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1. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
VONATKOZÁSÁBAN
$NLDGYiQ\HOVĘIHMH]HWpEHQD]HJ\pQLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJJHO|VV]HIJJĘDGyN|WHOH]HWWVpJHNHWIRJODOMXN|VV]HD]6]MD
tv-EHQ PHJKDWiUR]RWW UHQGHONH]pVHN DODSMiQ $ W|UYpQ\ OHKHWĘVpJHW DG DUUD KRJ\ D] HJ\pQL YiOODONR]yN - e
tevékenységükhöz kapcsolódó - adókötelezettségük megállapítására kétféle adózási mód közül válasszanak: vagy a
bevételek és a költségek különbözete alapján megállapított vállalkozói jövedelem szerinti adózást, vagy pedig az
átalányadózást.
Mindkét esetben adóalapnak D YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y M|YHGHOHP WHNLQWKHWĘ $] HPOtWHWW két
DGyPHJiOODStWiVL PyGDEEDQNO|QE|]LNHJ\PiVWyOKRJ\ PtJD]HOVĘHVHWEHQDWpQ\OHJHVHQ IHOPHUOWV]iPOiYDOLJD]ROW
költségek számolhatók el a bevétellel szemben, addig átalányadózás esetén legfeljebb az Szja tv-ben meghatározott
PpUWpNĦN|OWVpJátalány pUYpQ\HVtWKHWĘWpWHOHVN|OWVpJHOV]iPROiVUDWHKiWH]HVHWEHQQLQFVOHKHWĘVpJ
Az egyéni vállalkozó több jogcímen köteles adót fizetni a vállalkozói tevékenységére tekintettel. A vállalkozó a vállalkozói
adóalapja után vállalkozói személyi jövedelemadót, a személyes munkavégzése címén elszámolt vállalkozói kivét után
összevont adóalapra megállapított adót, és a vállalkozói osztalékalapja után az osztalékjövedelemre vonatkozó szabályok
szerint megállapított adót fizet.
1.1. Az egyéni vállalkozó
Az Szja tv. az aliEELDNV]HULQWKDWiUR]]DPHJKRJ\NLWHNLQWKHWĘHJ\pQLYiOODONR]yQDN
x

D]HJ\pQLYiOODONR]yLQ\LOYiQWDUWiVEDQV]HUHSOĘPDJiQV]HPpO\ FVDNDQ\LOYiQWDUWiVEDQV]HUHSOĘWHYpNHQ\VpJpUH
tekintettel, '(QHPPLQĘVOHJ\pQLYiOODONR]yQDN, aki az ingatlan-bérbeadási vagy egyéb szálláshely-szolgáltatási
WHYpNHQ\VpJpEĘO V]iUPD]y EHYpWHOpUH D] |QiOOy WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y M|YHGHOHPUH YDJ\ D WpWHOHV
átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott adózási mód alapjául
szolgáló bevételei tekintetében),

x

DN|]MHJ\]Ę NLYpYHKDDWHYpNHQ\VpJHWN|]MHJ\]ĘLLURGDWDJMDNpQWYpJ]L 

x

az önálló bírósági végrehajtó (kivéve, ha a tevékenységet végrehajtói iroda tagjaként végzi),

x

D]HJ\pQLV]DEDGDOPLJ\YLYĘ

x

az ügyvéd (kivéve, ha tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként végzi),

x

a magán-állatorvos.

