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Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A megszokott módon a teljesség igénye nélkül adunk tájékoztatást a 2020-ra vonatkozó 

adószabály változásokról. Az adóváltozások a mindennapi életünk elválaszthatatlan részei, 

igy annak hatályba lépései, alkalmazhatósága mondhatom, hogy szinte folyamatos, igy nem 

minden esetben térek ki a változások pontos időponti megfogalmazására, de ott ahol annak 

sorsfordító hatása van, mint a számlázást példaként említve, ott ki is emelem. 

 

A személyi jövedelemadót érintő, 2019-re és 2020-ra vonatkozó módosítások 

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye tekinthető a legnagyobb hatásúnak, 

mely szabályok 2020. január 1-jén lépnek hatályba. Tudom, hogy nem sokakat érint, de a 

szabályok, igy az előleg nyilatkozatok nagyon hasonlóak a gyerek kedvezmény szabályaival, igy 

az áttekintés, illetve az új szabály megismerése senkinek sincs kárára.  

Fontos a figyelmet felhívni, hogy a kedvezményekre, igy a gyerek, az első házas, itt kivéve, ha 

lejárt a 24 hónap, a személyi adókedvezményre, és most már akkor a  4 gyermekes Nő 

kedvezményre, a költségre, az illetőségre a nyilatkozat, a nyilatkozat megtételétől, annak 

visszavonásáig vesszük figyelembe annak tartalmát. Igy ha nem kérte, akkor az előlegnél nem 

tudom korábban figyelembe venni, illetve ha nem vonta vissza, akkor annak adóbevallási 

visszafizetési kötelezettségét annak kell viselni, és arra kell neheztelni, aki rosszkor, rossz 

nyilatkozatot, helytelen ideig tartott fenn. 

A törvényi feltételeknek megfelelő édesanyák (nők) az szja-törvény szerinti összevont 

adóalapba tartozó, jövedelmük tekintetében mentesülnek a személyijövedelemadó-fizetési 

kötelezettség alól.  

Lényeges kérdés, hogy mikor van négy gyerek, és milyen jövedelmek az érintettek, az 

adókedvezményre, és hogyan lehet érvényesíteni. 

A kedvezmény szempontjából négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki 

vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi 

pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága a gyermek 

vonatkozásában legalább 12 éven keresztül fennállt (ebben az esetben a gyermekkel esik egy 

tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta 

miatt szűnt meg) és az előbbiekben említett gyermekek száma a 4 főt eléri [Szja tv. 29/D. § (3) 

bekezdés]. 

A jogosultsági időszak, a kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján 

nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő 
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anyának minősül, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelynek egészében a 

magánszemély már nem minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának [Szja tv. 29/D. § 

(4) bekezdés]. 

 

A kedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek köre 

Tekintettel arra, hogy az szja-törvény nem tartalmaz a „munkával szerzett jövedelem-re 

vonatkozó fogalmat, ezért az Szja tv. 29/D. § (2) bekezdése tételesen felsorolja azokat a 

jövedelmeket, amelyekre a kedvezmény érvényesíthető. 

Ilyennek minősül a kedvezményre jogosult által a 

- jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében 

a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó, – az   szerint bérnek 

minősülő jövedelem (Szja tv. 3. § 21. pont); 

- a bérnek nem minősülő, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összege 

(ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés 

törvényben előírt mértéket meghaladó összegét); 

- az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül 

o a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói 

kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme; 

o a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó jövedelme; 

o az európai parlamenti képviselő e tevékenységből származó jövedelme; 

o a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységből származó jövedelme; 

o a választott könyvvizsgáló e tevékenységből származó jövedelme; 

o a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében 

történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott 

tevékenységből származó jövedelme. 

Amennyiben a kedvezményre való jogosultság az adó év egészében nem áll fenn, és a 

jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből 

származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi 

jövedelemnek a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni [Szja 

tv. 29/D. § (5) bekezdés]. 

Tehát nem lehet figyelembe venni, a végkielégítést, a bérbeadás, a szálláshely szolgáltatás 

jövedelmét, és az összevonandó adóalapba tartozó egyéb jövedelmek közül a kifizetői 

jövedelmek juttatását, illetve a külön adózókat sem. 

A kedvezmény érvényesítése 
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A kedvezmény évközi érvényesítése érdekében a jogosult adóelőleg-nyilatkozatot tehet, mint 

erre már felhívtam a figyelmet, az összevont adóalapba tartozó bevételt juttató kifizető, 

munkáltató részére [Szja tv. 48. § (2) bekezdés e) pont; 48. § (3b) bekezdés]. 

Az adóelőleg-nyilatkozatnak tartalmaznia kell  

- a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét,  

- a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 

(elnevezését) és adószámát, valamint a 

- kedvezményre jogosító gyermekek nevét és adóazonosító jelét vagy természetes 

személyazonosító adatait (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg). 

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély 

kedvezményre jogosító jövedelmének adóelőleg-alapja más kedvezménnyel nem 

csökkenthető. 

A magánszemély azonban a családi kedvezményről adóelőleg-nyilatkozatot tehet a kifizető, 

munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére.  

Az ilyen módon az adóelőleg-alap terhére – adóelőleg-alap hiányában – nem érvényesített 

családi kedvezmény családi járulékkedvezmény formájában vehető igénybe [Szja tv. 48. § (3c) 

bekezdés, 49. § (1a) bekezdés]. 

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről igazolást ad a 

magánszemélynek, amelyen feltünteti az adóelőleg alapját és az abban figyelembe vett négy 

vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét [Szja tv. 46. § (5) bekezdés]. 

Amennyiben a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozatban a nyilatkozattételkor fennálló 

körülmények ellenére négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítését 

jogalap nélkül kérte, aminek következtében utóbb befizetési különbözet mutatkozik, úgy a 

befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként, az adóévre vonatkozó bevallásban 

külön kötelezettségként kell feltüntetnie, és a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség 

szerint kell megfizetnie. (Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a befizetési különbözet a 10 

ezer forintot nem haladja meg.) [Szja tv. 48. § (4) bekezdés b) pont.] 

Ha a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való 

jogosultsága az adott negyedév egészében nem áll fenn és az adott negyedévi, jogosultsági 

időszakban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó 

jövedelmének adóelőleg-alapja másként nem állapítható meg, akkor azt az adott negyedévi 

önálló tevékenységből származó jövedelem adóelőleg-alapjának a jogosultsági időszak 

hónapjával (hónapjaival) arányos részeként kell figyelembe venni [Szja tv. 49. § (7) bekezdés]. 

Adóelőleg-nyilatkozat hiányában a kedvezmény az adóbevallásban érvényesíthető. 
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A kedvezmény kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a jogosult az adóbevallásához 

nyilatkozatot tesz, melyben feltünteti a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét, 

adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes 

személyazonosító adatait), valamint – ha a jogosultság nem áll fenn az egész adóévben – a 

jogosultsági időszakot és a kedvezményre jogosító jövedelem összegét [Szja tv. 29/D. § (6) 

bekezdés]. 

A kedvezmény bevezetésével összefüggő átmeneti rendelkezés, úgy nevezett GYK szabály 

Az átmeneti rendelkezés főszabályként rögzíti, hogy a kedvezmény első alkalommal a 2019. 

december 31-ét követően megszerzett bevétel utáni adókötelezettségre alkalmazható. Ezt 

azért nevezem GYK azaz gyengébbek kedvéért szabálynak, mert csak és kizárólag a munkabér 

amely tárgyhót követő hó 10-ig fizetendő ki, és ha eddig ki van fizetve, akkor az előző, hó, vagy 

év jövedelme. Ez nem igaz a megbízási díjakra, az akkori kötelezettség és akkori elszámolás és 

bevallás és elbírálást a biztosítási jogviszony szempontjából, amikor azt ténylegesen kifizetik. 

Mi arra az időszakra számoljuk el a megbízási díjat, amelyikre a megrendelő kéri, és azt már 

nem vizsgálom, hogy mikor fizeti. Erre nagyon fontos volt ismét a figyelmet felhívni. 

Akkor a GYK szabály, Munkaviszonyból származó jövedelem esetében a kedvezményre 

vonatkozó szabályok: 

- a 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt; 

- a 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően 

kifizetett; vagy 

– a 2019. évet megelőző évre vonatkozó, de 2019. december 31-ét követően kifizetett 

bevétel utáni adókötelezettségre alkalmazhatóak első alkalommal a 4 gyermekes 

szabály. 

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek már az erre vonatkozó adóelőleg-

nyilatkozatukat is (csakúgy, mint a többi nyilatkozatot) kitölthetik elektronikusan, melyet a 

NAV automatikusan továbbít a kifizető felé. (Ha elektronikusan és papír alapon is készült 

nyilatkozat, akkor a papír alapút kell figyelembe venni.) Nagyon veszélyes szabály. Hiába 

ismerem, ha nem tudom mikor mit nyilatkozok. Az e szja-ban fordult elő, hogy hiába 

csináltuk meg határidőben az szja bevallást, azt nem adta fel, de bekötött a bevallás 

tervezet, igy a megcsinált bevallás már nem alap hanem helyesbítő, önellenőrző bevallás 

lett, ami pedig nem úgy volt kitöltve. Minden évben a családikedvezményt meg kell újítani. 

A családi kedvezmény mértéke és igénybevételének feltételei egyébként nem változtak. 

2020-ban is 1 eltartott esetében 10.000,- Ft-tal, 2 eltartott esetében eltartottanként 20.000,- 

Ft-tal, 3 és több eltartott esetében gyermekenként 33.000,- Ft-tal kevesebb adót, járulékot 

kell fizetni. 
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2019.08.23-tól létezik a magánalapítvány, családi alapítvány, melyet magánszemély hozhat 

létre a vagyona kezelésére és ezek hozamaival való gazdálkodásra.  

Lényege, hogy a hozamból juttatott érték osztalékként adózik (kivéve, ha a hozam tartós 

befektetési szerződésből származik), viszont a vagyonból juttatott vagyoni érték adómentes.  

2019.07.01-től adómentes a babaváró támogatás és a nagycsaládok személygépkocsi-szerzési 

támogatása. 

2020.01.01-től adómentes a vadász ingyenes vagy kedvezményes részvétele a vadászaton, 

valamint az elejtett vad húsának ingyenes vagy kedvezményes juttatása, ha a jogszabályban 

előírt feltételeknek megfelel (vagyis jóváhagyott vadgazdálkodási terv szerint, kármegelőzés 

érdekében, állományszabályozó vadászaton történik az elejtés). 

Egyéni vállalkozóból egyszemélyes kft-vé lehet alakulni egy lépésben (korábban először 

egyéni céggé kellett válni). A lépést jól meg kell fontolni, mert a kft. bejegyzését követő 5 évig 

az alapító egyéni vállalkozó nem lehet bt-beltag és egyéni vállalkozó sem. 

A béren kívüli juttatások közül már csak a SZÉP-kártya és a szakszervezeti üdülési szolgáltatás 

minimálbért meg nem haladó része és a szövetkezeti közös alapból juttatott nem pénzbeli 

juttatás a minimálbér 50 %-ig maradt meg.  

Ennek három alszámlájára utalt és a két másik támogatás adózik „kedvezményesen”, vagyis 

32,5 %-kal.  

A keret a tavalyihoz képest nem változott, vagyis a SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára 

225.000,- Ft/év, vendéglátás alszámlájára 150.000,- Ft/év, szabadidő alszámlájára 75 000,- 

Ft/év utalható béren kívüli juttatásként. A béren kívüli juttatás éves kerete maradt 450 000,- 

Ft, ami a közszférában csak 200 000-ft. 

Az egyes meghatározott juttatások (melynek adóterhe 38,35 %) szintén taxatív. 

- Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, egyéb szolgáltatás. 

- Telefonszolgáltatás magáncélú használata: bruttó telefonköltség 20 %-a (ha nincs 

tovább számlázva). Ezért is fontos, hogy már a bérelszámoláshoz megkapjuk. 

- Szakmai gyakorlaton lévő hallgatóknak, valamint hallgatói munkaszerződéssel 

foglalkoztatottaknak azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy 

kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás. 

- A reprezentáció és az üzleti ajándék. (Egyesületnél, köztestületnél a reprezentáció és 

a minimálbér 25 %-át meg nem haladó egyedi értékű üzleti ajándék az összes ráfordítás 

10 %-ig, de max. az összes bevétel 10 %-ig adómentes.) 

- Csekély értékű ajándék (minimálbér 10 %-át meg nem haladó összegű) évente egyszer. 

- „Az un. Szóró ajándék”, szja 70 § 5 b, melynél nem tudjuk, konkrétan ki kapta (max. a 

minimálbér 25 %-a). 
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- Béren kívüli juttatás keretösszegét meghaladó része. 

- Önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyező pénztárakba célzott 

szolgáltatásra befizetett összeg, kivéve kiegészítő önsegélyező pénztár. 

- Ingyenesen vagy kedvezményes termék/szolgáltatás formájában juttatott bevétel, 

ahol nem állapítható meg egyértelműen, hogy ki és milyen arányban részesült belőle 

(pl. céges buli költsége). Vigyázat a szállás és olyan rendezvények költségénél, ahol 

névszerinti a felmerülés. 

- Olyan csoportos személybiztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás), melyet a 

kifizető egy adott személyi állományra köt meg. (Ezeknél a díjat a létszám alapján 

határozzák meg.) Vigyázz a névre szóló, biztosítások még ha csoportosak is azok 

jogviszony jövedelmek. 

Tehát minden más juttatás – pl. a kifizető által a magánszemély javára kötött biztosítás - a 

jogviszony szerint adózik (pl. munkavállaló esetén bérként). Itt fontos, hogy időben nálunk 

legyen, annál is inkább mert már nem is új a szabály. 

Továbbra is van azért néhány adómentes juttatás, példaszerűen, nem a teljesség nélkül 

- Tanulószerződés (szakképzési munkaszerződés) alapján a szakképző iskolai tanulónak 

járó díjazás, illetve az együttműködési megállapodás alapján a gyakorlati időre fizetett 

díjazás, itt azért komoly kötelezettségek is vannak. kötelezően adandó nem pénzbeli 

juttatás (pl étkezési utalvány, utazási költségtérítés). 

- Vendéglátó üzlet felszolgálójaként a vendégtől közvetlenül kapott borravaló. Nem 

mindegy, hogyan kezeljük. 

- Munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat. 

- Védőeszköz, baleset- és egészségvédelmi eszköz, ha jogszabály írja elő a használatát. 

- Adott árengedmény, áruminta. 

- Munkaruházati termék, de fontos a szabályzat, hogy mitől lesz az, és hogyan van 

kezelve, szabályozva. 

- Sportrendezvényre szóló belépő, bérlet (max. évente a minimálbér összegéig). 

- Kulturális szolgáltatásra szóló belépő, bérlet (színház, cirkusz, tánc, zene, múzeum, 

könyvtár) évente max. a minimálbér összegéig. Fontos kitétel, hogy csak akkor 

adómentes a juttatás, ha a jegy, bérlet nem visszaváltható, valamint a juttatás nem 

adható utalvány formájában sem. Fontos mind kettőt, a sport és kulturális belépőt is 

adóazonosító számon kell nyilvántartani. 

- Munkába járás költségtérítése, jó lenne, ha teljesen szabályosan kitöltött kiküldetési 

rendelvények képeznék a költségtérítés elszámolás alapját, aminek a valóságtartalmát 
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Mi nem vizsgáljuk, nem hagyjuk jóvá, de a mértéke minimum 9 Ft/km de a maximuma 

15,- Ft/km. 

- Kegyeleti ellátás. 

- Óvoda, bölcsőde költségeinek megtérítése akkor is, ha a számla a magánszemély 

nevére szól, azon mindegy már, hogy magánszemély, cég, vagy gyermek a vevő. 

Az egyéni vállalkozó a nyeresége után összesen 38,575 % adót köteles fizetni (nyereségadó, 

vállalkozói osztalékadó, szoc.ho ha nem ütközik a szoc.hó korlátba, ha igen akkor 22.65 % a 

korlát feletti rész.teljes adóterhelése, a feletti rész a mindenkori minimálbér 24 szerese 

jövedelem, de nem mindegy milyen jövedelem). 

A jogszabályi környezet változásaira reagálva a törvény 2019-ben kiegészült több, az 

alapítványokra (magánalapítvány, vagyonkezelő alapítvány) érvényes szabállyal is mint már 

említettem, de taóban is utalok majd erre.  

2020-tól bizalmi vagyonkezelő és magánalapítvány is köthet tartós befektetési szerződést. Az 

szja-törvény továbbá kiegészült néhány új adómentes jogcímmel is.  

Igy az egyes sportcélú juttatások adómentessége 

o A 2020-as labdarúgó Európa-bajnoksággal összefüggésben adott juttatások 

adómentessége 

Adómentes az a juttatás, amelyet a 2020-ban megrendezésre kerülő labdarúgó 

Európa-bajnoksággal összefüggésben az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) vagy 

az UEFA tulajdonában álló gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy egyéb 

munkaviszony jellegű szerződéses jogviszonyban álló magánszemély (különösen: UEFA 

tisztségviselők, versenybírók, sportolók, önkéntesek, sportszervezetek képviselői) 

részére adnak. Ilyen (pénzben vagy természetbeni formában adott) juttatás lehet a 

napidíj, a bónusz, a felmerült költségek megtérítése, a pénzdíjak, az átadott 

formaruhák, a természetben biztosított ellátás, valamint a versenyekhez kapcsolódóan 

adott promóciós jellegű juttatások (Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.43. alpont). 

o A nemzetközi sportszövetség által adott juttatások adómentessége 

Adómentes juttatásnak minősülnek a nemzetközi sportszövetség által a 

sportdiplomácia keretében adott juttatások, továbbá a nemzetközi sportszövetség 

által foglalkoztatott személy külföldi kiküldetésére tekintettel fizetett napidíj és a 

nemzetközi sportszövetségtől független sportolóknak és edzőknek biztosított ösztöndíj 

(Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.44. alpont). 

o A kiemelt nemzetközi sportrendezvények keretében adott juttatások adómentessége 
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A kormány határozatában meghatározott mértékig adómentesnek minősülnek a 

kormány határozatával kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek minősített 

események megrendezésével összefüggésben feladatot ellátó személyeknek kifizetett, 

juttatott jövedelmek (Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.45. alpont). 

A módosítások egyebekben a megváltozott jogszabályi környezettel kapcsolatosak, továbbá a 

jogalkalmazást segítik.  

Az szja mértéke továbbra is 15 %. 

Változás 2019. július 28-ától: terminológia-változás szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

esetén 

2019. július 28-ától módosult a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Korm. rendelet.  

A módosítás bevezette a magánszálláshely fogalmát, megkülönböztetve azt az egyéb 

szálláshely fogalmától. Magánszálláshelyet magánszemély és egyéni vállalkozó szolgáltathat, 

míg egyéb szálláshelyet csak gazdasági társaság (nem természetes személy, illetve egyéni 

vállalkozó) üzemeltethet.  

Az szja-törvény a magánszemély egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 

tartalmaz rendelkezéseket (bérbeadás, tételes átalányadózás), amelyek az új fogalmi 

környezetben már nem az eredeti szabályozási célt valósítják meg. Az elfogadott 

(szövegcserés) módosítások helyreállítják az szja-törvény és a háttér-jogszabályként használt 

kormányrendelet közötti összhangot [Szja tv. 99. § (1) bekezdés]. 

A TBSZ kötésére jogosult személyek körének bővülése 

Az szja-törvény bizalmi vagyonkezelés, továbbá közhasznúnak nem minősülő alapítvány 

esetében osztaléknak minősíti a kezelt vagyon, illetve az alapítványi vagyon hozamainak 

terhére az arra jogosult magánszemély részére juttatott vagyoni értéket. 

