műveletek egyéb bevételei/ráfordításai között kell megjeleníteni. [84. § (3), 
(3a), 
(7), 84. § (8), 85. § (3)v)] E szerint változik az eredménykimutatás felépítése is 
[2. sz. melléklet]. 

Jellemző példa: Eddig rendkívüli ráfordításként és bevételként jelenítettük meg az apportált 
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apport 
elszámolása 

eszköz könyv szerinti értékét és a cserébe kapott részesedés alapító okirat 
szerinti értékét. A jövőben az apport eredménye és az apportált eszköz jellege 
szerint megjelenhet 
a) egyéb bevétel/ráfordítás (ha nem értékpapírt vagy részesedést apportálnak) 
[77. § (3) k), 81. § (2) k)] vagy 
b) részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség/ráfordítás, 
árfolyamveszteség (ha befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott 
részesedést apportálnak) [84. § (2) b), 85. § (1)b)], 
c) befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel, 
árfolyamnyereség/ráfordítás, árfolyamveszteség (ha befektetett pénzügyi 
eszközök között kimutatott értékpapírt vagy kölcsönt apportálnak) [84. § (3) f), 
85. § (1a), d)], vagy 
d) pénzügyi műveletek egyéb bevétele /ráfordítása (ha forgóeszközök között 
kimutatott részesedést, értékpapírt apportálnak) [84. § (7), 85. § (3)v)]. 

Kivételes 
nagyságú 
és előfordulású 
tételek 

A számviteli politikában írásban rögzíteni kell azon túl, hogy mit tekint a 
számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, 
azt is, hogy mit minősít kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, 
költségnek, ráfordításnak [14. § (4)]. 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában 
meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások összegét, azok jellegét [88. § (4a)]. 

A kiegészítő 
melléklet további 
kapcsolódó 
változásai 

A rendkívüli tételek társasági adóra gyakorolt hatása helyett a jövőben azon 
egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és 
ráfordításai tételeinek az adó hatását kell bemutatni, amelyek jelentős 
összegűek, illetve összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek 
tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz 
kapcsolódnak [81. § d-e)]. 
A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítése, beváltása, 
törlesztése kapcsán pedig értékpapír típusonként be kell mutatni nettó módon 
elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit [82. § (3)c)]. 
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a korábban rendkívülinek tekintett, a 
változás után az Egyéb bevételek és a Pénzügyi műveletek bevételei között 
kimutatott halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az 
anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket [93. § (6)]. 

2015-ös adatok a 
2016-os 
beszámolóban 
elhatárolt 
rendkívüli tételek 

A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év 
adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a 
módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek 
megfelelően kell bemutatni [177. § (45)]. 
A 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között nyilvántartott, a módosító 
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feloldása törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint 
képzett elhatárolt rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a módosított 
számviteli törvény, valamint a 77. § (4a) bekezdése, a 84. § (2a), (3a) és (8) 
bekezdése szerint kell 
feloldani [177. § (47)]. 

 
 

A kiegészít ő melléklet és az üzleti jelentés adattartalmának b ővülése 

Témakör Változások 

Sorrend tartás A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz 
kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, 
ahogyan a tételek a mérlegben és az eredmény kimutatásban szerepelnek 
[88. § (10)]. 

Annak 
bizonyítéka, 
hogy miért nem 
számoltak el 
értékvesztést 

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti 
értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén be kell 
mutatni azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak 
indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a 
bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv 
szerinti érték meg fog térülni; 90. § (4) b) 

Bérjárulékok 
bemutatása 

A személyi jellegű ráfordítások között nem csak a foglalkoztatottak 
bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit kell bemutatni, hanem a 
bérjárulékokat is, mindegyiket állománycsoportonként megbontva [91. § a)]. 

Opciókkal 
kapcsolatos 
információk 

Részvénytársaságnál a részvényekkel és átváltoztatható és átváltozó 
kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatáson túl az opciós utalvány, opció, illetve 
hasonló értékpapír vagy jog meglétét is be kell mutatni, jelezve azok számát 
és a hozzájuk kapcsolódó jogokat [91. § b)]. 

Jelentős igénybe 
vett 
szolgáltatások 

A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett 
szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit [93. § (5a)]. 

Fióktelepek Az üzleti jelentésben ki kell térni a telephelyeken kívül a fióktelepek 
bemutatására is [95. § (4) d)]. 

Egyszerűsített 
éves 
beszámoló 
kiegészítő 
mellékletének 

Az eredménykimutatás arab számmal jelölt tételeit be kell mutatni, ha jelentős 
összegűek [96.§ (3a)]. Tételesen meghatározzák, hogy mit kell bemutatni a 
kiegészítő mellékletben az eddigi nem kötelező adattartalom meghatározása 
helyett. A személyi jellegű tételek közül csak a foglalkoztatottak átlagos 
statisztikai létszámát kell megadni [96. § (4)]. Ha alkalmazzák a piaci 
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változása értékelést, akkor az érintett eszközök leltárának tartalmaznia kell a bekerülési 
érték alapján számított könyv szerinti nettó és a piaci értéket, továbbá a 
kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az értékhelyesbítés alakulását [96. § 
(4a)]. 