Fontos kiemelni, hogy a felsorolásban említett magánszemélyek kizárólag a fent meghatározott tevékenységeik
YRQDWNR]iViEDQ PLQĘVOKHWQHN HJ\pQL YiOODONR]yQDN A kata adózóra, valamint az evás egyéni vállalkozókra speciális
V]DEiO\RNDONDOPD]DQGyNDPHO\HNNHODNLDGYiQ\NpVĘEELUpV]HLEHQIRJODONR]XQN
1.2. A vállalkozói jövedelemadó
Az egyéni vállalkozó jövedelmét (adóalapját) kétféle módon határozhatja meg: vagy tételes költségelszámolással
(vállalkozói jövedelem szerinti szabályok alapján) vagy átalányadózással. A vállalkozói jövedelem szerinti
jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói M|YHGHOPpWDN|OWVpJHNNHOFV|NNHQWHWWEHYpWHOHNEĘO (jövedelem
= bevétel – költség) KDWiUR]]D PHJ )RQWRV NLHPHOQL D]RQEDQ KRJ\ D YiOODONR]yL EHYpWHOEĘO csak az Szja tv. szerinti
elismert és igazolt költségek vonhatók le, valamint a N|OWVpJHNNL]iUyODJDEHYpWHOHUHMpLJpUYpQ\HVtWKHWĘN.
1.3. A vállalkozói bevétel
Az egyéni vállalkozói adóN|WHOH]HWWVpJHN PHJiOODStWiViKR] HOVĘ OpSpVNpQW PHJ NHOO KDWiUR]QL KRJ\ PL PLQĘVO HJ\pQL
YiOODONR]yL EHYpWHOQHN $ YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJHN VRNV]tQĦVpJH PLDWW D] 6]MD WY. D OHJMHOOHP]ĘEE EHYpWHOHNHW HPOtWL
Általánosságban elmondható, hogy vállalkozói bevételnek PLQĘVO PLQGHQ olyan vagyoni érték, amelyre az egyéni
vállalkozó vállalkozói tevékenysége ellenértékeként WHV]V]HUWD]DGypYEHQDNNRULVKDD]NRUiEELYDJ\NpVĘEELDGypYHNUH
vonatkozik. Más szóval vállalkozói bevétel minden olyan ellenérték, mellyel kapcsolatban az egyéni vállalkozó költséget
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számol el, vagy amely megszerzésével összefüggésben korábban költségelszámolás történt. Fontos kiemelni, hogy az alábbi
IHOVRUROiVEDQWDOiOKDWyOHJMHOOHP]ĘEEEHYpWHOWtSXVRNFVDNDNNRUYHKHWĘNILJ\HOHPEHDjövedelem meghatározása során, ha
azokhoz az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenysége során, vagy azzal összefüggésben jut hozzá. A leggyakrabban
HOĘIRUGXOyHJ\pQLYiOODONR]yLEHYpWHOHNHWD]6]MDWYV]iP~PHOOpNOHWHIRJODOMD|VV]HD]DOiEELDNV]HULQt:
x

az értékesített áru, szolgáltatás, termék ellenértékeként vagy ezek HOĘOHJHNpQW kapott összeg, vagyoni érték (2017WĘOLGHQHPpUWYHDWiUJ\LHV]N|]|NQHPDQ\DJLMDYDNpUWpNHVtWpVHNRUNDSRWWHOĘOHJHW),

x

a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak, anyag, félkész termékek értékesítésének
ellenértéke vagy a szokásos piaci érték KDH]DPDJDVDEE KDDQQDNHOĘiOOtWiVLEHV]HU]pVLN|OWVpJpWDYiOODONR]y
bármelyik évben költségként elszámolta, vagy értékcsökkenési leírást számolt el,

x

a tevékenységgel összefüggésben kapott kamat, kötbér, késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg,
valamint ezek visszatérítése,

x

felvett támogatás (ha a támogatás cél szerinti felhasználásával kapcsolatos kiadásait a költségei között számolta),

x

D]HOĘiOOtWRWWYDJ\YiViUROWWHUPpNQHNYpJ]HWWYDJ\YiViUROWV]ROJiOWDWiVQDNDV]RNiVRVSLDFLpUWpNH, ha azokat az
egyéni vállalkozó saját célra felhasználta vagy ellenszolgáltatás nélkül másnak átengedte, ha ezekkel
kapcsolatban bármely évben költséget számolt el, azzal, hogy nem bevétel, ha a kiadásokkal az összes költségét
arányosan csökkenti, vagy a terméket adófizetési kötelezettség mellett nyújtja a magánszemélynek, vagy
közadakozás címén nyújtja,

x

a 2  IRULQW IHOHWWL HJ\HGL EHV]HU]pVL pUWpNĦ WiUgyi eszköz korábban egy összegben költségként elszámolt
beszerzési értékének a törvényben meghatározott hányada

DPHO\HW D] iWDGiV LGĘSRQWMiWyO IJJĘHQ NHOO

meghatározni), kivéve, ha az átadás adókötelezettség mellett történik,
x

a káreseménnyel kapcsolatosan kapott kártérítés, kártalanítás,

x

a biztosításból kapott érték, ha a biztosítási díjat költségként számolta el,

x

a kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett többletjövedelem,

x

YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJNHUHWpEHQLQJDWODQYDJ\RQLpUWpNĦMRJiWUXKi]iVából származó ellenérték – különösen az
eladási ár, a cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke.