2020. január 1-jétől a bizalmi vagyonkezelővel és a magánalapítvánnyal egészül ki azon 

személyi kör, aki (amely) befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel tartós befektetési 

szerződést (TBSZ) köthet.  

Az elsőként említett esetben a bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelési szerződésben 

foglaltak teljesítése, míg a másodikként említett esetben a magánalapítvány a 

kedvezményezett magánszemély javára történő vagyoni juttatás céljából köti meg a 

szerződést. 

Az előzőek szerint megkötött szerződés (TBSZ) alapján keletkező hozam adókötelezettségére 

az Szja tv. 67/B. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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Amennyiben a lekötési időszak megszakítása, megszűnése esetén adófizetési kötelezettség 

keletkezik (pl. a hároméves lekötési időszak letelte előtt megszakítják a lekötést), úgy ezen 

kötelezettséget a bizalmi vagyonkezelőnek vagy a magánalapítványnak kell teljesítenie a 

kezelt vagy az alapítványi vagyon terhére. A fizetendő adó tehát nem a magánszemély (pl. 

kedvezményezett magánszemély) saját vagyonát terheli. 

Figyelembe véve, hogy a bizalmi vagyonkezelő és a magánalapítvány az Szja tv. 67/B. §-ában 

szereplő szabályok alkalmazása során a magánszeméllyel esik egy tekintet alá (a TBSZ-en 

elkülönített vagyon hozama adózási szempontból ugyanolyan megítélés alá esik, mintha e 

vagyonra a vagyon „eredeti” tulajdonosa, azaz a vagyonrendelő, az alapító, a csatlakozó kötött 

volna szerződést), ezért az Szja tv. 67/B. §-a szerinti bármely cselekményt (pl. a 3 vagy 5 éves 

lekötési időszak meghosszabbítása vagy lekötési átutalás indítása) és a bevallási 

kötelezettséget is az említett személyeknek (bizalmi vagyonkezelő, magánalapítvány) kell 

megtenniük, illetőleg teljesíteniük [Szja tv. 67/B. § (14) bekezdés]. 

Az előbbi módosítással összefüggésben az osztalékból származó jövedelem szabályai között 

rögzíteni szükséges, miszerint nem kell jövedelemként figyelembe venni a kezelt vagy 

alapítványi vagyon osztaléknak minősülő hozamából azt a részt, amelynek forrása tartós 

befektetésből származó hozam.  

Az Szja tv. 67/B. §-a szerint adózó (jövedelemként figyelembe nem veendő) osztalék forrásáról 

a vagyonkezelő és az alapítvány nyilvántartást köteles vezetni [Szja tv. 66. § (5) bekezdés]. 

Egyes ágazati kedvezmények adómentességének fenntartása 

A 2009. december 31-éig hatályos Szja tv. 1. számú mellékletének 8.12. alpontja alapján 

adómentesnek minősült az erdőgazdálkodásban dolgozó, valamint az onnan nyugdíjba ment 

magánszemély évi öt tonnát meg nem haladó tűzifajuttatása, továbbá a bányászatban 

dolgozó, valamint az onnan nyugdíjba ment magánszemély évi öt tonnát meg nem haladó 

szénjárandósága, az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. alpontja alapján pedig a villamosenergia- 

iparban dolgozók számára jogszabály alapján nyújtott villamos energia árkedvezménye.  

Átmeneti rendelkezés alapján az említett időpontig jogosultságot szerzett magánszemélyek 

jelenleg még adómentesen kaphatják az említett juttatásokat, kedvezményeket.  

Az egyes jogszabályokat dereguláló törvényi rendelkezések következtében azonban 2020. 

január 1-jétől ez az átmeneti rendelkezés hatályon kívül kerül, vagyis az adómentesség további 

intézkedés hiányában megszűnne, ez pedig a szerzett jogokat érintő érdeksérelmet 

keletkeztetne. 

Az említett átmeneti rendelkezéssel azonos joghatást biztosító rendelkezés került beiktatásra 

az szja-törvénybe, amely alapján azok a magánszemélyek, akik az említett kedvezményekre 

2009. december 31-éig jogosultságot szereztek, 2019. december 31-ét követően is 

adómentesen kaphatják meg azokat [Szja tv. 99. § (4) bekezdés]. 
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Változás 2019. január 1-jétől: szocho-elszámolási tilalom mezőgazdasági 
őstermelők esetében 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 2018-

ban hatályos rendelkezése értelmében az átalányadózó, továbbá a nemleges nyilatkozatot 

benyújtó (és ennek feltételeként tételes költségelszámolást alkalmazó) mezőgazdasági 

kistermelő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére volt kötelezett, 

függetlenül attól, hogy járulékfizetési szempontból biztosítottnak minősült vagy sem.  

Az előzőek szerint megfizetett egészségügyi hozzájárulást a nemleges nyilatkozatot adó 

kistermelő a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja 

tv.) tiltó szabálya értelmében (Szja tv. 3. számú melléklet V. fejezet 13. pont) nem számolhatta 

el költségként (az átalányadózó kistermelőre ezen szja-szabály azért nem volt alkalmazandó, 

mert ő egyébként sem számolhat el költséget).  

2019-től az egészségügyi hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó szabályai egy 

törvényben, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvényben (a továbbiakban: 

Szoc.ho tv.) kerültek újra szabályozásra, azzal, hogy az eho adónem megszűnt.  

A Szoc.ho tv. 7. §(3) bekezdése és (4) bekezdés b) és c) pontjai tartalmazzák – az említett 

személyi körre vonatkozóan – a korábbi eho törvényben szereplő szabályokkal azonos hatást 

kiváltó szoc.ho-szabályokat.  

A korábbi elv fenntartása és a Szoc.ho tv. szabályaival való összhang megteremtése érdekében 

pontosítása került az szja-törvényben szereplő szabály. 

Nem számolható el költségként a nemleges nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági kistermelő 

által saját maga után fizetendő szociális hozzájárulási adó, kivéve, ha a kistermelő a magasabb 

összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében magasabb összeg után fizeti 

meg a szociális hozzájárulási adót (Szja tv. 3. számú melléklet V. fejezet 13. pont).  

Az előbbi szabály átmeneti rendelkezése alapján a 2019. január 1-jétől keletkezett 

adókötelezettségre is alkalmazható [Szja tv. 99. § (2) bekezdés]. 

A szoc.ho elszámolása tételes költségelszámoló mezőgazdasági őstermelőknél 2019.07.24 

Az szja-törvény a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelőkre 

vonatkozóan kiegészült a szociális hozzájárulási adó (szoc.ho) költségként történő 

elszámolásának metódusával. Az alkalmazandó szabályok a következők: 
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a) A magánszemély a tárgyévben és a bevallás évében is tételes költségelszámolást 

alkalmazó mezőgazdasági őstermelőnek minősül 

Az év közben szoc.ho-előleg fizetésére nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő a 

szoc.ho-fizetési kötelezettség megfizetett összegét a befizetés évében (tárgyévet 

követő év) számolhatja el költségként. 

A szoc.ho-előleg fizetésére kötelezett mezőgazdasági őstermelő tárgyévi elismert 

költségként veszi figyelembe a tárgyévre megállapított és megfizetett adóelőlegeket 

(ideértve a negyedik negyedévre megállapított és határidőig megfizetett adóelőleget 

is). 

A tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelemnek a tárgyévre megállapított és 

megfizetett szoc.ho-előlegalapok összegét meghaladó része (kötelezettségkülönbözet) 

után fizetendő szociális hozzájárulási adó a befizetés évében számolható el 

költségként. 

b) A magánszemély a bevallás évében már nem minősül tételes költségelszámolást 

alkalmazó őstermelőnek 

Ha a tárgyévben szoc.ho-előleg fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást 

alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem minősül tételes 

költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek, úgy jövedelemként a megállapított 

jövedelemnek az Szja tv. 29. §-a szerinti százalékát veszi figyelembe. 

Amennyiben a tárgyévben szoc.ho-előleg fizetésére kötelezett, tételes 

költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő a bevallás évében már nem 

minősül tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek, úgy az összevont 

adóalapnak a kötelezettségkülönbözettel egyenlő része tekintetében jövedelemként a 

kötelezettségkülönbözetnek az Szja tv. 29. §-a szerinti százalékát veszi figyelembe [Szja 

tv. 22. § (6a) bekezdés]. 

c) A 2019-es adóévre vonatkozó átmeneti rendelkezés 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénynek az egyes adótörvények 

és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 

hatálybalépése előtt hatályos 22. §-a alapján megállapított és megfizetett szociális 

hozzájárulási adót – a szociálishozzájárulásiadó-előleg fizetésére kötelezett őstermelő 

a 2019. évi szociálishozzájárulásiadó-kötelezettség megállapításakor megfizetett 

szoc.ho-előlegként; – a szoc.ho-előleg fizetésére nem kötelezett, tételes 

költségelszámolást alkalmazó őstermelő 2019-ben elszámolható költségként; – az 

előző két bekezdésben nem említett őstermelő a 2019. évre fizetendő szociális 

hozzájárulási adót csökkentő tételként veszi figyelembe a személyijövedelemadó- 

bevallásban [Szja tv. 98. § (6) bekezdés]. 
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Változás 2019. július 1-jétől: a szoc.ho mértékének évközi csökkentésével összefüggésben 

Az szja-törvény az összevont adóalap megállapítására vonatkozó szabályok között (Szja tv. 29. 

§) tartalmaz egy olyan szabályt, miszerint, ha egy adott jövedelem után a magánszemély 

kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére (feltételezve, hogy az költségként nem 

elszámolható, vagy azt nem térítik meg a magánszemély számára), úgy a megállapított 

jövedelem – szociális hozzájárulási adó mértékével összefüggő – csökkentett részét kell 

jövedelemként figyelembe venni. Ezen csökkentési lehetőség az adóelőleg megállapítására 

vonatkozó rendelkezések között [Szja tv. 47. § (5) bekezdés] is megjelenik. 

Figyelembe véve, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 19,5 

százalékról 17,5 százalékra mérséklődött, ezért az szja-törvény két említett rendelkezésében 

szereplő százalékos mérték – 2019. július 1-jétől – 84 százalékról 85 százalékra módosult [Szja 

tv. 29. §, 47. § (5) bekezdés].  

A szövetkezeti hitelintézeti integráció keretében szerzett értékpapír 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti szövetkezeti hitelintézeti integrációban 

zajló egyesülési folyamatok során a hitelintézeti tag részjegy-tulajdonos a tulajdonában álló 

részjegyeket a Holding Szövetkezet részére értékesíti, és ennek fejében a Holding Szövetkezet 

részjegyeit szerzi meg.  

Az értékpapír jelzett módon történő megszerzésekor a magánszemély – az szja-törvény 

főszabályától eltérően – nem szerez bevételt [Szja tv. 77/A. § (2) bekezdés k) pont].  

Adófizetési kötelezettség egy későbbi időpontban keletkezhet, amikor a tulajdonos az 

egyesülési folyamat során megszerzettrészjegyeit (az átalakulást követően) értékesíti. 

Az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület közös tulajdonának megszüntetése 

A termőföld átruházásából származó jövedelem az szjatörvényben meghatározott feltételek 

mellett adómentes. 2019. július 24-étől adómentessé vált az osztatlan közös tulajdonban lévő 

termőföld átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás valamely tulajdonostárs 

részére történik [Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.5. alpont 9.5.1. pont d) alpont]. A 

módosításra azért volt szükség, mert a módosítást megelőzően a jelzett értékesítés (vagyis, 

amikor az osztatlan közös tulajdonban levő földterületből valamely tulajdonostárs értékesít 

egy másik tulajdonostárs részére tulajdoni hányadot) nem volt birtokösszevonási célú 

értékesítésnek tekinthető (amely adómentességre jogosít). Tételes szabály hiányában a jelzett 

esetben (osztatlan közös tulajdon megszüntetése) az ingatlanértékesítésre (termőföld-

értékesítésre) vonatkozó egyéb szabályok szerint kellett megállapítani az adókötelezettséget. 
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TAO (társasági adó) 

 A társasági adó mértéke maradt 9 %. 

A vagyonkezelő alapítvány (amiről az szja-nál érintettem) alanya lesz a tao-nak, ha az alapítói 

vagyon meghaladja a 600 millió Ft-ot.  

Az év közben kezdő vállalkozás csoportos tao-alannyá válhat a tevékenysége megkezdésének 

napjától és már nem feltétlenül kell a csoportos tao-alanyoknak azonos pénznemben vezetni 

könyveiket. 

Megszűnt a tao-feltöltési kötelezettség, már 2019-ben sem volt kötelező feltölteni a tao-t a 

várható összegre (persze azért a 100 millió Ft feletti árbevételt elérő vállalkozások iparűzési 

adó-feltöltési kötelezettsége megmaradt), illetve a szankció is, csak a mértéke csökkent.  

Energiahatékonysági beruházásra érvényesíthető kedvezmény akkor, ha ezt a beruházást 

kevésbé energiahatékony módon is végrehajtottuk volna (ezt hitelt érdemlően igazolni kell).  

Ez azért érdekes, mert egyre többen költenek pl. napelemre, hőszigetelésre, egyre jobban 

elterjednek az elektromos autók, amikre szintén igénybe lehet venni ezt a kedvezményt.  

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye, a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/E. §-a értelmében adókedvezmény 

vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és 

üzemeltetése esetén.  

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak az energiahatékonyságról szóló 2015. évi 

LXXVII. törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás minősül, 

amely révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra 

kerül sor [Tao. tv. 4. § 11a. pont].  

Az adókedvezmény a 2017. január 1-jét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat 

szolgáló beruházásokra tekintettel érvényesíthető.  

Az adókedvezmény mértéke, érvényesítésének időtartama  

Az adókedvezmény 6 (1+5) adóévben érvényesíthető legfeljebb a számított adó 70%-áig.  

Az adókedvezmény igénybevételének kezdő időpontja – az adózó döntésétől függően – a 

beruházás üzembe helyezésének adóéve, vagy pedig az azt követő adóév [Tao. tv. 22/E. § (1) 

bekezdés, 23. § (3) bekezdés].  

Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt 

összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 

százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.  
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A támogatási intenzitása, a kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozások 

esetében 10 százalékponttal növelhető, azaz a támogatás mértéke 50, illetve 40 százalék lehet 

[Tao. tv. 22/E. § (2)-(3) bekezdés].  

Elszámolható költségnek  

o az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb 

energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, 

immateriális jószág bekerülési értéke minősül, amennyiben a beruházás 

összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás 

költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy  

o az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező 

tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének az a része minősül, 

amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva 

többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az 

adózó az itt említett adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más 

állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna [Tao. tv. 22/E. 

§ (4) bekezdés].  

Az adókedvezmény érvényesítésének feltételei  

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény 

igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig igazolással 

rendelkezzen, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló 

beruházásnak minősül [Tao. tv. 22/E. § (6) bekezdés]. Az energiahatékonysági célokat szolgáló 

beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) 

kormányrendelet, 3. § (1) bekezdése szerint az energiahatékonysági célokat szolgáló 

beruházási minőség igazolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állítja 

ki az adózó kérelmére. 

 Az igazolás tartalmi elemeit a kormányrendelet 3. § (6) bekezdése határozza meg, e célra 

kormányrendelet 1. mellékletében található igazolás-minta is használható. 1 Az elszámolható 

költségek vonatkozásában a 176/2017. (VII. 4.) kormányrendelet 4. § (2) bekezdése további 

korlátozásokat tartalmaz.  

Az adókedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy az adózó a beruházás részét 

képező valamennyi eszközt használatba vegye, azokat a beruházás üzembe helyezését követő 

legalább 5 évig (kötelező üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak 

szerint üzemelteti, illetve használja.  

Amennyiben pedig az adózó az említett időszakon belül az adókedvezmény alapjául szolgáló 

eszközöket a befektetett eszközök közül – pótlás nélkül – kivezeti, vagy – pótlás nélkül – nem 
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üzemelteti a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök 

bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti [Tao. 

tv. 22/E. § (7) bekezdés].  

Az előzőek mellett a 176/2017. (VII. 4.) kormányrendelet 4. § (1) bekezdése további 

feltételeket ír elő, amelyek a következők:  

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kötelező üzemeltetési időszakban vagy  

o ha az későbbi időpont  

o az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig 

o az adózónál az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt – ide nem értve a 

késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást – adóhatóság végrehajtási eljárást nem 

indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította, vagy az eljárás 

keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta, 

és  

o az adózót az állami adó- és vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása 

miatt mulasztási bírsággal nem sújtotta, vagy ha sújtotta, akkor annak összegét arra 

tekintettel mérsékelte, hogy az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére 

vonatkozó kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás 

teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette.  

Nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási kötelezettség  

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében 

üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a 

kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló 

valamennyi eszköz üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét, 

bekerülési értékét, többletköltségét, az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.  

A 176/20217. (VII. 4.) kormányrendelet 5. §-a adatszolgáltatási kötelezettséget telepít az 

adózóra, amelyet – az adókedvezmény igénybevételekor – a társasági adóbevallásában kell 

beruházásonként teljesítenie. A bevallásban feltüntetendő adatok köre némileg eltér 

egymástól az adókedvezmény első alkalommal történő igénybevételekor, illetve a további 

adóévekben. Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot az adózó a 

beruházás üzembe helyezését követő 10 évig köteles megőrizni.  

További szabályok  

A Tao. tv. 22/E. § (8) bekezdése taxatív módon nevesíti azokat az eseteket, amelyekben 

adókedvezmény nem vehető igénybe. Így például akkor, ha az adózó a fejlesztést azért hajtja 

végre, hogy a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak 

feleljen meg (még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba); ha az adózó 

nehéz helyzetben lévő társaság; felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt áll; vagy ha 
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az adózó nem teljesíti a Tao. tv-ben és a 176/2017. (VII. 4.) kormányrendeletben foglalt 

feltételeket. Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az 

adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi 

[Tao. tv. 22/E. § (10) 3 bekezdés]. Fontos előírás, hogy ugyanazon beruházás tekintetében az 

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye együttesen nem 

alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel [Tao. tv. 22/E. § (11) bekezdés]. 

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének már nem a létszám és a bérköltség növelése, 

hanem csak a létszám megtartása a feltétele, és az adókedvezményhez kapcsolódó beruházás 

értékhatára is folyamatosan csökken. (Kisvállalkozások esetében 2020-tól a korábbi 500 millió 

Ft-ról 300 millió Ft-ra, 2021-től 200 millió Ft-ra, 2022-től pedig 50 millió Ft-ra.) 

Az osztalék után 15 % szja-t és 17,5 % szoc.ho-t kell fizetni, de a szoc.ho-nak van felső határa  

(a minimálbér 24 szerese,- Ft). 

EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) megszűnik. 

2020.01.01-től nem létezik, 17 év után megszűnik. 

Az eddig EVA szerint adózók több lehetőség közül választhatnak. Ha a változtatási szándékot 

2019.12.31-ig nem jelentjük be, akkor a cég automatikusan a társasági adó, az egyéni 

vállalkozó pedig a személyi jövedelemadó hatálya alá fog átkerülni januártól. 

Választható adózási módok: 

o TAO (társasági adó): kft., bt. 

o KIVA (kisvállalati adó): kft., bt. 

o KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója): bt., egyéni vállalkozás 

o SZJA (személyi jövedelemadó): egyéni vállalkozó 

A változásbejelentőt (cégeknél 19T201T, egyéni vállalkozóknál 19T101E) feltétlenül be kell 

adni, ha nem a TAO / SZJA szerint szeretnénk adózni. 

Az áfával kapcsolatos választást is be kell jelenteni az előbb említett nyomtatványokon 

legkésőbb 2020.01.15-ig.  