 
 

 

 

Új jelentés a kormányok részére fizetett összegekr ől – új VI/A fejezet, 134/A-C § 

Témakör Változások 

Jelentésre 
kötelezettek 

A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők 
fakitermelésével foglalkozó vállalkozó évente a kormányok részére fizetett 
összegekről szóló jelentést készít, ha 
a) két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három 
mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértéket: 
aa) a mérlegfőösszeg a 6 000 millió forintot, 
ab) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot, 
ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy 
b) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül. 

Mentesség 
feltétele 

Ha a vállalkozó EU valamely tagállama alá tartozó anyavállalata összevont 
jelentést készít a kormányok részére fizetett összegekről. 

A jelentés 
tartalma 

A tevékenységéhez kapcsolódóan pénzben vagy természetben kifizetett összeg: 
a) az egyes kormányok részére fizetett összegeket összesen; 
b) az egyes kormányok részére fizetett összegeknek a következő típusonkénti 
teljes összegét [2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 5.]: 
ba) termelési jogosultságok; 
bb) a társasági bevételt, termelést és nyereséget terhelő adók, kivéve a 
fogyasztást terhelő adókat, mint például a hozzáadottérték-adó, a személyi 
jövedelemadó és a forgalmi adók; 
bc) jogdíjak; 
bd) osztalékok; 
be) termelés megindítási, felfedezési és termelési bónuszok; 
bf) licencdíjak, bérleti díjak, bejegyzési díjak és a licencekért és/vagy 
koncessziókért fizetett egyéb ellenérték; 
bg) infrastruktúra-fejlesztési célú összegek; valamint 
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c) a konkrét projekthez rendelt fizetett összegek esetén a típusonként fizetett teljes 
összeg minden egyes projektre vonatkozóan, valamint az egyes projektekkel 
kapcsolatban fizetett összegeket összesen. 
Ha a vállalkozás egészére vonatkozó kötelezettségek alapján fizetett a vállalkozó, 
a projektszintű jelentés helyett a vállalkozás egészére vonatkozó jelentést 
készíthet. A természetben adott juttatás esetén az érték meghatározásához 
alkalmazott módszert a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentésben 
külön be kell mutatni. 

Összevont 
jelentés 

Anyavállalat készíti, ha bármely leányvállalata a megjelölt iparágakban 
tevékenykedik. Egyedivel azonos összeállítási szabályok és mentesítési 
értékhatár. Nem mentesíthető, ha bármely leányvállalata közérdeklődésre számot 
tartó vállalkozás. 

Közzététel és 
letétbe 
helyezés 

A vállalkozó a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentést az általános 
szabályok szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni. 

 
Közérdekl ődésre számot tartó gazdálkodó 

Témakör Változások 

Új fogalom 
[3. § (15)] 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontjában 
meghatározott fogalom, ami szerint közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: 
a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági 
Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, 
b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet 
jogszabály – például a hitelintézeti, a biztosítási és a befektetési vállalkozásokról 
szóló törvény – közérdeklődésre számot tartónak minősít. Ilyenek jelenleg 
• – a nyilvános részvénytársasági formában működő hitelintézet, biztosító és 
befektetési vállalkozás; 
• – a tárgyévet megelőző évben 500 millió forintot meghaladó mérlegfőösszegű 
hitelintézet és befektetési vállalkozás, illetve a 1,5 milliárd forintot elérő bruttó 
díjbevételű biztosító 
• – szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója 

 
Könyvvizsgálat 

Témakör Változások 

Mentesülési 
tilalom 

Mutatók alapján nem mentesülhet a könyvvizsgálat alól a közérdeklődésre 
számot tartó gazdálkodó [155. § (5) f)]. 
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Bővülő 
könyvvizsgálói 
jelentés 

A könyvvizsgáló jelentésének tartalmaznia kell a jövőben, hogy az üzleti jelentés 
véleménye szerint összhangban van-e a beszámolóval, a számviteli törvény, 
illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival [156. § (5) h)]. 
A könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e 
bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés az üzleti jelentésben, illetve az 
összevont (konszolidált) üzleti jelentésben; ha igen, akkor a szóban forgó hibás 
közlés milyen jellegű [156. § (5) i)]. 
A könyvvizsgáló jelentésének tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét a 
tőzsdei kibocsátók vezetősége üzleti jelentése részeként készített 
vállalatirányítási nyilatkozatról, különösen a belső ellenőrzés és kockázatkezelés 
beszámolót alátámasztó rendszereiről; illetve a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, 
hogy rendelkezésére bocsátották-e a jelentős részesedéssel rendelkező 
befektetők, és a különleges irányítási jogokat birtokló tulajdonosok adatait, 
valamint a szavazati jogok bármely korlátozásával, a vezető tisztségviselők 
kinevezésével és elmozdításával, hatáskörével kapcsolatos információkat [156. § 
(5) j)]. 
 
 

 