%HYpWHOQHN PLQĘVO D WiPRJDWiV LV azonban ezzel kapcsolatosan fontos hangsúlyozni, hogy 2019-WĘO D Nöltségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás alatt olyan támogatásokat kell érteni, amelyek jogszabályon vagy
QHP]HWN|]LV]HU]ĘGpVHQDODSXOQDNpVDPHO\HNHWDPDJiQV]HPpO\NL]iUyODJDWpQ\OHJHVHQIHOPHUOWLJD]ROWNLDGiVDLQDND
IRO\yVtWyYDOW|UWpQĘHOV]iPROiVLN|WHOH]HWWVpJHPHOOHWWYDJ\DWHYpNHQ\VpJPHJYDOyVXOiViQDNHOOHQĘU]pVpWN|YHWĘHQNDS
Abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozó HJ\LGHMĦOHJ W|EEIpOH YiOODONR]iVL WHYpNHQ\VpJHW végez, akkor a vállalkozói
WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y valamennyi bevétele összeszámolandó, és az ezekkel kapcsolatosan felmerült költségeket is
együttesen kell figyelembe venni.
1.3.1 A vállalkozói bevételt módosító tételek
Az Szja tv. rendelkezik mind D YiOODONR]yL EHYpWHOW FV|NNHQWĘ, mind pedig a Q|YHOĘ WpWHOHNUĘO. Fontos kiemelni, hogy a
bevételt FV|NNHQWĘWpWHOek összege nem haladhatja meg a bevételek összegét.
$YiOODONR]yLEHYpWHOWFV|NNHQWĘWpWHOHNDN|YHWNH]ĘN
x

A legalább 50 százalékban PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ alkalmazott foglalkoztatása: személyenként havonta
az ilyen alkalmazottaknak kifizetett bér, de legfeljebb a minimálbér összege.

x

6]DNNpS]ĘLVNRODWDQXOyMiYDON|W|WWWDQXOyV]HU]ĘGpVDODSMiQIRO\WDWRWWJ\DNRUODWLNpS]pV havonta a minimálbér
24 százaléka, illetve a V]DNNpS]ĘLVNROiYDON|W|WWPHJiOODSRGiVDODSMiQIRO\WDWRWWJ\DNRUODWLNpS]pV havonta a
minimálbér 12 százaléka.

x

A

szakmunkástanuló

továbbfoglalkoztatása,

korábban

munkanélküli

személy

foglalkoztatása,

a

V]DEDGViJYHV]WpVEĘO V]DEDGXOy D V]DEDGXOiVW N|YHWĘ  KyQDSRQ EHOO IRJODONR]WDWiVD LOOHWYH D pártfogó
felügyelet hatálya alatt álló személy foglalkoztatása: legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási
adó összege.
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x

Saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés: az adóévben elszámolt
költség, vagy ha a kiadás beruházásként valósult meg, az értékcsökkenés címén elszámolt összeg (feltéve, hogy
e kiadások forrása nem támogatás és nem közvetlenül vagy közvetve társasági adóalanytól, egyéni vállalkozótól
vásárolt K+F szolgáltatás ellenértéke volt).