Ennek elmulasztása esetén alanyi mentesség nem választható és mulasztási bírságot is 

kiszabhatnak.  

Ha továbbra sem teljesítjük a bejelentési kötelezettséget, akkor a bejelentés teljesítéséig áfa-

visszaigénylésre, áfa-visszatérítésre, költségvetési támogatás igénylésére, túlfizetés 

visszatérítésére sem tarthatunk igényt. Érdemes tehát minél előbb (de legkésőbb 2020.01.15-

ig) beadni a változásbejelentést.  
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EVA-s bevétel, áfa tekintetében választható az alanyi mentesség (már ha az árbevétele 2020-

ban várhatóan nem fogja meghaladni a 12 millió Ft-ot). 

Az adószámunk változik igy mindenhol el kell járni emiatt, igy a számlázóprogramot is át kell 

állítani, hiszen az adószámunk xxxxxxxx-3-xx szám helyett  xxxxxxxx-2-xx lesz, ha áfaalanyok 

leszünk vagy  xxxxxxxx-1-xx lesz, ha alanyi mentességet választunk stb. 

KIVA (kisvállalati adó) csak az adómérték csökken. 

A kisvállalati adó (KIVA) mértéke 12 %-ra csökken (13 %-ról). 

Ezt az adózási formát annak éri meg választani, akinél magas az alkalmi munkavállalókon kívüli 

személyi jellegű ráfordítás értéke (magyarul a bérköltség), beruházásokat hajt végre és nem 

vesz ki sok osztalékot. A KIVA választása esetén nem kell megfizetni a 9 %-os társasági adót, a 

17,5 %-os  szociális hozzájárulási adót és a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást. Éppen ezért 

igyekszünk figyelni kinek szabad maradni, és kinek nem, de vannak információs aszimmetriák, 

akár a választásban is, lehet, nem lehet, van e kapcsolt, szóval nem szabad mindent tőlünk 

várni. Néha csak konstatálni tudjuk, hogy nem kellett volna. 

KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) 

Több rémhír is felröppent a KATA-val kapcsolatban, azonban ezek egyike sem bizonyult 

igaznak eddig, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet a jövőben változás, de jósok nem vagyunk. 

A KATA továbbra is 50.000,- Ft/hó a főállású kisadózónál, és 25.000,- Ft/hó a másodállású (pl. 

munkaviszony, nyugdíj melletti, illetve nappali tagozatos hallgató) kisadózónál. Választható 

magasabb összegű (75.000,- Ft/hó) KATA-fizetés is megfontolandó. 

A KATA értékhatára marad 12 millió Ft (az e feletti rész 40 %-át adóként be kell fizetni), s a 

bevallási határidő sem változott (02.25.). 

A KATA-sok ellátásainak (pl. táppénz, gyed, nyugdíj) alapja 98.100,- Ft-ra emelkedett a havi 

50.000,- Ft adót fizetőknél. A havi 75.000,- Ft-ot fizetőké pedig 164.000, Ft-ra. A havi 25.000,- 

Ft-ot fizetők nem minősülnek biztosítottnak, így ők ezen a jogcímen ellátásra sem jogosultak 

(ők az ellátásokat a főállásuk, illetve nyugdíjuk alapján kapják). 

Nagyon fontos hogy felhívjam a KATA-s figyelmét a munkaviszony elhatárolódástól. 

A KATA törvény 14. § alapján tehát a munkaviszony vélelmét akkor kell megdőltnek tekinteni, 

ha az alábbi körülmények közül legalább 2 megvalósul: 

o a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette (más 

is közreműködött vagy közreműködhetett) 
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o a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyan személytől 

szerezte, akitől az év során 1 millió forintot meghaladó bevételt szerzett (minimum két, 

egymással nem kapcsolt viszonyban lévő megbízó!) 

o a megbízó, akitől a kisadózó 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerzett, nem 

adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan 

o a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll 

o a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az a megbízó 

bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, akitől a kiadózó az év során 1 millió forintot 

meghaladó összegű bevételt szerzett 

o a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg 

o a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni 

vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak, azzal, hogy 

egyidejűleg fennálló egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal vagy heti 36 órát 

elérő, foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik, és naptári évi bevételének 

legalább 50 százalékát nem olyan személytől szerezte, akinél főállású egyéni vagy 

társas vállalkozási illetve munkaviszonnyal rendelkezik (a kisadózó egész évben máshol 

állt főállású jogviszonyban és bevétele legalább 50%-át nem attól a megbízótól 

szerezte, akinél egyébként főállású jogviszonyban állt.) 

A jogviszonyok pontos elhatárolása KATA adózás választása esetén azért kiemelten fontos, 

mert az adóhatóság vélelmezi, hogy a felek (kisadózó és megbízó) között munkaviszony jött 

létre, ha a kisadózó vállalkozó részére megbízója az év során 1 millió forintot meghaladó 

összegben juttatott bevételt.  

Az adóhatósági vélelmet azonban meg lehet dönteni, ha a fenti felsorolásban foglaltak közül 

legalább két feltétel teljesül. 

A KATA törvény által felsorolt minősítő jegyek közül az első felteendő kérdés az, hogy a 

vállalkozó a tevékenységet kizárólag vagy nem kizárólag személyesen végezte vagy 

végezhette-e? 

A munkaviszony alapvető követelménye, hogy a tevékenység csak személyesen látható el.  

A munkavállaló, ha épp nem tud munkahelyén megjelenni, nem teheti meg, hogy helyettest 

küld maga helyett, az ő helyettesítéséről a munkáltatójának kell gondoskodni. Tehát ha a 

szerződés szerint a tevékenységet más is elláthatja, vagy egyszerre többen látják/láthatják el, 

a jogviszony e pont alapján nem minősíthető munkaviszonynak. 

Azonban a személyes ügyellátás követelménye sem jelenti feltétlenül azt, hogy 

munkaviszonyról beszélünk, ugyanis a megbízási szerződések nagy része is személyesen 
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teljesítendő (pl. szakértők megbízása, ügyvédi megbízás, oktatás egy rendezvényen), 

de eltérés a munkaviszonytól, hogy a megbízott önmaga helyett állíthat helyettesítőt és bár 

személyesen köteles eljárni, a megbízás teljesítéséhez igénybe veheti más személy 

közreműködését is. Erre természetesen csak akkor van lehetősége, ha ehhez a megbízó 

hozzájárult, vagy ha ez a megbízás jellegével együtt jár. 

ÁFA (általános forgalmi adó) 

Az alanyi mentesség értékhatára továbbra is 12 millió Ft. 

A közösségen belüli termékértékesítésnél az adómentesség feltétele, hogy a vevő közölje a 

szállítóval a közösségi adószámát és az összesítő nyilatkozatban (A60-as bevallás) 

szerepeltesse az ügyletet. (Persze továbbra is feltétel, hogy a termék igazoltan külföldre 

távozott.) A fuvarozás nagyon lényeges kérdés. 

Behajthatatlan követelés miatt 2020.01.01-től az adóalap utólag önellenőrzéssel 

csökkenthető (2016.01.01-ig visszamenőleg), azonban ennek szigorú feltételei vannak (9 

feltételt kell maradéktalanul teljesíteni). 

Részletesen akkor a behajthatatlan követelés szabályai. 

Behajthatatlan követelés miatti áfa csökkentés lehetősége 

Az áfatörvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása lehetőséget teremt az adóalanyok 

számára, hogy önellenőrzés keretében az általános forgalmi adó alapját utólag csökkentsék a 

behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem 

tartalmazó összegével. Ennek feltételei vannak, melyeket szintén az áfatörvény határoz meg.  

Az adóalap-csökkentés elszámolása eladói oldalon érinti az adóalany partnerét, az adóalany 

vevőt is.  

I. Első lépésként mérlegelni kell, hogy az adott követelés megfelel-e a behajthatatlan 

követelés áfatörvényben meghatározott fogalmának. 

Mi a behajthatatlan követelés az áfatörvény alkalmazásában? 

Az áfatörvény meghatározása értelmében „behajthatatlan követelés: termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, követelésként fennálló ellenérték vagy részellenérték 

adót is tartalmazó összege, amelyet a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója ekként számol 

el nyilvántartásában az alábbi okok valamelyike alapján: 

a) a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet vagy a talált 

fedezet azt csak részben fedezi,  

b) a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok 

adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedte,  
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c) a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs 

fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább 2 év telt el, 

d) a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor 

vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet.” 

Az általános forgalmi adózás rendszerében nem a számviteli törvény fogalma irányadó 

elsődlegesen, hanem a fenti meghatározásra kell figyelemmel lenni, amikor az adóalap-

csökkentés lehetőségét mérlegeljük. Ebből látható, hogy lényegében akkor nyílhat lehetőség 

adóalap-csökkentésre ezen a jogcímen, ha már nyilvánvaló, hogy a követelés nem fog 

megtérülni, vagyis véglegesen behajthatatlanná vált. 

A fogalom-meghatározásból fakadó fontos körülmények, követelmények 

Behajthatatlan követelés címén az áfa törvénybeli definícióra figyelemmel az alábbi 

körülményekre tekintettel csökkenthető az adó alapja: 

o A „termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett” és „a termék 

értékesítője, szolgáltatás nyújtója ekként számol el” szövegfordulatokból együttesen 

következik, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségével élni kívánó adóalany által 

teljesített ügyletnek kell a követelés alapjául szolgálni. Ha például egy adóalany, egy 

másiktól követelést vásárolt, és ezt a megvásárolt követelést nem tudja részben vagy 

egészben behajtani az adóstól, akkor a követelést megvásárló személy erre, az általa 

sem behajtható ellenértékre (részellenértékre) az adóalap utólagos csökkentésének 

lehetőségével nem élhet, behajthatatlan követelésre alapozva.  

o Nem alkalmazhat adóalap-csökkentést az adóalany, ha a követelése nem az áfatörvény 

szerinti termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból fakad, hanem például 

elszámolási kötelezettséggel átvett pénzösszeg meg nem fizetéséből. 

o Az „ekként számolta el” fordulatból következően az adóalapját csökkenteni kívánó 

adóalanynak a kérdéses összeget behajthatatlan követelésként kell bevezetnie az áfa 

nyilvántartásába. 

o Az „adót is tartalmazó összege” szövegezésből következően fordított adózás alá eső 

ügyletek esetében nem alkalmazható a rendelkezés. Fordított adózás alá eső ügyletek 

esetében a nem fizető vevő kötelezett az adófizetésre, ezért ő maga nem csökkentheti 

az adóalapot a saját nem fizetésére hivatkozva, az ügyletet teljesítő fél kintlévősége 

pedig adót nem tartalmazó összeg, vagyis esetében nem merülhet fel általa 

megállapítandó adó, amit csökkenthetne. 

o A meghatározásban szereplő „követelésként fennálló” fordulatból eredő fontos 

követelmény, hogy fennálló követelésről legyen szó, e tekintetben azonban nem a 

számviteli elszámolás a döntő. Ha egy követelés az adóalanynál ténylegesen megszűnt, 

mert például azt eladta, az áfatörvény alkalmazása szempontjából nem beszélhetünk 
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fennálló követelésről, és így a behajthatatlan követelés fogalmának nem tud 

megfelelni. 

A fogalom-meghatározásból következő körülményt, hogy véglegesen nem térült meg a 

követelés, a következő dokumentumokkal lehet alátámasztani: 

o Az a) pont szerinti ok – „a követelésre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs 

fedezet vagy a talált fedezet azt csak részben fedezi” – esetében: nemleges foglalási 

jegyzőkönyv. 

o A b) pont szerinti ok – „a követelést a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az 

önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében 

elengedte” – esetében: az adott eljárást vezető bíróság által végzéssel jóváhagyott, e 

törvényekben foglalt követelményeknek megfelelő egyezségi megállapodás. 

o A c) pont szerinti ok – „a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás 

(nyilatkozat) szerint nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta 

legalább 2 év telt el” – esetében: a felszámoló igazolása, nyilatkozata. E feltétel 

teljesüléséhez fontos az is, hogy a folyamatban levő felszámolási eljárás kezdő 

időpontjától – felszámolást elrendelő jogerős végzés Cégközlöny honlapján történő 

közzétételének napjától – legalább 2 év teljen el. (Eddig a felszámoló nyilatkozatának 

birtokában sem lehet ilyen alapon behajthatatlan követelésnek minősíteni az adott 

követelést az áfatörvény alkalmazásában.) 

o A d) pont szerinti ok – „a követelésre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás 

befejezésekor vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt 

fedezetet” – esetében: az eljárás befejezéséről, a vagyonfelosztásról rendelkező iratok. 

[Az adott felszámolási, önkormányzati adósságrendezési eljárás befejeződik, és az 

eljárást lefolytató bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat alapján az 

adóalapot csökkenteni kívánó adóalany (mint hitelező) részére járó vagyon nem nyújt 

fedezetet a követelésre. Kizárólag a vagyonfelosztási javaslat alapján átvett vagyonnal 

(ha van ilyen) nem fedezett követelés (követelés-rész) tekintetében merülhet fel a 

behajthatatlannak minősülés az áfatörvény alkalmazásában e rendelkezés alapján.] 

Ezek az említett dokumentumok az adott eljárásra jellemző, annak során keletkező 

dokumentumok. 

II. Második lépésként meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e, eleget tud-e tenni az adóalany az 

adóalap-csökkentéssel összefüggésben támasztott, áfatörvényben előírt további 

feltételeknek.  

Az utólagos adóalap-csökkentés lehetősége érdekében az értékesítést teljesítő adóalanyra és 

annak vevő partnerére vonatkozó feltételeket az áfatörvény 77. § (7)-(10) bekezdései 

határozzák meg.  
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„Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az 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 a (8) bekezdésben 

meghatározottak szerint 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 

holnapjáról 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.” 

Hogyan lehet ezeknek megfelelni? 

 Az eladó és a vevő független felek legyenek az adott értékesítés viszonylatában. Ebből 

a szempontból az áfatörvény szerinti meghatározásra kell figyelemmel lenni.  
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Eszerint nem független felek az olyan – jogilag egyébként egymástól független felek – 

akik (amelyek): 

o egymás viszonylatában kapcsolt vállalkozások [a kapcsoltság fogalmát az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7. § 28. pontja határozza 

meg, tovább utalva a társasági adó törvényre]; 

o közöttük névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszony áll fenn; 

o közöttük az egyik fél a másik félnek vezető tisztségviselője vagy 

felügyelőbizottsági tagja; 

o közöttük az áfatörvény 6. § (5) bekezdése szerinti viszony (munkaviszony vagy 

azzal egyenértékű jogviszony) áll fenn;  

o egymás közeli hozzátartozói, vagy a felsoroltakban meghatározottak közeli 

hozzátartozója. 

Ennek a feltételnek folyamatosan fenn kell állnia. Nincs mód adóalap-csökkentésre, 

ha a felek – az eladó és a vevő – jelenleg már független felek, de a korábbiak folyamán 

(akár a teljesítés időpontjában vagy azt követően) egymással az előzőekben említett 

jogviszonyban álltak. 

 Az adóalap-csökkentés feltétele a partner előzetes írásbeli értesítése is. (Ennek 

adattartalmáról nem itt, hanem külön pontban lesz szó.) 

Ebből következően nem elegendő sem a szóbeli értesítés, sem az utólagos 

tájékoztatás. Az értesítés alapján az adóalap-csökkentést elszámoló adóalany adós 

partnerének csökkentenie kell a levonható adóját az általa teljesen vagy részlegesen ki 

nem fizetett ügyletre tekintettel. A partner értesítésére vonatkozó feltétel teljesül, ha 

azt feladták, amit az eladónak megfelelően dokumentálnia kell (ehhez az áfatörvény 

nem határoz meg kritériumokat). Az értesítést nem kell feltétlenül tértivevénnyel 

kísérni, de hasznos lehet az ajánlott feladás. Fontos, hogy ha az üzleti kapcsolat már 

nem áll fenn, akkor is meg kell kísérelni a partner értesítését, ilyen esetben a legutolsó 

ismert címére kell az értesítést megküldeni. Nem elfogadható, ha az adóalany tudottan 

nem valós címre küldi meg az értesítést. (Sérül a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, 

vagyis nem teljesülnek az adóalap-csökkentés feltételei.) Az adóalap-csökkentést – az 

egyéb feltételek fennállása esetén – nem zárja ki automatikusan, ha a vevő időközben 

megszűnt, tekintettel arra, hogy az értesítési kötelezettség alól kivételt jelent, ha 

ismert, hogy a vevő jogutód nélkül megszűnt (törölték a cégnyilvántartásból). 

 Az adóalap-csökkentést elszámolni készülő adóalannyal kapcsolatos követelmény 

(személyi feltétel), hogy a behajthatatlan követeléssel érintett bevallás 

benyújtásának időpontjában (mivel ez önellenőrzéssel végezhető, e feltétel az ezzel 

kapcsolatos önellenőrzés benyújtásának időpontját jelenti) nem állhat csőd-, 
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felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt . Ha valamelyik eljárás az 

említettek közül már megindult az adóalannyal szemben az önellenőrzés 

benyújtásakor, behajthatatlan követelés címén nem jogosult az adóalapot 

csökkenteni. A végelszámolási eljárás ugyanakkor nem zárja ki a behajthatatlan 

követelésre alapozott adóalap-csökkentést.  

 További feltétel, hogy az adóalapot csökkenteni kívánó adóalany nem kapott, ne 

kapjon a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló értékesítés 

teljesítésének időpontjáig a NAV-tól a partnere kockázatosságára felhívó 

figyelmeztetést. (Tájékoztatást arról, hogy a vevő fél az adókötelezettsége teljesítését 

vélelmezhetően megkerüli.) 

 A nem fizető fél, a vevő személyét illetően is támaszt feltételeket az áfatörvény  a 

behajthatatlan követelésként történő elszámolással összefüggően. Ezeknek 

teljesülése a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó adóalany adóalap csökkentésének 

a feltételei (vagy akadályai, ha nem teljesülnek). 

Nem csökkenthető behajthatatlan követelés jogcímén az adó alapja, ha a nem fizető 

partner a vele kötött ügylet teljesítésének időpontjában: 

o csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt állt, vagy 

o adószáma törölve van,  

 valamint akkor sem, ha az ügylet teljesítési időpontjában és az azt megelőző egy 

évben szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással 

rendelkezők adóhatóság honlapjáról lekérdezhető adatbázisában . 

Az adószám a NAV honlapján elérhető adatbázisban ellenőrizhető. Általánosan irányadó, 

hogy alapvetően az ügylet megkötésekor kell, célszerű, a gazdasági életben általánosan 

elvárható kellő körültekintéssel eljárni, és ennek keretében a partner adószámát ellenőrizni. 

Ha például a beszerző, igénybevevő adószámát a teljesítést megelőzően törölték, de a 

teljesítést megelőzően azt újra megállapították, ez nem zárja ki az adóalap-csökkentést. 

Az adóalap-csökkentés végrehajtása érdekében amennyiben az adóalany a partnere 

adószámát illetően utólag is meg kíván győződni arról, hogy az ügylet teljesítési időpontjában 

az adószám törölt volt-e, az alábbiakra szükséges figyelemmel lenni: 

Az Art. alapján közzéteendő szankciós jelleggel törölt státuszban nyilvántartott 

adószámok  listájában kizárólag azok az adószámok szerepelnek, amelyeket a lekérdezés 

időpontjában ekként tart nyilván a NAV. Ez naponta frissül. Az Igazságügyi Minisztérium által 

üzemeltetett Cégszolgálati lekérdező felületen (https://www.e-cegjegyzek.hu) az adószám 

törzsszám részének feltüntetésével nyilvános információként jelenik meg, ha az ügyfél 

adószámát az adóhatóság szankciós jelleggel törölte. Az erre vonatkozó információkat a 

cégjegyzék 21. rovata tartalmazza, ahol a másolati adatok lekérésével lehetőség nyílik arra, 

hogy az adószám változásának időben egymás utáni folyamatát is megtekinthesse a 
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kérelmező. Ugyanez a rovat tartalmazza továbbá az adószám szankciós törlése illetve ennek 

közzététele időpontját is. 

A nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők – az adott 

ügylet teljesítési időpontjára visszamenőlegesen – lekérdezhető adatbázisát a NAV a 

honlapján elérhetővé teszi 2015. január 1-jére visszamenőleg. 

Figyelem! A felek személyét illetően meghatározott feltételekkel összefüggően teljesítési 

időpontnak az áfatörvény szerinti teljesítés minősül, főszabály szerint, amikor az ügylet 

tényállásszerűen megvalósul. 

A „megelőző egy év” alatt 365 napot kell érteni ebből a szempontból, nem naptári évet. A 

bevallás benyújtásának pedig ténylegesen az önellenőrzés benyújtásának napja tekintendő, 

nem annak benyújtási határideje. 

o Az adóalap-csökkentés lehetőségének további feltétele, hogy az ellenérték 

megfizetésének esedékessége óta legalább egy év elteljen.  

o Az adóalap csökkentésének feltétele az is, hogy az adóalany számára az ellenérték nem 

térül vagy térült meg, azaz más módon nem jutott vagy jut(hat) hozzá a 

behajthatatlan követelésnek minősülő összeghez, sem a múltban, sem a jövőben. Ha 

az adóalany számára például kezességvállalás vagy bankgarancia, vagy biztosítás révén 

megtérül, megtérülhet a követelés, nem teljesül ez a feltétel. 

E feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell az adóhatóság felé. Erre az 

áfabevallásban, a behajthatatlan követelés elszámolásához kapcsolódó 

nyilatkozatok céljára kialakított nyomtatvány-részben, annak erre rendszeresített 

rovatában lesz mód. Ennek kitöltését útmutató segíti. 

Értelemszerűen nem adódhat adóalap-csökkentési lehetőség abban az esetben sem, ha a 

teljesítés után az adóalany az általános forgalmi adót nem vallotta be és fizette meg a 

költségvetés felé. 

A partnernek küldött előzetes írásbeli értesítés, mint az egyik fontos feltétel, adattartalma 

a következő: 

o A behajthatatlan követelésként történő elszámolás oka. Az értékesítő adóalanynak az 

ekként való könyvelés indokát kell feltüntetni. Fontos itt is kiemelni, hogy ez alatt csak 

az áfatörvény értelmező rendelkezései között nevesített ok valamelyike fogadható el 

(így pl. a követelés elévülése – amely számviteli szempontból a követelés 

behajthatatlanságát jelenti – nem lehet ilyen ok az áfatörvény alkalmazásában). 

o Azon számla sorszáma, amely az adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést, 

szolgáltatásnyújtást tartalmazza. 



 

 

w w w . j u h a s z a d o s z a k e r t o . h u                                             tibor@juhaszadoszakerto.hu Oldal: 26 

o A behajthatatlan követelés összege, amelyet meg kell bontani ellenérték 

(részellenérték), valamint az arra jutó adó összegére. 

o Az az adóalap-csökkentést elszámolni kívánó adóalanynak kifejezetten nyilatkoznia 

kell az értesítésben arról, hogy a megjelölt ellenérték adót nem tartalmazó összegével 

az adó alapját utólag csökkenti. 

Fontos, hogy az áfatörvényben előírt összes feltételnek együttesen teljesülnie kell ahhoz, 

hogy az adóalap-csökkentést ezen a jogcímen az értékesítő adóalany megvalósíthassa, 

elszámolhassa.  

E mellett figyelemmel kell lenni a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, visszaélés szerűen 

nem kerülhet sor a csökkentésre.  

Az áfatörvény rendelkezései az adóalany vevőkkel bonyolított ügyletekkel kapcsolatos 

adóalap-csökkentés esetkörére vonatkoznak. 

Fontos, hogy a behajthatatlan követelésen alapuló adóalap-csökkentés gyakorlása során a 

fizetendő adó alapja nem módosítható elévült időszakot érintően. 

III. Harmadik lépés – Az adóalap-csökkentés elszámolása, bevallása, nyilatkozat teljesítése 

Az értékesítő, az adóalap-csökkentést elszámoló adóalany feladatai 

Az adóalany a behajthatatlan követelésre alapozott adóalap-csökkentését nem az aktuális, a 

csökkentés elszámolásának időpontját tartalmazó áfabevallásban végezheti el, 

hanem önellenőrzés keretében. Ennek oka, hogy az áfatörvény adóalap és fizetendő adó 

utólagos csökkentésének elszámolására vonatkozó (önellenőrzés mellőzését és az 

aktuális/megjelölt adómegállapítási időszakban történő elszámolást lehetővé tevő) 

rendelkezései  között nem szerepel ez a tényállás. A behajthatatlan követelés miatti adóalap-

csökkentés értesítési kötelezettséggel jár, nem igényel azonban számlahelyesbítést vagy 

érvénytelenítést. A felek között a teljesítés, a ki nem fizetett ellenérték követelhetősége 

ugyanis változatlanul fennáll. A partner korrekciójának alapját megfelelően szolgálja az 

előzőekben említett előzetes írásbeli értesítés. 

Az önellenőrzést az önellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozó, az adott évre 

rendszeresített áfabevallás keretében, az adott tárgyévi bevalláshoz 

kialakított nyilatkozattétel kíséretében végezhetik el az adóalanyok. A nyilatkozatokat az 

áfabevallás részeként rendszeresített nyomtatvány-részben kell megtenni. Erre nemcsak a 

2020 évi, a 2065 számú bevallás, hanem a 2016 – 2019 évek bevallásai is fel lesznek készítve.  

Az adóalapot csökkenteni kívánó adóalanynak a nyomtatványon nyilatkozni kell: 

o a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról,  

o az érintett ügyletről kiállított számla sorszámáról,  
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o az adóalap-csökkentés összegéről,  

o a termékbeszerző, szolgáltatás igénybe vevő nevéről, adószámáról, valamint 

o arról hogy az ügylet ellenértéke más módon nem térült meg számára.  

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy abból következően, hogy a nyomtatványon a 

feltüntetendő adatok között a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő adószámát is fel 

kell tüntetni, adószámmal nem rendelkező, nem adóalany partner esetében behajthatatlan 

követelés jogcímén az adóalap nem csökkenthető. 

Mi a teendő, ha utóbb, az adóalap-csökkentés elszámolását követően a vevő mégis fizet? 

Az áfatörvény azt is rendezi, hogyan kell eljárni, ha az adóalany partnere, a vevő az adóalap 

korrekciójának elvégzését követően mégis fizet, megtéríti a korábban ki nem fizetett 

ellenértéket vagy annak egy részét. Ez a körülmény ismételt önellenőrzést és ennek 

keretében adóalap növelést (a csökkentett adóalap visszarendezését) von maga után. Erre 

utal az áfatörvény ezzel kapcsolatos rendelkezése melynek megfogalmazása szerint a 

megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett összegének erejéig az 

adóalap utólagos csökkentése nem alkalmazható. Az ismételt önellenőrzést az adóalanynak 

ebben az esetben is az áfabevallásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány-

részben, nyilatkozattétellel kell kísérni, amelyen a beszerző partnere nevét, adószámát és a 

megtérített ellenérték, részellenérték adóval csökkentett összegét kell feltüntetnie.  

A levonható adó korrekciója a vevő oldalán 

Az ügyletet teljesítő adóalany behajthatatlan követelés címén történő adóalap-

csökkentésének következményeként szükségessé válik, hogy a másik oldalon, a vevőnél, 

vagyis a nem fizető adóalanynál az ügylethez kapcsolódóan eredetileg levonható adó is 

kiigazításra kerüljön.  

Emiatt írja elő az áfatörvény, hogy amennyiben az ügyletet teljesítő adóalany behajthatatlan 

követelés címén utólag csökkenti az adóalapját, ez a vevő szempontjából az eredetileg 

levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának 

minősül. 

Az áfatörvény a levonható adó utólagos módosulásának elszámolására vonatkozó, jelen 

esetben is alkalmazandó rendelkezése  alapján, ha a levonható előzetesen felszámított adó 

összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás 

következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó 

összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a 

fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a változás bekövetkezik. 

Ebből következően a partner (a vevő) az eredetileg levonható előzetesen felszámított 

adónak a csökkenését ebben az esetben – fizetendő adót növelő tételként – az adóalap-
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csökkentést érintően kapott értesítés időpontját tartalmazó adómegállapítási időszakban 

köteles bevallani.  

Fontos feltétel továbbá, hogy a partner (a vevő) e különbözet elszámolásakor köteles a 

bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az áfabevallásban, 

annak erre szolgáló nyomtatvány-részében nyilatkozni 

o a különbözet összegéről, valamint 

o az ügyletet teljesítő adóalany nevéről és adószámáról, aki (amely) e különbözet 

alapjául szolgáló, behajthatatlan követelés címén az adóalap-csökkentést elszámolta. 

Ha a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenértéket akár részben, akár egészben, utólag 

a partner bármely oknál fogva mégis megtéríti az értékesítést teljesítő félnek, akkor ez 

számára (vevőként) is maga után vonja az adózásbeli következmények érvényesítését. Ezt úgy 

számolhatja el, hogy a levonható előzetesen felszámított adó – értesítés alapján történt – 

utólagos csökkenése miatti fizetendő adót növelő tétel elszámolását tartalmazó adóbevallást 

önellenőrzés keretében helyesbíti. 

IV. Hatályba lépés, átmeneti rendelkezés 

A behajthatatlan követelés címén történő adóalap-csökkentésre, valamint ehhez 

kapcsolódóan az eredetileg levonható adó utólagos korrekciójára vonatkozó rendelkezések 

2020. január 1-jén lépnek hatályba. Főszabály szerint az erre a napra vagy ezt követő 

időpontra eső teljesítési időponttal megvalósuló ügyletek esetében alkalmazható az adóalap 

ilyen jogcímen történő csökkentése, és végzendő el az eredetileg levonható adó utólagos 

korrigálása is a vevő részéről.  

Átmeneti szabály rögzíti, hogy az új rendelkezések azokban az esetekben is alkalmazhatóak, 

amikor a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja 2020. január 1. napját 

megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik. 

Vagyis lehetőség nyílik már 2016 évi teljesítések után is ilyen jogcímen az adóalap-csökkentés 

elszámolására az elévülési időre is figyelemmel, amennyiben annak az áfatörvényben előírt, 

előzőekben említett feltételei fennállnak. 

Ingatlanok áfa 

Az új lakóingatlanok értékesítése ismét az általános 27 %-kal adózik (a korábbi 5 % helyett). 

Viszont 2023.12.31-ig továbbra is 5 %-os áfakulccsal értékesíthető az az új lakóingatlan, 

melynek építési engedélye, illetve egyszerű bejelentése 2018.11.01. előtti és a kedvezményes 

feltételeknek megfelel (a lakás összes hasznos alapterülete a 150 m2-t, illetve egylakásos új 

lakóingatlan hasznos alapterülete a 300 m2-t nem haladja meg). 
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A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája 18 %-ról 5 %-ra csökken, azonban ettől 

(2020.01.01.) kezdve 4 % turizmusfejlesztési hozzájárulást kell utána fizetni, úgy mint eddig 

a vendéglátóipari szolgálttásnál. 

Kiterjesztésre kerül a számlaadási kötelezettség az egyes adómentes ügyletekre is. (Ide 

tartozik többek között az egyéb oktatás, illetve a fogorvosi ellátás is.) 

Jogutódlással történő megszűnésnek minősül (így nem kell áfát fizetni) akkor, ha az egyéni 

vállalkozó egyszemélyes kft-vé alakul át. 

2022-ig megmarad a mezőgazdasági és acélipari termékek értékesítésének fordított adózása 

(ez eredetileg 2019-ben megszűnt volna). A munkaerő-kölcsönzés fordított adózása viszont 

2021-ben megszűnik (vagyis elméletileg 2020-ban van utoljára). 

2020. július 1-jétől és 2021. január 1-jétől hatályos módosítások A számlaszintű 
adatszolgáltatással érintett kör bővítése 

Az adóalanyoknak az ún. belföldi összesítő jelentés (tételes adatszolgáltatás) keretében 2013. 

január 1-je óta kell az általuk kibocsátott és befogadott számlák meghatározott adatairól az 

adóhatóság részére információt szolgáltatniuk. 

Az adatszolgáltatással érintett számlák köre az elmúlt években fokozatosan bővült azáltal, 

hogy a számlában áthárított adó összege mint feltétel egyre alacsonyabb összegben került 

meghatározásra: eredetileg 2 millió forint volt, majd 2015. január 1-jétől 1 millió forintra, 

2018. július 1-jétől 100 ezer forintra csökkent. 

Az adatszolgáltatás rendszerében az utóbb említett időponttól más jelentős változás is történt 

azáltal, hogy a kibocsátott számlákat érintően az adatszolgáltatást – a korábbiaktól eltérően – 

ezen időponttól nem a bevallás részeként kell megtenni, hanem arra elektronikusan – a 

számlázó programok adóhatósághoz történt online bekötése révén automatikusan, illetve az 

erre a célra létrehozott weboldalra való feltöltéssel – kerül sor.  

A befogadott számlákat érintően a kezdetektől a bevallás részeként kell az előírt adatokat az 

adóhatóság részére rendelkezésre bocsátani (azzal, hogy 2018. július 26-ától nem kell 

adómegállapítási időszakonként összeszámítani az ugyanazon partnertől befogadott számlák 

áfatartalmát). 

A 2020. július 1-jétől és 2021. január 1-jétől hatályba lépő változások alapvetően azt a célt 

szolgálják, hogy 2021-től az adott adómegállapítási időszakban figyelembe veendő számlák 

lehető legteljesebb köre állhasson az adóhatóság rendelkezésére, és így a lehető 

legpontosabban tudja előkészíteni az adóalanyok áfabevallásának tervezetét. 

A számla-adatszolgáltatásra vonatkozó előírások módosulásával együtt az Áfa tv. 10. 

mellékletének struktúrája is módosul, ám ez nem jelent változást az adatszolgáltatás 
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formájában (kiállított számlák esetén továbbra is elektronikusan, a befogadott számlák esetén 

a bevallás részeként kell azt teljesíteni), a szolgáltatandó adatok körében, sem pedig abban, 

hogy a számlák mellett a számlával egy tekintet alá eső (módosító, érvénytelenítő) okiratokra 

is vonatkozik a kötelezettség. 

Egy kivételtől eltekintve nem változik az adatszolgáltatás teljesítésére előírt határidő sem: a 

nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kiállított olyan számlák, vagy azzal egy 

tekintet alá eső okiratok esetében, amelyekben az áthárított adó összege az 500 ezer forintot 

nem éri el, 2020. július 1-jétől nem 5, hanem 4 naptári napon belül kell az adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

Előírja ugyanakkor a szabályozás, hogy előleg fizetése esetén mind a számlakiállítónak, mind 

pedig a számlabefogadónak csak az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell a 

teljesítéskor adatot szolgáltatnia. Ez jelentős változás és várok még mást is: a pénztágép, és 

a számla duplaságra is. 

A módosítás által a jelentéstételi kötelezettséggel érintett számlák köre fog bővülni a 

következők szerint: 

o 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatás nem függ a számlában áthárított áfa 

összegétől, így ezen időponttól az értékhatártól függetlenül ki fog terjedni minden, 

belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről 

kibocsátott számlára (ideértve a fordított adózás alá eső és az adómentes ügyleteket 

is, kivéve a Közösségen belüli értékesítést). E változás érinti a számlakiállítói és -

befogadói oldalt is. 

o 2021. január 1-jétől a számlakibocsátók adatszolgáltatási kötelezettsége adóalany 

részére és/vagy nem belföldön teljesített ügyletekről kibocsátott számlákra (feltéve, 

hogy azok kibocsátására az Áfa tv. 158/A. §-a alapján az áfatörvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni), valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes 

termékértékesítésről kibocsátott számlára is. 

Az online adatszolgáltatás keretében nem fognak ugyanakkor az olyan számlák adatai 

beérkezni, melyeket az egyablakos rendszerben (OSS) más tagállamban nem adóalany részére 

teljesített ügyletről állítanak ki. Természetes személy nem adóalany részére kiállított számlák 

esetén pedig a számlabefogadó nevéről és címéről nem kell az adóhatóság részére adatot 

szolgáltatni. A 2021-től hatályos változások nem érintik a számlabefogadói 

adatszolgáltatást. 

A számlaszintű adatszolgáltatás kétkörös bővítéséhez kapcsolódóan átmeneti előírások 

rendezik, hogy mely számlák esetében kell még a „régi adatszolgáltatási” szabályokat 

alkalmazni. Ennek megfelelően a 2020. július 1-jétől hatályos változásokhoz kapcsolódóan az 

átmeneti rendelkezés azt írja elő, hogy 
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o mely befogadott számlát érintően kell csak akkor adatot szolgáltatni, ha a benne 

feltüntetett áthárított adótartalom eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot: havi 

bevalló esetében a 2020. június havi, negyedéves bevalló esetében a 2020. második 

negyedéves, éves bevalló esetében pedig a 2020. évről benyújtott bevallásába az 

adólevonási jog gyakorlása érdekében beállított számlák tekintetében; 

o mely kézzel kibocsátott/számlázó programmal kiállított számlák esetében kell az 

említett régi adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat figyelembe venni: amelyeket 

2020. július 1-je előtt bocsátottak vagy állítottak ki. A kibocsátott/kiállított számlákat illetően 

az adatszolgáltatási kör 2021. január 1-jétől hatályos kiterjesztésével kapcsolatban szintén 

átmeneti szabály rendezi, hogy a 2020. július 1. és 2020. december 31. között kibocsátott, 

kiállított számlák esetében még a 2020. december 31-éig hatályos „szűkebb” adatszolgáltatási 

szabályokat kell alkalmazni. (Áfa tv. 337. §, 338. §, 10. melléklet.)  

A számlaszintű adatszolgáltatás bővülése és az áfabevallás kiajánlása miatt 
szükséges egyéb módosítások 

A hatályos áfatörvény értelmében egyenes adózás alá eső, adóköteles ügyletekről kibocsátott, 

a 100 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó számlán kell 

feltüntetni a termékbeszerző/szolgáltatást igénybevevő adószámának – csoportos 

általánosforgalmiadóalanyiság esetén csoportazonosító számának – első nyolc számjegyét.  

A számlaszintű adatszolgáltatás 2020. július 1-jétől hatályos változásával összhangban, 2020. 

július 1-jétől a vevői adószám első nyolc számjegyének feltüntetése az áthárított adóösszegtől 

függetlenül válik kötelezővé a belföldi adóalany részére belföldön teljesített ügyletekkel 

összefüggésben. Ennek értelmében például az adómentes B2B ügyletek esetében is kötelező 

számlaadat lesz a vevő adószámának első 8 számjegye. 

Tekintettel arra, hogy a számla kibocsátása megtörténhet a teljesítés előtt is, így lehetnek 

olyan számlák, amelyeket még a módosítás hatálybalépése előtt bocsátanak ki, állítanak ki, és 

még nem tartalmazzák a belföldi partner adószámát.  

A kötelező számlaadat-tartalom módosulásához kapcsolódóan ezért átmeneti szabály teszi 

egyértelművé, hogy az áfalevonási jog a 2020. július 1-jét megelőzően, de 2020. június 30-a 

utáni teljesítési időponttal kiállított/kibocsátott, 100 ezer forintot el nem érő áthárított adót 

tartalmazó számlák alapján is gyakorolható – értelemszerűen az egyéb törvényi feltételek 

fennállása esetén – még akkor is, ha azokon nem szerepel a vevői adószám első nyolc 

számjegye.  