x

$  IĘQpO NHYHVHEE DONDOPD]RWWDW IRJODONR]WDWy HJ\pQL YiOODONR]y HVHWpQ OHJIHOMHEE D kisvállalkozói
kedvezmény összegeD]]DOKRJ\DNHGYH]PpQ\DW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWWiPRJDWiVQDNPLQĘVOA
kisvállalkozói kedvezmény azon egyéni vállalkozáVRN HVHWpQ pUYpQ\HVtWKHWĘ DPHO\HN  IĘQpO NHYHVHEE
alkalmazottat foglalkoztatnak. Összege nem lehet több, mint a vállalkozói bevételnek a vállalkozói költséget
meghaladó része. A kedvezmény a korábban még használatba nem vett, a vállalkozási tevékenységet
közvetlenül szolgáló kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, nem anyagi javak együttes beruházási költsége,
továbbá a vállalkozást közvetlenül szolgáló ingatlan felújítási költsége (ha volt az adóévben). A vállalkozási
tevékenységet közvetlenül szolgáló tiUJ\L HV]N|]QHN PLQĘVO D V]HPpO\JpSNRFVL LV KD D YiOODONR]y D
kedvezmény érvényesítése utáni 4 évben a személygépkocsi után cégautóadót fizet, vagy ha személygépkocsibérbeadó vagy személyszállító tevékenységéhez (és csak ahhoz) használja fel. Üzemkörön kívüli ingatlannak
számít az, amelyik nincs a vállalkozói tevékenységgel közvetlen összefüggésben (pl.: az üzemen belüli
lakóépület vagy jóléti intézmény).

x

A fejlesztési tartalék összege, legfeljebb a bevételek költségeket meghaladó részének 50 százaléka, de maximum
500 millió forint (az adóbevallásban tájékoztató adatként kell szerepeltetni). (A fejlesztési tartalékot a lekötést
N|YHWĘ KiURP DGypYEHQ DNNRU OHKHW D Q\LOYiQWDUWiVEyO NLYH]HWQL KD NL]iUyODJ ]HPL FpOW V]ROJiOy HV]N|]
PHJV]HU]pVpUHYDJ\HOĘiOOtWiViUDIRUGtWMDNLYpYHKDDNLYH]HWHWWUpV]XWiQPHJiOODStWMDDM|YHGHOHPDGyWHUKHNHW
Ha a KDWiULGĘQEHOOQHPYDOyVXOPHJDIHOROGiVDNNRUD]DGyNDWNpVHGHOPLSyWOpNNDOQ|YHOWHQNHOOPHJIL]HWQL
$ IHMOHV]WpVLWDUWDOpNUyOpVDQQDN YiOWR]iViUyOQ\LOYiQWDUWiVW NHOOYH]HWQLDPHO\EĘO PHJiOODStWKDWyDNLYH]HWHWW
összeg, az alapul szolgáló kiadás teOMHVtWpVpQHN LGĘSRQWMD pV |VV]HJH LOOHWYH D IHOPHUOĘ IL]HWHQGĘ DGy pV
késedelmi pótlék összege.)

x

/pWV]iPEĘYtWpVKH]NDSFVROyGyFV|NNHQWĘWpWHO – azaz a foglalkoztatási kedvezmény - DPHQQ\LEHQD]DGypYHOVĘ
QDSMiQ YDJ\ D WHYpNHQ\VpJ NH]GHWHNRU  IĘQpO NHYesebbet foglalkoztat az egyéni vállalkozó, akkor a
OpWV]iPQ|YHNPpQ\UH WHNLQWHWWHO FV|NNHQWĘ WpWHOW pUYpQ\HVtWKHW DPHO\ D] iWODJRV IRJODONR]WDWRWWL OpWV]iP
emelkedésének és az év elején érvényes havi minimálbérnek az évesített szorzata.

A vállalkozói bevétHOWQ|YHOĘWpWHOHND]DOiEELDN
x

Az átlagos állományi létszám csökkenése: a csökkenés és a minimálbér évesített összegének szorzataként
kiszámított összeg 1,2-V]HUHVHGHOHJIHOMHEED]|VV]HVNRUiEEDQ DIRJODONR]WDWRWWDNFV|NNHQpVpWPHJHOĘ]ĘKiURP
évben) igénybe vett foglalkoztatási kedvezmény 1,2-szerese.