Az áfabevallás-tervezetek adóhatóság általi elkészíthetősége és a gazdaság tovább fehéredése 

érdekében 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken a számlák kiállítására nyitva álló 

határidő, valamint ugyanezen időponttól egyes, eddig csak számviteli bizonylattal kísért 

ügyletekre kiterjesztésre kerül a nyugta- és a számlaadási kötelezettség.  
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Ezek a következők: 

o nem közszolgáltató által végzett humán egészségügyi ellátás, fogorvosi ellátás [Áfa tv. 

85. § (1) c) és e) pontok]; 

o egyéb (nem közoktatási, felsőoktatási) oktatási tevékenység (pl. felnőttképzés, 

tanfolyamok, kötelező továbbképzések) [Áfa tv. 85. § (1) i) és j) pontokból]; 

o együttműködő közösség által a tagjai részére adómentesen nyújtott szolgáltatások 

[Áfa tv. 85. § (1) p) pont]; 

o adómentes ingatlanértékesítés [Áfa tv. 86. § (1) j) és k) pontok]. [Áfa tv. 163. § (2) 

bekezdés, 165. § (1) és (5) bekezdés, 169. § d) pont dc) alpont, 336. §.] 

Tehát fel kell készülnünk arra, (ezért írtam már decemberben is) hogy 2020.07.01-től minden 

olyan számlát le kell jelenteni a NAV felé, amelyet belföldi adóalany felé állítunk ki (eddig az 

időpontig a 100.000,- Ft ÁFA tartalmat meghaladókat kell csak jelenteni).  

Jelenteni kell majd az adómentes, illetve a fordított áfás számlákat is. Az 500 000,- Ft 

áfatartalom alatti számlákat 4 napon belül kell jelenteni, az e felettieket pedig 1 napon belül 

a  https://onlineszamla.nav.gov.hu oldalon (természetesen a számlázóprogrammal kiállított 

számlákról a program valós időben szolgáltat adatot, így azokat nem kell külön jelenteni). 

Éppen ezért most már nagyon fontos, hogy minden vevőtől kérjük el az adószámát és írjuk 

rá a számlára. (Ha nem szerepel a vevő adószáma a számlán, akkor az júliustól hibás számlának 

minősül, s a hibás számlakiállításért bírságot számít fel a NAV, ezért fokozottan ügyelni kell 

erre.) Nem tudom vizsgálni, de gondolom előtte már az adatszolgáltatás sem megy el. Mikor 

észre lehet venni, más mulasztások sorozata van elkövetve. 

Előlegszámla levonásánál viszont végre már nem az előleg nélküli, hanem az előleggel 

csökkentett összeget kell majd jelenteni, mint már írtam, de jobb többször is. 

Egy év múlva (2021-től) pedig már a magánszemélyek, illetve a külföldi vevők felé kiállított 

számlát is jelenteni kell (vagyis minden egyes számlát). 

Fentiek miatt javasolt a kézi számlatömbök elhagyása, és olyan számlázóprogram 

beszerzése, mely automatikusan megteszi a számlák bejelentését. Az iroda semmilyen 

kötelezettséget ez ügyben nem tud vállalni, sem az adatszolgáltatást, sem a programok 

értelmezését. 

Ehhez kapcsolódóan természetesen a számlákat befogadóknak az áfabevallásukban minden 

egyes számlát jelenteniük kell majd egyesével, mely igen nagy többlet terhet jelent a 

könyvelők számára, valamint különösen nagy figyelmet igényel a számlakérésnél.  

Fokozottan kell a jövőben figyelni arra, hogy csak azokról a beszerzésekről kérjünk számlát, 

melyek valóban a vállalkozás érdekében merültek fel.  
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Már nem lesz járható az az út, hogy „mindenről számlát kérünk, majd a könyvelő eldönti, hogy 

elszámolható-e”, hiszen az, akitől vásároltunk, le fogja jelenteni, hogy a vállalkozásunknak 

értékesített valamit. Tehát a NAV várni fogja tőlünk is a beszerzés bejelentését.  

Ezért kérünk mindenkit, hogy csak olyan termékbeszerzésekről, szolgáltatások 

igénybevételéről kérjen számlát, melyek valóban a vállalkozás érdekében kerültek 

beszerzésre.  

Kizárólag a beszerzések megrendelő általi elszámolására és annak adókapcsolatára és nem 

annak kockázat kezelésre vonatkozik a szerződésünk.  

A számla kibocsátására vonatkozó korábbi 15 napos határidő 8 napra csökken (vagyis a 

számlát legkésőbb a teljesítést követő 8 napon belül ki kell bocsátani). 

Nagyon fontos a teljesítés időpontja, csak 1 fix nap lehet annak időpontja, amely 

o tényállás 

o időszaki ügylet 

o részteljesités 

o Előlegnyújtás. vagy 

o számlakiállítás teljesítés nélkül időpontban következik be. 

Nagyon fontos, hogy a különleges számlázásoknál az alábbi szövegek legyenek rajta a számlán 

(mivel az áfatörvény pontosan előírja a szöveget): 

• „PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS” - a pénzforgalmi elszámolást választóknál. Enélkül 

normál elszámolású a számla és még bírság is jár érte. 

• „KISADÓZÓ” - a KATA-soknál. Sokan elfelejtik 

• „ÖNSZÁMLÁZÁS” - ha más helyett és nevében állítjuk ki a számlát. A felelősség 

egyetemleges, be kell jelenteni a számlázón, annak aki nevében állítják ki, és akkor van 

teljesítés, ha nincs, de ki van állítva a számla Áfa 55 § (2) szóval veszélyes ha valaki azt 

hiszi, hogy okosabb mint az eladója. 

• „FORDÍTOTT ADÓZÁS” - ha fordított áfás számlát állítunk ki. 

• „KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS – HASZNÁLT CIKKEK” - ha használt cikket adunk 

el. 

• A vevő adószáma, ha 

o fordított áfás számlát állítunk ki, vagy 

o a számla áfatartalma eléri a 100 000,- Ft-ot, második félévtől, nincs értékhatár, 

vagy 

o külföldi, EU-s vevőnek állítunk ki számlát. 

• - A vevő adószámát júliustól VALAMENNYI számlán fel kell tüntetni. Emiatt a könyvelés 

jelentősen fog bonyolódni, és erről külön fogunk értekezni, ami szolgáltatási díj 
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emelést is igényel. Szoftverek, törzsek, hogy mást ne említsek, az összehasonlítás 

mellett. 

Kérem, hogy a befogadott, kapott számláknál is figyeljetek a fentiek helyes alkalmazására, és 

a kiállítására. Nagyon gyakori, hogy a választott szoftver nem tudja ezt, meg azt, amiben sajnos 

Mi nem tudunk mit tenni. 

A befogadott számlákon ellenőrizni szükséges, hogy partnerük feltüntette –e a megfelelő 

záradékokat!  

Külön szót érdemel: fordított adózás, belföldön – és ügyfeleink körében jellemzően 

építőiparban, munkaerő kölcsönzés esetén fordulhat elő, természetesen vannak speciális 

egyéb esetek is.  

Eu- viszonylatban viszont, minden esetben, amikor uniós partnernek értékesítünk, a „fordított 

adózás” kitételen felül szerepelnie kell a pontos hivatkozás, pl. termékértékesítés esetén a „Az 

áfa törvény 89 § 1) bekezdés alapján mentes az adó alól!” 

Befogadott közösségi számlákon Héa irányelvre, vagy fordított adózásra való utalást kell 

találjunk, a kibocsájtók az adott ország számlázási szabályai szerint állítják ki számunkra a 

számlákat. Különösen veszélyes és visszaélés is volt a személygépkocsi esetében, nem 

mindegy, hogy fordított, majd tele áfás, vagy különbözeti. 

EU-s számla kibocsátása, illetve befogadása esetén is kötelező tartalmi eleme a számlának 

mindkét fél ÉRVÉNYES EU-s adószáma!  

A HÉA irányelvre visszavezethető rendelkezés és a 2020 as változás okán bármely uniós 

értékesítés vagy beszerzés esetén, azzal egyidejűleg KÖTELEZŐ ellenőrizni a partner uniós 

adószámának érvényességét, és ezt a számlához mellékelve dokumentálni is szükséges. 

Tekintve, hogy a dokumentálás a számla kiállításakor, illetve befogadásakor kell 

keletkezzék, ezt Önöknek kell elvégezni, és a számla mellé csatolni, számlánként!  

Ellenőrzéskor az adóhatóság ennek a dokumentációnak a meglétét is ellenőrzi.  

Az alábbi linken lehet az uniós adószámok érvényességét ellenőrizni, ezen linken folytatott 

lekérdezés visszaadott eredményét kell kinyomtatni és a számla mellé tenni! 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu  

Eu-n belüli termékmozgatás esetén mindig legyen meg a szállítási okmány, pl a CMR, hiszen 

ezt valamennyi adóhatósági ellenőrzés kéri, annak igazolására, hogy az áru elhagyta a Magyar 

területi hatályt., illetve külföldről érkezett, azaz belépett a Magyar területi hatály alá. A 

bizonyítás az Önök feladata, ha az adóhatóság vitathatja, hogy az áru elhagyta-e 

Magyarországot! Természetesen ezt összeegyeztetik az EKÁER adatokkal is. 
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Számla tartalma, mivel az on-line adatok ezeket is ellenőrzik, illetve az előleg levonás 

szempontjából (szja) is jelentősége van. 

Minden számla kötelező eleme, a kibocsátó (eladó) neve, címe, adószáma, egyéni vállalkozó 

esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma. 

Figyelem, nem vállalkozói igazolványszám!!!! Nincs 2020-tól. 

Ennek hiányában a számlából szja előleget - és szolgáltatás esetén akár biztosítási jogviszonyt 

is vélelmezni kell, hiszen elvileg adószámos magánszemélyként kell kezelni - kell levonni, és 

nyilatkoztatási kötelezettség is keletkezik!  

Tehát már a befogadáskor kell ellenőrizzék ennek meglétét, és ha nincs a számlán, akkor annak 

feltüntetését követeljék meg! Az ES- és EV- kezdetű számok nem jók, biztosan nem 

nyilvántartási számok, azok csak számjegyekből állnak.  

Adószámra a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/  linken lekérdezhető!  

Vevő adószámának feltüntetése, mint már írtam, csak ismétlem, 2020 július 01-től KÖTELEZŐ 

TARTALMI ELEME LESZ A SZÁMLÁNAK! Ezért már most elkezdeni az erre való átállást. 

KIVÉTEL NÉLKÜL, VALAMENNYI BELFÖLDI PARTNER ADÓSZÁMÁNAK ELSŐ NYOLC SZÁMJEGYÉT 

fel kell tüntetni a számlán.  Ez egyébként jelentős feladatot ró ránk is. 

Természetesen továbbra is kötelező az adószám (eu adószám) feltűntetése az uniós 

számlákon. Magánszemély vevő esetén nem kell feltüntetni sem adószámot (nincs neki), sem 

pedig adóazonosító jelet. 

2020 július 01-től MINDEN belföldi adóalany részére kibocsátott számláról -tekintet nélkül 

annak áfa tartalmára - online adatszolgáltatást kell teljesíteni, 500 ezer forint áfa tartalmat 

meg nem haladó számlák esetében 4 napon belül!  

TEHÁT AZ ALANYI MENTES SZÁMLÁKAT IS TELJESKÖRŰEN JELENTENI KELL!  

Ez nagyon nagy vitákat váltott ki, de egyelőre ez az álláspont. 

A kézzel kiállított számlákat is, tehát a felkészülés jegyében kérem fontolják meg, kívánnak e 

esetleg számlázóprogram használatára átállni, ami az online adatszolgáltatást a regisztráció 

után már megoldja Önök helyett Nagyon fontos, nem fogunk kézi számláról dolgozni. 

Aki még nem regisztrált korábban - mert pl. alanyi mentességet választott, tegye meg, egyrészt 

hogy júliusra felkészült legyen, másrészt hogy ha valami probléma van legyen idő annak 

megoldására. 

Mindenki regisztráljon a https://onlineszamla.nav.gov.hu/home linken! A regisztráció 

mindenki számára legkésőbb 2020 július 01-ig tulajdonképpen kötelező! 
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FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY AZ ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁSBÓL, A SZÁMLÁK 

NEM MEGFELELŐ, VAGY NEM MEGFFELELŐ HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ KIBOCSÁTÁÁSBÓL, 

BEFOGADÁSÁBÓL EREDŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGET MINDEN ESETBEN, 

MINDIG ÖNÖKNEK KELL TELJESÍTENI, AZT IRODÁNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

NEM VÁLLALJA, ILLETVE AZ EBBŐL EREDŐ ESETLEGES SZANKCIÓKÉRT, JOGHÁTRÁNYOKÉRT 

SEM SZAVATOL! 

Készpénz fizetési számla, ha nem egyszerűsített számla formátumban van, a készpénzfizetési 

számlán a teljesítés dátuma, a számla kelte, és a fizetési határidő meg kell egyezzen! Eltérés 

pl. egy utólagos számla korrekciónál fogadható csak el! 

Áfa kulcs feltüntetése a számlán: minden esetben felülről lefelé fordított kulcsot kell 

feltüntetni a számlán, ez 27% áfa esetén 21,26 %, 18 % esetén 15,25% 5 % áfa esetén 4,76% 

Minden olyan számlán, ahol a Ptk szerinti (polgári törvénykönyv) teljesítés nem esik egybe az 

áfa törvény szerinti teljesítéssel (ilyen különösen a idöszaki ügylet), a számlán kötelező 

feltüntetni hogy „Ptk szerinti teljesítést. 

Pénzforgalmi áfás partner számlájának áfa tartalma akkor és csak akkor helyezhető levonásba, 

ha annak ellenértékét kiegyenlítettük! 

Számla befogadáskor szükséges ellenőrizni, hogy ki a kibocsátó, illetve az adott partner valós-

e, nem áll-e adószám felfüggesztés alatt, nem áll-e végelszámolás, felszámolás alatt stb. 

Minden esetben elvárás az adóhatóság részéről a partnerem ellenőrzése. Ez sema  könyvelői 

feladata, hiszen nem utólagos ellenőrzésre van itt szükség! Ellenőrizni a partnereinket 

ingyenesen az alábbi linkeken lehet:  

www.e-cegjegyzek.hu   

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok (itt több szempont szerint is lekérdezhetjük 

partnerünket, pl. hogy van-e egyáltalán olyan tevékenysége, amit leszámlázott nekünk) 

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ itt az egyéni vállalkozók kérdezhetők le 

A másik csoport az ún. adószámos magánszemély csoport, ők nem egyéni vállalkozók, 

nyilvántartási számuk nincs, tehát őket minden esetben nyilatkoztatni kell, és egyes 

szolgáltatás nyújtásoknál kvázi megbízási jelleggel kell kezelni őket, tehát szja előleget és 

járulékot is szükséges levonni tőlük! Akinél ilyen felmerül, az kérjük az érintett számlákat a 

nyilatkozattal együtt adja le részünkre, következő hó 05-ig, mivel az ilyen személyeket 

bérszámfejteni szükséges. Nagyon sokat írtam már, sokan neheztelnek érte, de nincs mit 

tenni, ez van. 

Szolgáltatásról szóló számláknál 200 ezer forint nettó érték felett, kötelező a szerződés taó írja 

elő. (NAV szinte mindig kéri is) szerződésnek és teljesítés igazolásnak lennie! A szerződések, 

teljesítésigazolások elkészítése nem könyvelői felelősség. Szerződést a vállalkozó, vagy jogi 
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szakember készíti, annak tartalmáért Ö felel és Ő is tudja, mire szeretne szerződni. Mi 

elszámoljuk és leadóztatjuk., És nem utólag, hanem előre készülnek a szerződések. 

Az alvállalkozói teljesítéssel érintett kimenő számláikon kötelező feltűntetni a "a számla 

közvetített szolgáltatást tartalmaz" fordulatot, ellenkező esetben az iparűzési adóalapnál 

jogszerűen nem állítható be ez a csökkentő. Jelzem, hogy on line adat is, amit nem látok, 

hogy ott hogyan is van ez jelentve.  

Ha számlázó programot szerez be, azt használatba csak a NAV - hoz történt bejelentést 

követően veheti, így amennyiben erre kerülne sor, haladéktalanul keressék meg irodánkat, 

van még számlázó bejelentő. 

A kézi számlatömbök szigorú számadású nyomtatványok, melyekről a nyilvántartást Önök kell 

vezessék! Kérem erre kiemelten figyeljenek, erre is többször figyelmeztettem. 

A számlákat IDŐRENDI sorrendben lehet és kell kiállítani, bár visszamenőleges számla kiállítás 

az on-line rendszerrel lehetetlen. 

Az állapotrögzítő változása 

Az áfatörvény bizonyos esetekben ún. besorolási rendekre való hivatkozásokat tartalmaz, 

amely a kérdéses termékek és szolgáltatások egyértelmű azonosíthatóságát szolgálja. 

2019. június 30-áig ezen hivatkozásoknál a vámtarifaszámok (vtsz.) 2002. július 31. napján 

hatályos és a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) 2002. szeptember 30. napján érvényes besorolási 

rendjét kellett irányadónak tekinteni, azzal, hogy a besorolási rend ezt követő változása az 

adókötelezettséget nem változtatja meg (állapotrögzítő rendelkezés). 

A 2018. évi XLI. törvényben foglalt módosítás értelmében 2019. július 1-jétől, ahol az 

áfatörvény valamely besorolási rendre hivatkozik, ott a vtsz. és a Termékek és szolgáltatások 

osztályozási rendszere (TESZOR) 2018. január 1-jén hatályos állapotát kell irányadónak 

tekinteni. 

Az állapotrögzítő rendelkezés referencia-időpontjának aktualizálásához kapcsolódóan 

megtörtént az áfa törvénybeli hivatkozások felülvizsgálata is, figyelemmel az SZJ/TESZOR 

átkonvertálásra, illetve a besorolási rendek két referencia-időpont közötti változásaira is. 

Mindazonáltal – ahogyan azt a módosító jogszabály indokolása is kiemeli – ezen hivatkozási 

számok módosulásának nem volt célja tartalmi változtatás. (Áfa tv. 257/I. §.) 

A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések változása 

Az áfatörvény bizonyos esetekben – jogutódlással történő megszűnés, apport, üzletág-

átruházás, bizalmi vagyonkezelés útján átadott vagyonhoz kapcsolódóan – úgy rendelkezik, 

hogy nem áll e a termékértékesítéshez a szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás (vagyis 
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lényegét tekintve nem keletkezik áfafizetési kötelezettség), amennyiben a törvényben előírt 

feltételek teljesülnek.  

Az áfatörvény többek között azt is felsorolja, hogy mely eseteket kell e vonatkozásban 

jogutódlással történő megszűnésnek tekinteni. 

2019. április 15-ével módosult a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a 

továbbiakban: Egyházi törvény). Erre reflektálva az áfatörvény 2019. július 24-étől kiegészült 

azzal, hogy áfa szempontból jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni az egyházi jogi 

személynek (e körbe tartozik a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház, a bevett 

egyház és ezek belső egyházi jogi személyei) az Egyházi törvény szerinti átalakulását, 

jogutódlással történő megszűnését vagy fenntartójának megváltozását is. Az egyházakat 

érintő további változás, hogy az Egyházi törvényt módosító 2019. évi XXXVI. törvény révén az 

új egyházi kategóriákra (nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház) is kiterjesztésre került 

a közszolgáltató áfa törvénybeli fogalma. 

A 2019. évi LXVI. törvény módosította az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. 

évi CXV. törvényt. Ennek keretében lehetővé vált, hogy egyéni vállalkozó gazdasági 

tevékenységének folytatása céljából speciális módon, egyéni vállalkozói jogviszonyának 

megszüntetése mellett, speciális jogutódlás keretében, egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságot alapítson. Ehhez kapcsolódva, 2019. július 24-étől a jogutódlással történő 

megszűnés áfatörvény szerinti fogalma kiegészült az egyéni vállalkozó korlátolt felelősségű 

társasággá való átalakulásának esetével. Vagyis az egyéni vállalkozó egyéni céggé alakulásához 

hasonlóan, a korlátolt felelősségű társasággá történő átalakítást sem terheli általános forgalmi 

adó a törvényi feltételek teljesülése esetén. Ehhez kapcsolódóan a módosítás azt is rögzíti, 

hogy a szerzett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett adókötelezettségeket illetően a vagyont 

megszerző jogutóddal (legyen az akár egyéni cég, akár korlátolt felelősségű társaság) együtt 

egyetemleges felelősség terheli a jogelőd volt egyéni vállalkozót elévülési időn belül a 

jogutódlással történő megszűnésig bezárólag. [Áfa tv. 17. § (3) bekezdés d) pont, 17. § (3) 

bekezdés j) pont, 18. § (2) bekezdés c) pont, 85. § (4) bekezdés c) pont.] 

A többcélú utalványhoz kapcsolódó pontosítások 

Az áfaszabályozás 2019. január 1-jétől tartalmazza az ún. utalványokra vonatkozó 

rendelkezéseket. Az áfatörvény keretei között az utalvány olyan eszköz, amelyet 

termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell 

elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban– 

ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető 

termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, 

szolgáltatóinak a megnevezése. 
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Az áfaszabályozás megkülönbözteti az egycélú és többcélú utalványokat. 

Egycélú utalvány az olyan utalvány, amelynek kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát 

képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott 

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege.  

Ezzel is összhangban az egycélú utalvány minden egyes, ellenérték fejében történő 

átengedését úgy kell tekinteni, mintha az ezen utalvány tárgyát képező termék 

értékesítése/szolgáltatás nyújtása valósulna meg. 

Többcélú utalványnak minősül minden olyan utalvány, amely (a fenti tartalmi feltételek 

teljesülése hiányában) nem minősül egycélú utalványnak. Ebből következően a többcélú 

utalvány ellenérték fejében történő átruházása nem tekinthető az áfatörvény hatálya alá 

tartozó ügyletnek, így adófizetési kötelezettség csak ezen utalványnak konkrét termékre vagy 

szolgáltatásra történő beváltásakor keletkezik.  

A többcélú utalvány ezért a beváltásakor gyakorlatilag úgy viselkedik, mint a pénzhelyettesítő 

eszköz az áfa szempontjából. 

Mind ezek alapján 2019. július 24-étől pontosításra került, hogy a cserére (amikor termék, 

szolgáltatás ellenértékét nem pénzben, hanem másik termékkel, szolgáltatással egyenlítik ki) 

vonatkozó adóalap-megállapítási szabályokat nem kell alkalmazni akkor sem, ha az ellenérték 

megtérítése többcélú utalvánnyal történik. Amennyiben azonban egycélú utalvánnyal 

egyenlítik ki valamely termék vagy szolgáltatás ellenértékét, akkor szükséges a cserére 

vonatkozó előírások alkalmazása. 

Kiegészültek a számlakibocsátásra vonatkozó rendelkezések is. A 2019. július 24-étől hatályos 

szabály megerősíti, hogy – a készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy 

pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetéshez hasonlóan – akkor is mentesül a számla-

kibocsátási kötelezettség alól az ügyletet teljesítő adóalany, ha a termék beszerzője, 

szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét többcélú utalvánnyal 

egyenlíti ki, feltéve természetesen, hogy az ehhez szükséges további feltételek is 

megvalósulnak. Átmeneti szabály rögzíti, hogy ezen előírás alkalmazható a 2019. július 24-ét 

megelőzően, de 2018. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetében is. [Áfa tv. 66. § 

(1) bekezdés, 165. § (1) bekezdés b) pontja, 330. §.] 

Technikai módosítások adómentességhez szükséges igazolásokkal és a 
szabadforgalomba bocsátással összefüggésben 

A 2019. július 24-étől hatályos módosítás megteremtette annak a lehetőségét, hogy a 

termékexport adómentességéhez, a Közösség területére feldolgozásra behozott, majd ezt 

követően a Közösségen kívülre kivitt termék (export bérmunka) kiszállításának 

adómentességéhez, valamint a kiviteli eljárás hatálya alatt a Közösség területét elhagyó 
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(szabadforgalomba nem helyezett) termékhez kapcsolódó szolgáltatás adómentességéhez 

szükséges feltételt, a Közösség elhagyása tényét ne csak a kiléptető, hanem a kiviteli hatóság 

is igazolhassa. 

Ezen túlmenően az áfa- és vámszabályok közötti összhang megteremtése érdekében az 

áfatörvényben a termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásának időpontjához kötött 

feltételeket tartalmazó előírások technikailag módosításra kerültek, figyelemmel arra, hogy a 

vámhatóság nem hoz határozatot a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról. [Áfa tv. 

95. § (1) bekezdés b) pont és (10) bekezdés, 98. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés, 101. § 

(2) bekezdés a) pont, 102. § (1) bekezdés b) pont, 127. § (1) bekezdés c) pont, 155. § (2) 

bekezdés.] 

Termékimporthoz kapcsolódó fuvar adómentessége 

Az EU Bíróság C–288/16. számú ítéletében foglaltak alapján a termékimporthoz és 

termékexporthoz kapcsolódó adómentesség nem alkalmazható az olyan árufuvarozási 

ügylethez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, amikor e szolgáltatásokat nem közvetlenül 

ezen áruk feladójának vagy címzettjének nyújtják.  

Ezen jogértelmezésnek való megfelelés érdekében az áfatörvény 2019. augusztus 23-ától 

hatályba lépett módosítása – a termékexporthoz kapcsolódó fuvarozás adómentességének 

már korábban az áfatörvénybe iktatott feltételéhez hasonlóan – kimondja, hogy termék 

importjához, valamint a szabadforgalomba helyezés nélküli vámeljárás hatálya alatt álló 

termékhez, illetve szabadforgalomba helyezés nélküli értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó 

szolgáltatás (pl. fuvarozás, csomagolás) abban az esetben lehet adómentes, ha azt közvetlenül 

olyan személynek nyújtják, aki a terméket importálja, illetve az utóbb említett eljárások 

hatálya alatt állás esetén értékesíti vagy beszerzi. [Áfa tv. 93. § (3) bekezdés, 111. § (3) 

bekezdés, 112. § (2) bekezdés.] 

Kijavítási kérelem 

Az áfatörvényben meghatározott esetkörben az adóalany az állami adó- és vámhatósághoz 

benyújtott ún. kijavítási kérelem útján, a bevallások utólagos ellenőrzésének megkezdését 

megelőzően és az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kezdeményezheti 

bizonyos adózási módok tekintetében történt választásának vagy választása hiányának a 

módosítását. E jogosultság gyakorlásának feltétele, hogy ezen módosítás nem érinti az 

adóalany által ténylegesen megállapított és bevallott adóalap, fizetendő adó és az előzetesen 

felszámított, levonható adó összegét – vagyis lényegében a választás megfelelő 

bejelentésének hiányában is azzal összhangban járt el az adóalany, ahogyan az a bejelentés 

időben történő megtétele esetén és alapján elvárt lett volna. 

Az Országgyűlés által 2019. december 3-án elfogadott, a Versenyképesebb Magyarországért 

program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló, 
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2019 évi C. tv kibővíti azon esetek körét, amelyek vonatkozásában az adóalanyok a fent 

említett kijavítási kérelemmel élhetnek. 

A módosítás alapján az adóalanyok akkor is kijavítási kérelmet nyújthatnak be az 

adóhatósághoz, ha 

o az adóalap kiszámításához kapcsolódóan elmulasztották az MNB vagy EKB által 

közzétett árfolyamot választani [Áfa tv. 80. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve 80/A. 

§ (1) bekezdésében biztosított választási lehetőség]; 

o az áfatörvényben meghatározott személyi körbe (mezőgazdasági tevékenységet 

folytató adóalany, kizárólag adólevonási joggal nem járó tevékenységet folytató 

adóalany, nem adóalany jogi személy) tartoznak, és az évi 10 ezer eurót meg nem 

haladó Közösségen belüli beszerzéseik után elmulasztottak adófizetést választani [Áfa 

tv. 20. § (5) bekezdésében biztosított választási lehetőség]; 

o továbbá az ún. távolról nyújtható szolgáltatások és a távértékesítések teljesítési helyét 

érintő választás elmulasztását is pótolhatják [Áfa tv. 30. § (4) bekezdésében és 45/A. § 

(5) bekezdésében biztosított választási lehetőség]. A fentiek szerinti módosítás a 

törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. (Áfa tv. 257/F. §.) 

Vevői készlet 

Az áfatörvény, összhangban az uniós szabályokkal, úgy rendelkezik, hogy ellenérték fejében 

teljesített termékértékesítésnek minősül az is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában 

tartott terméket Magyarországról másik tagállamba továbbítja. A saját áru mozgatását ebből 

kifolyólag úgy kell tekinteni, mintha az adóalany Magyarországon teljesítene egy Közösségen 

belüli termékértékesítést (ami adómentes), valamint a másik tagállamban egy Közösségen 

belüli beszerzést (amely után ott adófizetési kötelezettsége keletkezik).  

A Közösségen belüli beszerzésre tekintettel az adóalany a másik tagállamban köteles 

bejelentkezni. Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor az adóalany már eleve azzal a céllal 

szállítja a termékeit a másik tagállamba, mert azokat egy későbbi időpontban egy 

meghatározott adóalany részére értékesíteni kívánja. Ezekhez az értékesítési konstrukciókhoz 

igazodóan rendelkezik úgy az áfatörvény, hogy mégsem minősül ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítésnek a saját áru mozgatása, tehát nem vált ki joghatást (az adóalany nem 

teljesít Magyarországon Közösségen belüli termékértékesítést), ha az adóalany a terméket a 

másik tagállamban fenntartott vevői készlet céljára továbbítja és e másik tagállam sem tekinti 

a terméktovábbítást adóztatandó tényállásnak (Közösségen belüli termékbeszerzésnek). 

Mindez azt az egyszerűsítést jelenti az adóalany számára, hogy nem kell bejelentkezni a másik 

tagállamban a terméktovábbításra tekintettel. 

2020. január 1-jétől uniós szinten egységessé válnak az ilyen esetekre vonatkozó egyszerűsítés 

szabályai, ekkortól minden tagállam azonos feltételek szerint köteles azokat alkalmazni. Ebből 
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az uniós jogharmonizációs kötelezettségből eredően vált szükségessé az áfatörvény vevői 

készlet szabályainak módosítása is. 2020. január 1-jétől az áfatörvény meghatározza, hogy 

mely feltételek együttes teljesülése esetén valóul meg a másik tagállamban fenntartott vevői 

készlet céljára történő terméktovábbítás. Feltétel, hogy a termék továbbítása abból a célból 

történjen, hogy azt a megérkezése után értékesítsék a későbbi vevő részére, aki (amely) a 

tulajdonjog megszerzésére a terméket továbbítóval fennálló megállapodása alapján jogosult. 

Feltétel az is, hogy abban a tagállamban, amelybe a terméket továbbítják, a terméket 

továbbító adóalany nem rendelkezhet gazdasági célú letelepedéssel (székhellyel, állandó 

telephellyel). Teljesülnie kell annak a feltételnek is, hogy abban a tagállamban, amelybe a 

terméket továbbítják, a későbbi vevőnek adószámmal kell rendelkeznie, és a terméket 

továbbító adóalanynak a feladás vagy az elfuvarozás megkezdésének időpontjában ismernie 

kell ezt az adóalanyt és az adószámát. 

Végezetül feltétel az is, hogy a terméket továbbító adóalany a vevői készlet nyilvántartásában 

rögzítse a termék továbbítását és összesítő nyilatkozatában tüntesse fel a későbbi vevőt és 

adószámát. 

Ezeknek a feltételeknek az együttes teljesülése egyrészt azt eredményezi, hogy a termék ily 

módon megvalósuló továbbítása nem minősül ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítésnek, vagyis nem kapcsolódik hozzá joghatás (a termék továbbítása nem 

minősül Közösségen belüli termékértékesítésnek a feladás tagállamában, és nem minősül 

Közösségen belüli termékbeszerzésnek a vevői készlet helye szerinti tagállamban). Másrészt, 

amikor a későbbi vevő megszerzi a termék feletti tulajdonjogot, azt és akkor úgy kell tekinteni, 

hogy a terméket továbbító adóalany Közösségen belüli termékértékesítést teljesít a vevő 

részére. 

A 2020. január 1-jétől hatályos szabályok szerint, ha a vevő felé nem kerül értékesítésre a 

termék a tagállamba történő megérkezést követő 12 hónapon belül, akkor a 12. hónap leteltét 

követő napon úgy kell tekinteni, hogy a terméket továbbító adóalany saját árumozgatást 

valósít meg, vagyis Közösségen belüli termékértékesítést az eredeti feladás szerinti (kiinduló) 

tagállamban, valamint Közösségen belüli beszerzést a vevői készlet tagállamában.  

Vannak azonban olyan esetek is, amikor bár nem kerül sor a vevői készletből a vevő felé a 

tervezett értékesítésre, az mégsem eredményezi azt, hogy a terméket továbbító adóalany 

elesne a vevői készletszabályokból fakadó egyszerűsítés alkalmazásának lehetőségétől. Ilyen 

eset, ha a terméket a tagállamba történő megérkezést követő 12 hónapos határidőn belül 

visszaszállítják a kiinduló tagállamba, és a terméket eredetileg továbbító adóalany ezt a 

nyilvántartásában rögzíti.  

A konstrukció változatlan formában alkalmazható tovább akkor is, ha az eredeti megállapodás 

szerinti vevő helyére belép egy másik vevő, feltéve, hogy a vevői készlet céljára történő 

terméktovábbítás feltételei továbbra is fennállnak, és a terméket továbbító adóalany ezt a 
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tényt rögzíti a nyilvántartásban. Mindezekkel összhangban köteles az adóalany összesítő 

nyilatkozatát is kitölteni. 

Abban az esetben, ha a vevői készletben lévő termék megsemmisül, elveszik vagy ellopják, 

akkor úgy kell tekinteni, hogy az érintett termékek tekintetében az egyszerűsítés feltételei már 

nem állnak fenn, így azokkal összefüggésben a terméket továbbító adóalany saját 

árumozgatást valósít meg, vagyis Közösségen belüli termékértékesítést a kiinduló 

tagállamban, valamint Közösségen belüli beszerzést a vevői készlet tagállamában.  

A joghatás a termék tényleges eltűnésekor, megsemmisülésekor áll be, illetve, ha ez az 

időpont nem ismert, a joghatás akkor áll be, amikor a hiányra fény derül. Szintén nem 

teljesülnek az egyszerűsítés feltételei, ha a vevői készletben lévő terméket nem az eredeti 

vevő vagy a helyébe lépett vevő részére értékesítik, vagy ha az adóalany a termékeit nem 

belföldre viszi vissza, hanem egy másik országba szállítja át. 

A fent ismertetett vevőikészlet-szabályok alkalmazandóak akkor is, amikor a terméktovábbítás 

„fordított irányba” történik, vagyis a vevői készlet belföldön van. Ha a vevői készletre 

vonatkozó egyszerűsítés feltételei nem teljesülnek, Magyarországon beáll a Közösségen belüli 

beszerzés tényállása. 

Az átmeneti rendelkezések értelmében a vevői készletre vonatkozó új szabályokat a 2019. 

december 31-ét követő terméktovábbításokra kell először alkalmazni. 

A vevői készletek régi szabályai 2020. január 1-jétől hatályukat vesztik, azzal, hogy a 2020. 

január 1-jét megelőzően belföldi vevői készletbe betárolt termékek tekintetében 2020. 

december 31-éig a régi szabályok alkalmazandóak. 

Ha a belföldi adóalany 2020. január 1-jét megelőzően továbbított terméket valamely másik 

tagállamban fenntartott vevői készletébe, akkor azok tekintetében a Közösségen belüli 

termékértékesítés akkor valósul meg, amikor a vevői készlet helye szerinti tagállamban 

Közösségen belüli beszerzés jogcímén adófizetési kötelezettség keletkezik. Ezekről a 

termékekről az adóalanynak az áfatörvény 2019. december 31-én hatályos vevői készlet 

szabályai szerinti folyamatos mennyiségi nyilvántartást kell vezetnie. [Áfa tv. 12/A. §, 22. § 

(3)–(6) bekezdés, 182. §, 183. §, 328. §, 331. § (1) bekezdés.] 

Láncügylet 

A láncügyletek szabályait érintő módosításokra szintén uniós jogharmonizációs 

kötelezettségből eredően kerül sor. A módosítás 2020. január 1-jétől lép hatályba. 

Láncügyletek során a terméket, egymást követően többször értékesítik, viszont csak egyetlen 

szállításra kerül sor, mégpedig az első értékesítőtől az utolsó vevő részére. Ilyen esetben meg 

kell határozni, hogy az egymást követő többszöri értékesítés közül melyik az, amelyhez a 

küldeménykénti feladás vagy fuvarozás tartozik, ennek a termékértékesítésnek a teljesítési 
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helye az a hely, ahol a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor 

van. 

A fuvarozással érintett termékértékesítést a láncban megelőző termékértékesítések teljesítési 

helye is ott van, ahol a termék a küldeménykénti feladáskor vagy a fuvarozás megkezdésekor 

van. A fuvarozással érintett termékértékesítést a láncban követő termékértékesítések 

teljesítési helye pedig az a hely, ahol a termék a küldeménykénti megérkezéskor vagy a 

fuvarozás befejezésekor van. 

Annak meghatározása, hogy a lánc melyik termékértékesítéséhez tartozik a fuvar, azért is 

kiemelten fontos, mivel ha a termék az értékesítés következtében egy másik tagállamba kerül, 

azt a termékértékesítést illeti meg az adómentesség, amelyikhez a fuvar kapcsolódik. Nem 

kérdéses, hogy ha a fuvarozásért a lánc első értékesítője felel, akkor ez a fuvar az általa 

teljesített értékesítéshez kapcsolódik. 

Ahogy az sem kérdéses, hogy ha a fuvarozásért a lánc utolsó vevője felel, akkor a fuvar a 

részére teljesített értékesítéshez kapcsolódik. 

Szükséges azonban tisztázni azt, hogy ha valamely köztes szereplő szervezi a fuvarozást, akkor 

ő ezt értékesítői vagy beszerzői minőségében teszi-e. E tekintetben az egységes uniós szabály 

2020. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy ha a termék fuvarozását a lánc valamely köztes 

szereplője végzi vagy rendeli meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy ő a fuvarozásért beszerzői 

minőségében felelős. 

Ez a vélelem az által dönthető meg, ha ez a köztes szereplő közli a részére terméket 

értékesítővel a számára az által a tagállam által megállapított adószámot, amelyből a terméket 

feladják vagy elfuvarozzák. Az uniós szinten egységes szabály biztosítja, hogy a tagállamok 

nemzeti szabályainak alkalmazása azonos eredményre vezessen a láncértékesítések 

minősítése során. A vonatkozó átmeneti szabály meghatározza, hogy a rendelkezés először 

akkor alkalmazandó, amikor a lánc első értékesítője által teljesített termékértékesítés 2019. 

december 31-ét követi. [Áfa tv. 27. § (2) bekezdés, 331. § (2) bekezdés.] 