x

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése: az összeg, amelyet korábban még nem kellett bevételként
ILJ\HOHPEH YHQQL D]]DO KRJ\ D] HJ\pQL YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJJHO |VV]HIJJĘ LJD]ROWDQ IHOPHUOW NLDGás a
PHJV]ĦQpV DGypYpEHQ HOV]iPROKDWy YiOODONR]yL N|OWVpJQHN PLQĘVO DPHO\HW D PDJiQV]HPpO\ D PHJV]ĦQpV
DGypYpUĘOV]yOyDGyEHYDOOiViEDQYHKHWILJ\HOHPEH

x

$] DGyDODSRW QHP pULQWĘ EHYpWHONpQW Q\LOYiQWDUWRWW NpV]OHWpUWpN ha átalányadózást, evát vagy katát választott
korábban, és visszatér a vállalkozói jövedelem szerinti adózásra.

x

$](YDWYKDWiO\DDOiW|UWpQĘiWWpUpV D]RQHOOHQpUWpNDPHO\UĘONLiOOtWRWWV]iPODHJ\V]HUĦVtWHWWV]iPODV]HULQWL
WHOMHVtWpVLLGĘSRQWPHJHOĘ]LD]HYDDGyDODQ\LViJHOVĘDGypYpW

x

$ .DWY KDWiO\D DOi W|UWpQĘ iWWpUpV D]RQ HOOHQpUWpN DPHO\UĘO NLiOOtWRWW EL]RQ\ODW V]HULQWL WHOMHVtWpVL LGĘSRQW
PHJHOĘ]LD.DWYV]HULQWLDGyDODQ\LViJNH]GĘQDSMiW

x

$ YDJ\RQUHQGHOĘ HJ\pQL YiOODONR]y iOWDO OpWUHKR]RWW EL]DOPL YDJ\RQNH]HOpVL V]HU]ĘGpV esetén D YDJ\RQNH]HOĘ
tulajdonába adott készletek szokásos piaci értéke.
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1.4. A költségelszámolás
$] HJ\pQL YiOODONR]y D] 6]MD WY  pV  V]iP~ PHOOpNOHWpEHQ IRJODOWDNQDN PHJIHOHOĘHQ V]iPROKDW HO N|OWVpJHW
vállalkozói bevételével szemben. Kizárólag azok a kiadások számolhatók el költségként, amelyek a vállalkozói
WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y bevételének megszerzése vagy a jövedelemszerzési tevékenység folytatásának érdekében
merültek fel. (]HQ W~OPHQĘHQ WRYiEEL IHOWpWHO KRJ\ D EHYpWHOOHO V]HPEHiOOtWRWW N|OWVpJHW D] Èfa törvény szerinti
bizonylattal kell igazolni, ha olyan terméket vagy szolgáltatást vásárol az egyéni vállalkozó, amelynek eladója bizonylat
átadására kötelezett. Amennyiben viszont az eladó nem kötelezett bizonylat kibocsátására, akkor más bizonylattal kell
DOiWiPDV]WDQLDN|OWVpJHOV]iPROiVWtJ\SpOGiXOV]HU]ĘGpVVHO
$] HJ\pQL YiOODONR]yN HVHWpQ DODSYHWĘHQ pénzforgalmi szemlélet érvényesül YDJ\LV D NLIL]HWpV LGĘSRQWMD D] LUiQ\DGyD]
adókötelezettség megállapítása szempontjából. (OĘIRUGXOKDWRO\DQHVHWLVD]RQEDQKRJ\HWWĘOHOWpUĘUHndelkezést tartalmaz
az Szja tv. és másik adóévben kerül sor az adott költségek érvényesítésére.
$] HJ\pQL YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJJHO |VV]HIJJĘ MHOOHP]ĘHQ HOIRUGXOy N|OWVpJHNet az Szja tv. 11. számú melléklete az
alábbiak szerint foglalja össze:
x

a vállalkozói kivét és annak közterhei - |QiOOy WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y M|YHGHOHPQHN PLQĘVO YHOH V]HPEHQ
N|OWVpJHJ\pEOHYRQiVQHPpUYpQ\HVtWKHWĘ–,

x

az anyag- és árubeszerzésre, göngyöleg beszerzésére, szállításra fordított összeg, DGRWWHOĘOHJ