Fontos változás a 2019 évi CXII tv  a szakképzési szabályok változása miatt, kihirdetve 12.17-

én, annak az 58 § alapján az un. tárgyimentes képzések az áfa 85 § (2) szerinti képzések a  

58. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Egyéb oktatás vagy képzés 

a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai 

képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő 

vizsga, 

b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott 
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ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy 

bb) engedély birtokában 

szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett 

vizsga, 

c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-

bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint 

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.” 

59. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

1) 85. § (1) bekezdés i) pontjában a „köz- és felsőoktatás” szövegrész helyébe az „a 

köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás” szöveg, az „egyéb oktatás” szövegrész 

helyébe az „egyéb oktatás vagy képzés” szöveg, a „közoktatási intézmény, 

felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe 

az „a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a 

felnőttképző” szöveg, 

2) 85. § (1) bekezdés j) pontjában a „köz- és felsőoktatás” szövegrész helyébe a 

„köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás” szöveg, az „egyéb oktatás” 

szövegrész helyébe az „egyéb oktatás vagy képzés” szöveg, a „kapcsolódó” szövegrész 

helyébe a „kapcsolódó, óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző által 

szervezett” szöveg lép. 

Egyéb adók, eljárási szabályok 

Ha egy hitelkérelemhez (vagy más, pénzintézeti felhasználáshoz) jövedelemigazolásra van 

szükségünk, akkor 2020.02.01-től azt már a NAV küldi meg – elektronikusan benyújtott 

kérelmünkre – a pénzintézetnek. 

Az EKÁER-bejelentés egyszer módosítható (a bejelentés lezárást követő 3 munkanapon belül). 

A módosításért módosítható adatonként 5.000,- Ft pótlékot kell fizetni, függetlenül az érintett 

tételsorok számától (tehát nem olcsó mulatság). Ráadásul ez a pótlék nem mérsékelhető. 

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy 

vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó dokumentumokat az 

adózónak – függetlenül a nyilvántartás módjától – annak a naptári évnek az utolsó napjától 

számított 10 évig kell megőriznie, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést 

kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett 

volna fizetni. (Eddig a megőrzési idő 5 év volt.) Vagyis a 2019-es dokumentumokat – mivel ezt 

az évet 2020-ban valljuk be – 2030.12.31-én selejtezhetjük majd ki. 
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Pénztárgép-használat 

Ahol üzemel pénztárgép, de a vevő számlát kér, annak értékét a rendelet szerint nem szabad 

beütni a pénztárgépbe, a bevételt a számla alapján kell könyvelni. Egyelőre konkrét tiltás 

nincs, de készüljünk a második félévre fel. 

Ez azért egyre fontosabb, mert ha például a vevő által megvásárolt termék áfája eléri a 

bejelentési határt (jelenleg 100 E Ft, júliustól 0 Ft) és gépi számlát is adunk, meg a 

pénztárgépbe is beütjük, akkor bizony kétszer megy be a NAV felé az adatszolgáltatás 

(pénztárgép és számlázóprogram is beküldi).  

Ezért aztán fokozottan kérek mindenkit (a már régóta pénztárgépet használókat is), hogy most 

már a második félévtől tényleg ne üssétek be a pénztárgépbe a bevételt, ha a vevő számlát 

kér a vásárlásáról. (Javaslom „Pénz be” címen rögzíteni a pénztárgépben, mert így a 

pénztárgépben lévő készpénz összege megegyezik a pénztárgép szerinti pénzösszeggel.) 

Mivel az idén második félévtől már minden egyes számlát jelenteni kell a NAV felé, ezért 

kérem, hogy ezt már most, év elejétől szokjuk meg, így félévkor már biztosan nem lesz 

tévesztés. Ez csak félkészülési javaslat, mivel nincs még konkrét tiltás, de mint fentebb is 

említettem várom azt. 

Helyi adók 

A helyi iparűzési adóbevallás csak teljesen hibátlanul nyújtható be a NAV-hoz. Ha hibásan kerül 

benyújtásra a HIPA bevallás, akkor az nem kerül továbbításra az önkormányzat felé, így nem 

minősül beadottnak. Ezért ügyelni kell a helyes kitöltésre, illetve az esetleges hibaüzenetek 

kezelésére. Természetesen a bevallás az önkormányzati oldalon (OHP) is benyújtható, bár sok 

önkormányzat esetében ez még nagyon körülményes és nehezen használható. 

Az alapítványok közül már csak a közhasznú jogállású alapítványok részesülhetnek helyi 

adómentességben. 

A NAV már nem csak a székhely, hanem a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság felé is 

köteles eljuttatni a bejelentkezési, változásbejelentési adatokat, így a jövőben már a telephely 

szerinti önkormányzat felé sem kell a bejelentkezési lapot elküldenünk. 

Előfordulhat azonban, hogy mégis bejelentőlapot kell beadnunk. Ilyen eset például az, ha a 

kisadózók tételes iparűzési adóját akarjuk fizetni (vagyis fix évi 2,5 millió Ft adóalap után). Ezt 

a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon belépve tudjuk bejelenteni. 

Ezen kívül a jövőben a helyi adóval kapcsolatos ügyekben eljárni jogosult meghatalmazott is 

bejelenthető lesz a NAV-hoz (ami naponta közöl adatot az önkormányzat felé erről). 
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Szoc.ho (szociális hozzájárulási adó) 

2019.07.01-től a szoc.ho 17,5 %-ra csökkent (19,5 %-ról). (Elméletileg várható, hogy 

2020.07.01-től tovább csökken 15,5 %-ra, azonban erre még ne vegyünk mérget.) 

Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szoc.ho megfizetésére (kivéve, ha az 

költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették, akkor a szoc.ho alapjaként a 

jövedelem 85 %-át kell figyelembe venni. Ilyen eset lehet pl. az önkéntes biztosítópénztártól 

kapott jövedelem. 

Az őstermelőknek nem kell negyedévente bevallaniuk a szoc.ho-előleget, hanem majd az éves 

szja-bevallásukban rendezik azt. Persze az előleget negyedévente meg kell fizetnie azoknak, 

akik a tárgyévben lettek őstermelők, vagy bevételük meghaladta a 8 millió Ft-ot, vagy 

magasabb összegű járulékfizetést választottak, de bevallani majd csak májusban kell ezeket. 

Az, aki előleg fizetésére kötelezett, tárgyévi költségként számolhatja el a következő év 01.12-

ig befizetett szoc.ho-előleget is. Az előleg fizetésére nem kötelezettek által befizetett szoc.ho 

akkor költség, amikor befizetik. Nem számolhatja el a szoc.ho-t költségként az átalányadózó 

és a nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő. 

A „tanulószerződést” felváltja a „szakképzési munkaszerződés”, és szoc.ho-t sem kell utána 

fizetni (bár a szoc.ho-törvény olyan bekezdésre hivatkozik [2019. évi LXXX. törvény 86. § (1) 

bekezdés], amilyen nincs is a rendeletben, de remélhetőleg ezt orvosolni fogják és kijavítják a 

85. § (1) bekezdésére). 

Az osztalék utáni 17,5 %-os szoc.ho-t egészen addig meg kell fizetni, amíg a szoc.ho alapját 

képező jövedelem el nem éri a minimálbér 24-szeresét. (Ha jövőre pl. a minimálbért  161.000,- 

Ft-ra emelik, akkor az osztalék utáni adó megfizetési határa a 2019-es 625.800,- Ft-ról 

676.200,- Ft-ra emelkedik). 

Nem kell szoc.ho-t fizetni 

o a saját jogú nyugdíjas személyre (öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek, 40+-os 

hölgyek) tekintettel, 

o a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónak, 

o a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott után, 

o ingatlan bérbeadása után. 

Az egyéni és társas vállalkozónak a 17,5 % szoc.ho-t havonta ugyanúgy legalább a minimálbér 

112,5 %-a után meg kell fizetnie, mint eddig. Ez nem vonatkozik a legalább 36 órás 

munkaviszonnyal rendelkezőkre, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülőkre, mert ők 

csak a tényleges kivét után fizetik a szoc.ho-t. 
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A tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelők (ha nincs 36 órás 

munkaviszonyuk), az előző év bevétel 4 %-a után fizetik a 17,5 % szoc.ho-t. 

Szoc.ho-kedvezmény jövőre is az alábbi munkavállalók után jár: 

o Szakképzettséget nem igénylő munkakörökben (FEOR 9-es) és mezőgazdasági 

munkakörben (FEOR 61, 7333 és 8421) foglalkoztatottak esetében max. a minimálbér 

után érvényesíthető 9,75 % kedvezmény. 

o Munkaerőpiacra lépők (pályakezdők, tartós álláskeresők, anyasági ellátásból 

visszatérők) után az első 2 évben nem kell szoc.ho-t és szakképzési hozzájárulást 

fizetni, a 3. évben pedig 9,75 % szoc.ho-kedvezmény vehető rájuk igénybe max. a 

minimálbér összegéig. 

o Legalább 3 gyerekkel családi pótlékra jogosult, munkába visszatérő nő után 

érvényesíthető a minimálbér alapulvételével kedvezmény (az első 3 évben nem kell 

fizetni szoc.ho-t, a 4-5. évben pedig csak a felét). 

o Megváltozott munkaképességű személy (egészségi állapot 60 %-os, vagy annál kisebb, 

illetve rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül) esetében a törvény a 

minimálbér kétszereséig biztosít mentességet a szoc.ho és a szakképzési hj. alól. 

A 25 év alatti pályakezdők, tartós álláskeresők, anyasági ellátásban részesülők után a 2018-

ban érvényesíthető szoc.ho és szakképzési hj. kedvezményt az érvényesítésre nyitva áll 

időtartamban továbbra is igénybe lehet venni az eredeti előírások szerint. 

2019-től megéri saját jogú nyugdíjast munkaviszonyban alkalmazni, mivel az ő bruttó béréből 

csak 15 % szja-t kell vonni (a többiektől 33,5 % adót, járulékot vonunk), és nem kell utánuk 

17,5 % szoc.ho-t és 1,5 % szakképzési hozzájárulást sem fizetni. 

2020.07.01-től pedig már nem csak a munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasok keresete 

lesz járulékmentes a tervek szerint, hanem bármely jogviszonyban (pl. megbízás, egyéni és 

társas vállalkozás, választott tisztségviselő, stb.) végzett munka is. 

Foglalkoztatás adói, járulékok 

A szociális hozzájárulási adó (amit pl. a bérek után fizet a kifizető) egyelőre marad 17,5 %. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék – melyet a nyugdíj mellett vállalkozók és az egyéb 

biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők fizetnek – mértéke 7 710,- Ft/hó (257,- Ft/nap) 

összegre emelkedik. 

A rehabilitációs hozzájárulás a tárgyév első napján megállapított minimálbér 9-szerese (vagyis 

1.341.000,- Ft/fő/év összegről 1 449 000,- Ft/fő/év összegre emelkedik). Ezt azok fizetik, 
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akiknek 25-nél több alkalmazottjuk van. Csökkenteni lehet a fizetendő összeget megváltozott 

munkaképességű személy foglalkoztatásával. 

A minimálbér összege 2019-ben 149 000,- Ft/hó volt, 2020.01.01-től 161 000,- Ft/hó, illetve 

926,- Ft/óra. (Ezt a szakképzettséget nem igénylő munkakört betöltők – a 9-es FEOR szám alá 

tartozók – kaphatják.) 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottak (alkalmi munkavállalók) esetében ez az 

összeg 6 297,- Ft/nap, illetve 787,- Ft/óra (minimálbér 85 %-a). 

Minden más dolgozónak legalább a garantált bérminimumot meg kell kapnia, mely 2019-ben 

195 000,- Ft volt, 2020.01.01-től már 210 600,- Ft/hó, illetve 1 211,- Ft/óra. 

Ne felejtsen el munkaszerződést módosítani, ha keretben vagy azt beleírni, ha mást is 

szabályozunk, vagy akarunk azt is abban szabályozni. 

Alkalmi munkavállalóknál ez 8 429,- Ft/nap, illetve 1 054,- Ft/óra (garantált bérminimum 87 

%-a). 

A minimálbéres alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege (vagyis az a napi jövedelem, 

ameddig nem kell szja-t fizetniük) a napi minimálbér 130 %-a, vagyis 9 630,- Ft/nap összegre 

emelkedik. A részükre kifizetett bér 14 816,- Ft/nap összegig számolható el költségként (napi 

minimálbér kétszerese). 

Ugyanakkor ha garantált bérminimumos munkakörben dolgozik az alkalmi munkavállaló, 

akkor a mentesített keretösszeg 12 594,- Ft/nap (napi garantált bérminimum 130 %-a). A 

költségként elismert összeg azonban ebben az esetben is 14 816,- Ft/nap. 

Fizetendő összegek garantált bérminimum esetén. 

Megnevezés Vállalkozói kivét esetén Munkabérnél 

 Alap Összeg Alap Összeg 

Szja 15 % 210 600,- Ft 31 590,- Ft 210 600,- Ft 31 590,- Ft 

Nyugdíj járulék 10 % 210 600,- Ft 21 060,- Ft 210 600,- Ft 21 060,- Ft 

Eg.b.+m.e.p. 8,5 % 315 900,- Ft 
(alapja a gar.bér 150 %-a) 

26 852,- Ft 210 600,- Ft 17 901,- Ft 

Nettó jövedelem:  131 098,- Ft  140 049,- Ft 

Szoc.hj.adó 17,5 % 236 925,- Ft 
(alapja a gar.bér 112,5 %-a) 

41 462,- Ft 210 600,- Ft 36 855,- Ft 

Szakk.hj. 1,5 % Csak társas vállalkozó! 3 554,- Ft 210 600,- Ft 3 159,- Ft 
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Megnevezés Vállalkozói kivét 
esetén 

Munkabérnél 

NAV-nak utalandó összesen (egyéni vállalkozó): 120 964,- Ft 110 565,- Ft 

NAV-nak utalandó összesen (társas vállalkozó): 124 518,- Ft 110 565,- Ft 

 

A NAV részére utalandó összegek emelkedése 2019-hez képest garantált bérminimummal 

számolva: 

o egyéni vállalkozó után 8 961,- Ft-tal, 

o társas vállalkozó után 9 224,- Ft-tal, 

o munkavállalók után 8 190,- Ft-tal többet kell fizetni,  

mint 2019-ben. 

Ugyanakkor a nettó bérek is emelkednek: a munkavállalók nettó fizetése garantált 

bérminimum alkalmazása esetén 10 374,- Ft-tal lesz több havonta, mint tavaly volt. 

Az egyéni és társas vállalkozók helyzete javulhat 2020.07.01-től, ugyanis a nyugdíjjárulék és a 

3 féle egészségbiztosítási járulék összevonása után a vállalkozók járulékalapja várhatóan már 

nem a minimálbér 150 %-a, hanem csak a minimálbér lesz. Így valószínűleg a NAV-nak 

utalandó összeg havonta 8 951,- Ft-tal csökkenni fog. 

Ettől az időponttól kezdve majd 18,5 % társadalombiztosítási járulékot kell levonni a bérből a 

jelenlegi 10 % nyugdíjjárulék, a 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék, a 3 % pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék és 1,5 % munkaerő-piaci járulék helyett. itt még várhatóan később 

további tájékoztatót is küldünk. 

2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint,  

- hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint,  

- napibér alkalmazása esetén 7 410 forint,  

- órabér alkalmazása esetén 926 forint.  

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált 

bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén  

2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint,  

- hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint,  

- napibér alkalmazása esetén 9 690 forint,  

- órabér alkalmazása esetén 1 211 forint. 



 

 

w w w . j u h a s z a d o s z a k e r t o . h u                                             tibor@juhaszadoszakerto.hu Oldal: 51 

Megjelent a jövő évi minimálbért és a garantált bérminimumot rögzítő kormányrendelet 

vasárnap a Magyar Közlönyben. A rendelet január 1-jén lép hatályba. 

Kedvezmények nélkül a nettó min. bér: 99 085 Ft lett 107 065- FT 

Kedvezmények nélkül a nettó garantált bér: 129 675 Ft lett 140 049-FT 

Ugyanekkora minimálbér és garantált bérminimum jár teljesítménybérezésnél is a 

teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének megállapításakor. 

Ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb, a meghatározott órabértételt arányosan 

csökkentett mértékben, még ha rövidebb, arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni. 

Részmunkaidő esetén a meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő 

mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.   

A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek 

megállapításánál kell alkalmazni.  

EFOT tudnivalók 

Az egyszerűsített foglalkoztatás napi kifizetés szabályainak változása.  

2020-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell figyelni: 

1) Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van 

napibér is, de azt el lehet rontani). 

2) Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2020-ban: 

o minimálbér (926 Ft/óra) 85%-a, azaz 787 Ft/óra, vagy 

o a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1211 Ft/óra) 

87%-a, azaz 1054 Ft/óra. 

8 órás foglalkoztatás műszak nélkül 

o minimálbér: 6 296,-Ft/nap 

o garantált bér: 8 432,-ft/nap 

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti 

munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát. Az 

egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 30 %-os műszak pótlék, ha foglalkoztató működési 

rendje ezt indokolja, HA a munkavégzés ideje 18 – 06 óra között van. 

garantált bér 12 órás műszak (30%) itt nincs 50 % túlóra számolva, az egybefüggő 12 

óra esetében, ami nem igaz és helyes az éjszaki 6-6-, 5-7 óra megosztás miatt, mivel 

itt nem kell az 50 %-os túlóra pótlék, mert ez 2 nap. 
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6-18 12 648,-Ft/nap 18-06 (18-24 és 00-06 között 8.221 Ft-6 óra/nap) 

7-19 12 946,-Ft/nap 19-07 (19-24 6 851,-Ft/5 óra /nap   00—07 között  

9.591,-/7óra/nap) 

3) Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 

50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen 

beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra, 2. nap 4 óra munka, átlagosan 

maximum 8 óra) 

6-18 14 756,-Ft/nap 18-06 (18-24 és 00-06 között 8 221,-Ft - 6 óra/nap) 

7-19 15 072,-Ft/nap 19-07 (19-24 6 851,-Ft/5 óra /nap 00—07 között  

9 275,-Ft/7óra/nap) 

4) Boltokban, közértekben, stb…, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy 

munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni. 

garantált bér 12 órás műszak (30%) + vasárnap + 8 feletti 50 % 

6-18   21 080,-Ft/nap  18-06 (18-24 és 00-06 között 11 383,-/6 óra/nap) 

7-19   21 396,-Ft/nap  19-07 (19-24 9 486,-Ft/5/nap 00-07 között  

12 964,-Ft/7 óra/nap) 

5) Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% “túlóra 

pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. 

6) Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a 

fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár. A 2-4 pontokban számított összegek duplája, 

azaz Ünnepnap nap és vasárnap efotos foglalkoztatása gazdaságtalan. 

7) Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1 000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig 

maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2020-ban: 14 820 Ft/nap/fő. 

8) Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely 

költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni: 

– a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet 

A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik; – a vállalkozói 

jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az 

Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési 

kötelezettsége keletkezik. 

9) Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után, ha a 

mentes határt meghaladja, mentesített összeg. 

Ez a fogalom többször  változott, efot tv 9 § (2) a foglalkoztatásból származó bevételből 

a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást 

benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem 
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haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adó év első 

napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére 

alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 

százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének 130 % 

szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). 

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső 

határa: 

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van 

foglalkoztatva, a munkában töltött napok száma X a minimálbér napi összege 130 % 

a (2020-ban 9.633 forint), ha szakképzettséget igénylő munkakörben van, akkor 

12.594-ft) Vigyázzunk a foglalkoztatási szabályokra, ki mennyi EFOT-ost 

foglalkoztathat, és azt hogyan, illetve, az EFOT és az idénymunka 

megkülönböztetésére. 