x

kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak EHV]HU]pVL HOĘiOOtWiVL N|OWVpJH, ha az nem
haladja meg a 2IRULQWRWWRYiEEiH]HN]DYDUWDODQIRO\DPDWRVPĦN|GpVpWEL]WRVtWyjavítási, karbantartási
munkálatokra fizetett összeg,

x

a tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírása,

x

D WHYpNHQ\pJ NH]GĘ pYpEHQ D PHJNH]GpVpW PHJHOĘ]Ę KiURP pYEHQ EHV]HU]HWW pV D WHYpNHQ\VpJKH] IHOKDV]QiOW
anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban el nem számolt költség, egyéb kiadás, illetve elkezdheti a
WHYpNHQ\VpJ PHJNH]GpVH HOĘWWL KiURP pYEHQ EHV]HU]HWW WiUJ\L HV]N|]|N pV QHP DQ\DJL MDYDN értékcsökkenési
leírását (ha a vállalkozó több tevékenységet végez, akkor eldöntheti, hogy melyikkel szemben számolja el a
költségeket, ugyanis az nem osztható meg az egyes tevékenységek között)

x

az alkalmazottak bére és ezek közterhei,

x

az a személybiztosítási díj, amelynek biztosítottja alkalmazott vagy az alkalmazott részére fizetett önkéntes
kölcsönös biztosítópénztárba való befizetés és ennek közterhei,

x

a köztestületi tagdíj vagy érdekképviseleti szervezetnek kifizetett tagdíj,

x

DN|WHOH]ĘHQIL]HWHQGĘadók és egyéb közterhek (kivéve, ha az tárgyi eszköz beszerzési árának része),

x

a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett pénzintézeti hitelre fizetett kamat (kivéve, ha tárgyi eszköz
beszerzési árának része),

x

]OHW PĦKHO\ gazdasági épület, iroda EpUOHWL GtMD D IĦWpV D YLOiJtWiV pV D WHFKQROyJLDL HQHUJLD N|OWVpJH (ha a
ODNiVWyOQHPHONO|QtWKHWĘDNNRUDWHYpNHQ\VpJJHODUiQ\RVUpV] 

x

a telefon, rádiótelefon, telefax, cb-rádió, telex, internet díja, valamint ezek beszerelésének díja (ha a lakás és a
WHOHSKHO\ QHP HONO|QtWKHWĘ DNNRU D] LQWHUQHWKDV]QiODW -a és a telefon árának és beszerelési díjának 50
százaléka) – a házastárs nevére szóló számla is elfogadható,

x

a munkavállalónak adómentesen adható munkaruházat költsége,

x

az úthasználat díja az üzleti célú használat arányában, a megfizetett cégautóadó,

x

magánszemélynek nem pénzben jutatott vagyoni érték és azok közterhei,

x

hivatali üzleti utazás esetén az utazás, szállás költsége,

x

az egyéni vállalkozó által képzésre fordított összeg LGH QHP pUWYH D] LVNRODUHQGV]HUĦ NpS]pVVHO |VV]HIJJĘ
kiadást).
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1.4.1

Az értékcsökkenési leírás

Az egyéni vállalkozó értékcsökkenési leírást a tulajdonában álló, kizárólag a vállalkozói tevékenységéhez használt tárgyi
eszközeire, vagy nem anyagi javaira számolhat el. $W|UYpQ\PHJKDWiUR]]DKRJ\PLWHNLQWKHWĘtárgyi eszköznek, e körbe
sorolandó minden olyan anyagi eszköz, tenyészállat, amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja a vállalkozás
tevékenységét. Az Szja tv. alkalmazásában azon forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jogok PLQĘVOQHNnem anyagi
javaknak, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó több tevékenységéhez használ bizonyos tárgyi eszközöket, választania kell, hogy
mely WHYpNHQ\VpJpEĘOV]iUPD]ybevételével szemben érvényesíti az értékcsökkenési leírást.
Az értékcsökkenési leírás alapja a beruházási költség. Amennyiben VDMiWHOĘiOOtWiV~WiUJ\LHV]N|]tekintetében merül fel
értékcsökkenési leírás érvényesítése, akkor az anyagköltség, valamint a számlával igazolt, mások által végzett munka
NH]HOHQGĘ DODSNpQW )RQWRV NLHPHOQL KRJ\ D] pUWpNFV|NNHQpV DODSMiQDN PHJKDWiUR]iVD VRUiQ D V]iPOiEDQ V]HUHSOĘ pV
levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni, a le nem vonható áfa azonban az értékcsökkenési leírás alapjába
beszámít. A beszerzéshez kapcsolódó járulékos költségek (úgymint a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési,
YDODPLQWDEHV]HU]pVVHO|VV]HIJJĘN|]YHWtWĘL NLDGiVRND N|]WHUKHN NLYpYHD]iID  KLtelfelvétel díja, stb.) a beszerzési
érték részét képezik. Épület, építmény HVHWpQ SHGLJ EHNHUOpVL pUWpNQHN IĘV]DEiO\ V]HULQW D] DGiVYpWHOL V]HU]ĘGpVEHQ
feltüntetett összeg WHNLQWKHWĘ
Miután megállapításra került, hogy mely vagyonelemek tekintetében kerülhet sor értékcsökkenési leírásra, meg kell
KDWiUR]QL DQQDN SRQWRV PpUWpNpW $] pUWpNFV|NNHQpV NO|QE|]Ę leírási kulcsok alkalmazásával történik. Ha ugyanazon
eszközre több szabály (leírási kulcs) is alkalmazható, akkor a vállalkozó döntése, hogy melyik módszert alkalmazza, fontos
D]RQEDQKRJ\HWWĘODNpVĘEELHNEHQnem lehet eltérni.
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kiselejtezés vagy elidegenítés napjáig lehet elszámolni. Ahogy erre már
utaltunk, az értékcsökkenési leírás kapcsán tekintettel kell lenni arra is, hogy az így meghatározott költség nem osztható
PHJ D] HJ\HV WHYpNHQ\VpJHNEĘO V]iUPD]y EHYpWHOHN N|]|WW $EEDQ D] HVHWEHQ KD D WiUJ\L HV]N|]|N YDJ\ QHP DQ\DJL
javak megszerzésére év közben kerül sor, akkor napi arányosítással kell megállapítani az értékcsökkenés összegét.
Amennyiben az egyéni vállalkozó részletfizetéssel szerzi meg a tárgyi eszközt, akkor - feltéve, hogy 1996. december 31-ét
N|YHWĘHQ NHUOW VRU D WiUJ\L HV]N|] UpV]OHWIL]HWpVVHO W|UWpQĘ PHJV]HU]pVUH - az értékcsökkenési leírást a beszerzési ár
egészére alkalmazhatja, melyet nem befolyásol az, hogy milyen módon teljesíti a vállalkozó a részletfizetést. Ezzel
kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a részletfizetéshez kapcsolódó NDPDW QHP WHNLQWKHWĘ D EHV]HU]pVL pUWpN
részének, ugyanis ahogy már korábban utaltunk, azt az egyéni vállalkozó a kifizetés évében költségként számolhatja el. Az
]HPEH KHO\H]pV LGĘSRQWMiEDQ kell elszámolni az értékcsökkenést abban az esetben, ha a fejlesztési tartalékból
meghatározott összeg felhasználásra kerül.
Abban az esetben, ha a tárgyi eszköz HJ\HGLEHV]HU]pVLiUDHOĘiOOtWiVLpUWpNHD 000 forintot nem haladja meg, továbbá
akkor is, ha 33 százalékos értékcsökkenési norma alá sorolható be a tárgyi eszköz, az egyéni vállalkozó dönthet úgy, hogy
két év alatt 50-50 százalékban számolja el az értékcsökkenést. A törvény értelmében a KiWUiQ\RVKHO\]HWĦNLVWpUVpJHNEHQ
üzembe helyezett tárgyi eszközöknél - a személygépkocsi kivételével - teljes egészében elszámolható a beszerzési érték.
Fontos utalnunk azonban arra, hogy nincs OHKHWĘVpJértékcsökkenés elszámolására azon tárgyi eszközök esetében, melyek
bekerülési értékét az egyéni vállalkozó korábban egy összegben elszámolta vagy azt értékcsökkenésként leírta, továbbá
akkor sem, ha azt lízing útján szerezte be.
$WiUJ\LHV]N|]EĘYtWpVpYHOUHQGHOWHWpVpQHNPHJYiOWR]WDWiViYDOiWDODNtWiViYDOD]pOHWWDUWDPQ|YHNHGpVpYHONDSFVRODWEDQ
felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló
felújítással kapcsolatban felmerült kiadás a felmerülés évében elszámolható, vagy választható, hogy ez az értékcsökkenési
leírás alapját növeli.
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Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet értékcsökkenést elszámolni olyan tárgyi eszközök, nem anyagi javak esetében,
mely nem kizárólag üzemi célt szolgálnak. Ezzel kapcsolatosan az Szja tv. úgy rendelkezik, hogy az érintett tárgyi
eszközök tekintetében egyszer, a használatbavétel évében, átalányban számolható el értékcsökkenés. Az alkalmazandó
átalányösszeg azonban több hasonló tárgyi eszköz esetén sem haladhatja meg az egyéni vállalkozó éves bevételének 1
százalékát, továbbá nem lehet több mint az érintett eszközök értékének 50 százaléka. Ezen rendelkezések azonban nem
alkalmazhatóak nem anyagi javak tekintetében, amennyiben azok nem üzleti célt szolgálnak.
1.4.2