Ismételten, kérem, vegye figyelembe az egyszerűsített foglalkoztatás egyéb napi, idő, 

és foglalkoztatási korlátait, ami alapján 5/15/90 nap illetve a foglalkoztató létszáma 

alapján a foglalkoztatási korlátokat is. Nem tudjuk napi szinten kontrolálni, csak külön 

kérelemre lehet megállapítani annak helyességét. 

Bár egyszerűsített foglalkoztatás esetén a vasárnapi munkavégzés elrendelésének 

nincs korlátja, mégis az dönti a választ, hogy a munka törvénykönyve (Mt.) mely 

rendelkezése alapján rendeli el az alapítvány a munkavállaló (az egyszerűsített 

foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyban foglalkoztatott) számára, egy táblázatban 

összefoglalva az ehhez kapcsolódó tudnivalókat. 

 

Vasárnapra rendes munkaidő az alábbi esetekben rendelhető el Jár-e 50% mértékű bérpótlék? 

rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy 
munkakörben 

nem 

idényjellegű tevékenység keretében nem 

megszakítás nélküli tevékenység keretében nem 

több műszakos tevékenység keretében igen 

készenléti jellegű munkakörben igen 

kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló 

nem 
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társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő 
szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon 
szükséges munkavégzés esetén 

nem 

külföldön történő munkavégzés során nem 

a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi 
tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint 
kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló 

igen 

 

Vasárnapi munkavégzés esetén 50% bérpótlék jár, ha a munkavállaló a rendes 

munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag az Mt. 101. § (1) bekezdés d), e) vagy 

i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető. 

Azaz 

o a több műszakos tevékenység keretében, 

o a készenléti jellegű munkakörben, 

o a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi 

tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi 

jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál 

foglalkoztatott munkavállaló esetében jár. 

 

Fontos a „kizárólag” feltétel, azaz, ha bármely más eset alapján vasárnapi munkavégzés 

rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék megfizetésére. 

 

Kérjük, mindenki gondolkozzon el, mottónk a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit 

várni kell.  

Esemény után nincs tabletta, előtte esetleg még felmérhetjük a kockázatot és hogyan lehet 

azt mérsékelni. 

Szt. (számviteli törvény) 

Bevezetésre kerül a „szerződés elszámolási egysége” fogalom, és ehhez kapcsolódóan 

meghatározásra kerül a teljesítési és a készültségi fok. A szerződés elszámolási egységéről 

akkor beszélhetünk, ha a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék 

vagy szolgáltatás létrehozására és értékesítésére kerül sor. Ez pl. egy ingatlan építésére 

vonatkozó szerződés esetében akkor áll fenn, ha a vevő az építkezés megkezdése előtt 

meghatározhatja az ingatlan tervének főbb szerkezeti elemeit, vagy a főbb szerkezeti 
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változásokat, amikor az építés már folyamatban van. Ezzel szemben egy olyan szerződés, 

amely szerint a vevőnek csak korlátozott lehetősége van az ingatlan tervének befolyásolására, 

nem felel meg a szerződés elszámolási egysége fogalmának (pl. ha csak a vállalkozó által 

megadott opciókból választhat, vagy csak kisebb terveltérésekről dönthet). 

Ha egy szerződésnél értelmezhető a szerződés elszámolási egysége, akkor az árbevétel 

kimutatása (az időbeli elhatárolás alkalmazásával) a tényleges teljesítésnek megfelelően 

történik. 

Ezután tehát a készültségi állapotnak megfelelően az arra jutó bevételt fogjuk elszámolni 

időbeli elhatárolásként (vagyis a bevételt fogjuk növelni). Az árbevétel kimutatásának nem 

feltétele a számla kiállítása, ugyanis az árbevételt más dokumentumok alapján is ki lehet 

mutatni. Ha pl. egy építőipari projekt az év végén 65 %-os készültségben van, akkor az erre 

jutó bevételt el kell számolni. Ezt az előírást 2020-tól kötelező alkalmazni, de már a 2019-es 

évre is alkalmazható. 

Ha a tagok a veszteség miatt pótbefizetést eszközöltek, majd arról később lemondanak, akkor 

ezt a pótbefizetést az arról való lemondással egyidejűleg az eredménytartalékba kell átvezetni. 

(Korábban egyéb bevételként kellett elszámolni.) 

A kis értékű tárgyi eszközök értékhatára 100.000,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra nő, vagyis 2020-tól 

már nem csak az Szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, de az Szt. hatálya alá tartozó 

vállalkozások is elszámolhatják a 200.000,- Ft bekerülési érték alatti tárgyi eszközök értékét 

egy összegben értékcsökkenési leírásként. (Természetesen emiatt a számviteli politikát is 

módosítani kell.) 

A minimálbér rendelet értelmében: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő 

teljesítése esetén  

A számviteli politika kialakításáért, így a pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és 

módosításáért is a leltározás rendjéért, az alapbizonylatokért, a szerződésekért, a 

gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. Ha jön az on-line számla teljes körű 

adatszolgáltatás, nem lehet a bizonylatokat a könyvelésből kihagyni. 

Amennyiben a gazdálkodó a számviteli politikáját nem készíti el, vagy a szabályzataiban 

foglaltakat nem tartja be, mulasztási bírsággal sújtható. Különösen igaz ez 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.  
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Minden gép, jármű használatát igazolni szükséges, vagy útnyilvántartás, vagy menetlevél, vagy 

gépüzem napló stb, ezek utólag nem tölthetők ki. A költség térítéseket havonta el kell 

számolni. Nem vizsgáljuk a jogszerűségét, a futott km-t, a megművelt területet, a 

beszerzéseket stb. 

A nyíltvégű pü. lízinges autóknak tételes útnyilvántartás kell, amiből a hivatalos és 

magánhasználat megállapítható, mivel úgy döntöttek, ezért vették így a járművet, hogy 

levonják az áfát. Ha van, magánhasználat amiatt, azt el kell számolni, meg kell téríteni. Kivéve 

ha a 2019 es már részletezett 50 % os levonási arányt alkalmazza. 

A HÁZIPÉNZTÁR NEGATÍV összege nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! Mint ahogyan az 

abban levő tetemes összeg sem. 

A HIÁNYZÓ SZÁMLA, BIZONYLAT nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! De menni kell a 

kontrolok miatt ellenőrzésre és már nem tudunk segíteni. Sőt növeli a felesleges adóhatósági 

eljárás a feladatokat, igy a díjat is. 2019 től már felhívtuk a figyelmet, hogy nagyon szigorúan 

szét szedjük a könyvelést, a bérszámfejtést, az adóhatósági ügyintézést, a hibajavítást, az 

ellenőrzési képviseletet, az adótanácsadást, a költségtérítést. A figyelem felhíváson kívül nem 

történt semmi, azaz nem kértünk a többletmunkákért semmilyen díjazást, így mit ér a 

beharangozó, ha nincs következménye, most ismét tájékoztatom, hogy 2020-től ami a 

szerződéses kötelezettségen felül van, azért elkérjük az arra jutó díjazást, költségtérítést. Senki 

ne nehezteljen érte, végezze a munkáját kicsit pontosabban és együttműködőbben, mivel az 

ellenőrzés jó dolog, ha rossz vagy hibás gyakorlatra hívja fel a figyelmet, de nem jó dolog ha 

elkerülhető. Ezért vagyunk, ezért készül ez az anyag is, hogy elkerüljük ami elkerülhető. 

Felejtsék el a számla eldobást, mert nem tudom, mit tud a NAV! Illetve tudom, hogy  mindent, 

csak kérdés mikor figyel ránk. 

A KÉSZPÉNZFIZETÉS BEJELENTÉS, ÉRTÉKHATÁR TÚLLÉPÉS MIATTI BÍRSÁG nem a könyvelő 

felelőssége, csak akkor, ha jelezték és a szerződés szerint nem jelentette be. Igaz ebben már 

csak a kapcsolt 1 millió van, de van még a 1.5 millió kp korlát, azonban az nem bejelentés 

kötelezett, illetve van jövedéki termék 200.000-ft is. 

Ugyan ez a helyzet a kapcsolt viszonyokkal is. Nagyon sok adó jogszerű választását, az 

adóalapot érinti, a bejelentési szabályról nem is beszélve, amit tudunk és akarunk értelmezni, 

de nagyon sok esetben nem, vagy már csak későn rendelkezünk megfelelő információval. 

Kérem, ennek következményeit ne hárítsak ránk. 

Az áfa választás, a bejelentkezés, a kompenzációs felár választhatósága, sokszor nem jó, de 

nem tudok vele mit tenni, különösen nem a múlttal. Kérem egyedileg kezeljék és a felelősséget 

viseljék. Ki fog jönni a 08M kontroll és az áfa minden jelentünk összevezetése során. 
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Hiányzó bizonylat keresése nem a könyvelő felelőssége. Befolyásol minden, így bevallást, 

eredményt, beszámolót, eddig többször is kijavítottuk, a jövőben erre nem vagyunk képesek, 

kérem, legyenek figyelmesek. Ne mi legyünk az utolsók a sorban. 

Valótlan gazdasági esemény nem a könyvelő felelőssége. Nem vállalkozási költség elszámolása 

nem a könyvelő felelőssége. 

Tagi kölcsön nem a könyvelő felelőssége, annak szerződése, a kamatok elszámolás alap 

gazdasági esemény, nem a könyvelő dokumentálja. Mi nem tudjuk a pénztárt elrontani, mi 

csak közölni tudjuk annak mértékét. 

Szigorú számadású bizonylatok elszámolása nem a könyvelő felelőssége, az se hogy van e, az 

se hogy nincs az se hogy eltérőek. 

Gazdasági események, hitelek kamat elszámolása nem a könyvelő felelőssége, egyre inkább 

igaz ez a letiltásokra is. 

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. Kérjük a leltár, 

a leltározási szabályzat kérdését, a használt rendszerek hibáját ne akarja a könyvelőre hárítani. 

Van eredmény, vagy nincs, van hitel, vagy nincs, lehetne e stb, nem a könyvelő felelőssége. 

CÉGKAPU nem a könyvelő, akkor sem, ha jön az ONYA ami vélhetően összerak majd mindent, 

még a múltat is és nincs benne elévülés ami az adminisztrációt érinti. Szóval, aki igényli annak 

az esemény előtt, a könyveléstől függetlenül, tehát nem annak terhére segítünk, aki nem, 

annak már, ha bekövetkezett, már nem tudunk segíteni. Éppen ezért írtam részletesen is erről 

a kérdésről.  

Elektronikus kapcsolat becsatornázása. Nem az adó elektronikus, hanem minden. Ami nem 

adóügy, vagy az, de Mi nem kaptunk belőle, nem értesültünk róla, nem végeztek el 

határidőben (pl pénztárgép felül vizsgálat), annak következményeiben nem tudunk jó 

megoldásokat találni. Nagyon FONTOS 

Most van itt az ideje, hogy felébredjünk, és új alapokra helyezzük a vállalkozásunkat, és a 

kapcsolatunkat. Nagyon kevés, és egyre kevesebb a jó, és felkészült könyvelő. Dolgozzunk 

és gondolkozzunk együtt, de előre és ne utólag. Ebben vagyunk partnerek, de nagyon. 

Figyelünk ugyan, és mindenért szólunk, de ne forduljon már ez át. Köszönet a megértésért. 

FONTOS, ha Mi hibázunk és az adózó kockázatos, a minősítése miatt, a többlet szankciót nem 

vállaljuk. 
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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. El kellene rajta gondolkodni, meg 

kell csinálni. A mi munkánkat is tudja rajta kontrolálni, előbb utóbb úgy is mindenkinek kell, 

hogy legyen. OBR (országos beszámolási rendszer) a vagyon felosztási javaslatokat a 

jogosultak írják alá. 

A hitel kérelmi igényüket a leadás előtt legalább 5 nappal, ha tudnák jelezni, az nagyon 

megkönnyítené az életünket. Ez csak kérés, de a mottót fentebb olvasták és nem része a 

könyviteli szolgáltatásnak. Anyagilag sem! 

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, írtam tavaly is, de azóta már igen, de ha egyszer 

lesz, akkor az, nagyon nagy lesz. Mi soha nem futottunk, fogunk elfutni a minket terhelő 

felelősség elől, de vitázni nem szeretünk. 

Munkaidő nyilvántartást úgy kérjük, hogy ki van számolva a nap, az órák, amelyek 

meghatározzák a bérelszámolást. Ha nekünk kell számolgatni, kifogjuk számlázni az idejét, 

már tavaly is ezt ígértem és nem tettem, ráadásul annak a ceruzás, áthúzott, javított, 

mondtuk, mi nem jó, kijavította e stb miatt sok hiba lehet. Igy van ez a bért érintő számtalan 

tétellel is, ha kilépő van, akkor legyen írásos munkaviszony megszűnés, legyen minden 

megszűnéssel kapcsolatosan rendelkezés, idő, jutalom, ktg stb, ne kelljen minden tételért 

külön, külön egyeztetni. Belépő lapok nélkül nincs helyes bérszámfejtés. Jó lenne elkészíteni 

05-ig,. hogy kitudja fizetni 10-ig, jó lenne átnézni és ha hiba van benne, akkor még 10-ig 

javítani, nem a már beadott bevallást keljen módosítgatni, stb. 

Egyre többet mások, hanyag, nem törődőm, minek vagytok ti munkája miatt nem tudjuk 

elvégezni a feladatainkat, vagy csak jelentős ráfordítás árán tudunk annak eleget tenni. Ha már 

egyszer elvégeztem valamit annak nyoma marad, illetve ha még egyszer el kell, akkor kétszer 

vagy többször is kell, dolgozzak, dolgozzunk, ezt nem szeretem. Egyetlen bizonylat mindent 

felborít. Ez nem miattunk van így, mint hogy a szabályokat sem Mi hozzuk, bár már erre is van 

példa. 

Üzleti célú kedvezmények adókötelezettséget eredményeznek. Ha nem kéri a tanácsunkat, 

nem tudjuk adóztatni, igy mindentől elhatárolódunk. 

A szabályokat ismerni kell, ahhoz, hogy azon át tudjunk lépni. Bölcs mondás. 

Kérem a Kivások, a Katások nagyon figyeljenek, hogy kedvezményes adózási szabályokra 

jogosultak, amit egy hiba, egy birság évekre megszüntet. 
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A nagyszülői GYED új intézmény rendszer 

2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat 

gyermekgondozási díjra a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján, amennyiben a 

következő feltételek mindegyike fennáll: 

o a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított 

volt, 

o az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső 

tevékenységet végez, 

o a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, 

o a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi 

igénybevételéhez, 

o a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az 

otthonában történik, 

o a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy 

tekintet alá eső ellátásban, 

o a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben, 

o a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik 

gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, 

GYES). 

A nagyszülői Gyed időtartama. 

A nagyszülői GYED a CSED időtartamának lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek 

esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat a nagyszülő részére. 

A nagyszülői Gyed mértéke 

A nagyszülői GYED összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 

70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2020-ban 225 

288 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA-előleg kerül levonásra. 

A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig 

hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják. 

A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő 

egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint 

illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, 
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főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell 

benyújtania a kérelmet elektronikus úton. 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 

A nagyszülői GYED folyósításának időszaka a nyugdíjjogosultság szempontjából szolgálati 

időnek számít. A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási 

védelem illeti meg. 

A nagyszülő a GYED mellett csak akkor dolgozhat, ha a munkavégzés az otthonában történik, 

továbbá a nagyszülőnek is jogosultnak kell lennie a GYED-re, azaz a gyermek születését 

megelőző két éven belül 365 napon keresztül biztosítottnak kell lennie. 

Feltétel az is, hogy a gyermeknek a szülővel kell élnie: ez természetesen nem zárja ki annak a 

lehetőségét, hogy napközben a nagyszülő elvihesse magához a gyermeket, és ott vigyázzon rá. 

A nagyszülői GYED csak abban az esetben vehető igénybe, ha a gyermek után más nem kap 

gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után nem részesülnek 

gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES). 

Nem jár a nagyszülői GYED. 

Abban az esetben, ha a nagyszülő dolgozik (és nem marad otthon a gyermekkel), kivéve, ha a 

keresőtevékenységet otthonában végzi, ha a gyermeket bölcsődében vagy más napközbeni 

ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a nagyszülő öregségi nyugdíjat, özvegyi 

nyugdíjat, szolgálati járandóságot, korhatár előtti ellátást, táncművészeti életjáradékot, 

átmeneti bányászjáradékot, megváltozott munkaképességű személyek ellátását, vagy ápolási 

díjat kap. 

Fontos változás az egészségügyi szolgáltatási járulék tekintetében, hogy aki külföldön 

biztosított az egészségügyi szolgáltatási járulék után nem veheti figyelembe a Magyar 

egészségügyi ellátást, igy annak a tajszámát érvénytelenítni kell. 

Igy aki más EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy olyan államban szerez 

egészségbiztosítási jogosultságot, amellyel az ellátások biztosítására nemzetközi 

egyezményünk van, annak az egészségbiztosítási ellátásra szerzett jogosultságát be kell 

jelenteni az egészségbiztosítóhoz. 

Az EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, valamint egyezményes tagállamban 

való munkavégzés ideje alatt hogyan alakul a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonya, 

illetve annak igazolása. 
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A bejelentése alapján arra az időtartamra, amely alatt más EGT tagállamban, Svájcban, 

egyezményes államban, továbbá nemzetközi szervezetnél biztosított, a Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ száma) ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. 

A magyar biztosítás alapján kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyát (továbbiakban: EU 

kártya) vissza kell küldeni, mert az ellátásra jogosultságát a külföldi biztosítása szerinti 

tagállam által kiállított EU kártyával igazolhatja. 

A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási 

rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött 

biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás 

ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba a kormányhivatal megyeszékhelyen működő 

járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. 

Kerületi Hivatala – részére. 

Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van: 

o az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ 

számmal rendelkező személyeknek; 

o a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban 

egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek, 

o nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött 

egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak. 

A fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell 

jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi 

egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni.  

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi 

biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási 

időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez. 

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen 

működő járási hivatalánál, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál személyesen vagy postai úton, továbbá, 

amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül teljesíthető.  

Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként / 

képviselőként kívánja benyújtani, a meghatalmazotti jogosultságát regisztrálnia kell, ezért ha 

nem rendelkezik az egészségbiztosítási szervnél bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti 

jogosultsággal kérjük, a kérelem elektronikus benyújtása előtt szíveskedjék 

meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni a „Regisztrációs lap” 

hatáskörrel rendelkező járási hivatalhoz történő benyújtásával. 
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A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (EGT, saját) tehető meg, amely 

elérhető a hatáskörrel rendelkező járási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint letöltheti a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapjáról (EGT, saját) is. 

Aki EGT tagállamokban, Svájcban, Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött 

államokban egészségbiztosítással rendelkezik, annak a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön 

biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - EGT elnevezésű 

nyomtatványt kell benyújtania. 

Az a magyar állampolgár, aki nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött 

egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön 

biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - saját elnevezésű 

nyomtatványt kell benyújtania. 

NEAK nyomtatvány - NEU.71 

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521889.html 

 

 

Köszönöm a figyelmet, aki vette a fáradságot, hogy végig olvassa. A fogalmazás, a felrázás, 

azért keletkezett, mert ezzel elkerülhetővé válik a kétségbeesés. Aki nem olvasta annak majd 

többször is idézünk belőle, mint tettük eddig is, tesszük a jövőben is. 

 

 

,, Az ügy mögött ott az ember ezt soha ne feledd el,, 

Az írás az ÖNÖK érdekében született, bármilyen hihetetlen. 

 

 

Köszönettel és Tisztelettel: 

Juhász Adószakértő Iroda 

 

 

 