$MiUPĦYHNN|OWVpJH

Az Szja tv. OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ az egyéni vállalkozó saját, házastársa, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában álló
LOOHWYH]iUWYpJĦOt]LQJEHYHWW NL]iUyODJ]HPLFpOWV]ROJiOyMiUPĦYHO kapcsolatban felmerült üzemanyag-felhasználást, a
MiUPĦszámlával igazolt költségeit továbbá értékcsökkenését tekintse elszámolható költségnek. A tulajdonjog igazolására a
közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyv, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság
által kiadott igazolás szolgál.
$ MiUPĦ DNNRU WHNLQWKHWĘ NL]iUyODJ ]HPL FpOW V]ROJiOy MiUPĦQHN, ha annak tulajdonosa - ideértve a személygépkocsibérbeadót vagy személyszállító egyéni vállalkozót - D] DGRWW JpSMiUPĦYHW D Q\LOYiQWDUWiViEDQ PHJIHOHOĘHQ DOiWiPDV]tva
csak e tevékenysége során használja. 1HPPLQĘVOKHWNL]iUyODJ]HPLFpOWV]ROJiOyWirgyi eszköznek a személygépkocsi, ez
alól kivételt képezhet a személygépkocsi-bérbeadó, vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó olyan
személygépkocsija, amely a tevékenység tárgyát, illetve eszközét képezi, ha azt az egyéni vállalkozó más célra részben sem
KDV]QiOMDpV]OHWLQ\LOYiQWDUWiVDLH]WHJ\pUWHOPĦHQDOiWiPDV]WMiN
Az üzemanyagok költségének elszámolása vonatkozásában YiODV]WiVLOHKHWĘVpJHW biztosít az Szja tv. az egyéni vállalkozó
számára. Sor kerülhet a költségelszámolásra számlával igazoltan vagy az adóhatóság által meghatározott üzemanyag
fogyasztási norma és az üzemanyagár szorzataként megállapított összeget költségnek tekintve. A válaszWiV OHKHWĘVpJH
minden negyedév elején fennáll az egyéni vállalkozó számára. Fontos kiemelni azonban, hogy azon egyéni vállalkozó, aki
D]]HPDQ\DJiIiMiWOHYRQKDWMDQHPDONDOPD]KDWMDDKDWyViJLQRUPDDODSXOYpWHOpYHOW|UWpQĘN|OWVpJHOV]iPROiVW
Fontos továbbá, hogy a IHQQWDUWiVMDYtWiVIHO~MtWiVPLDWWIHOPHUOĘNLDGiVRNDWEL]RQ\ODWWDOV]iPOiYDO kell alátámasztani.
)HOPHUOKHW D NpUGpV KRJ\ PLNpQW V]iPROKDWy HO D MiUPĦK|] NDSFVROyGy N|OWVpJ DNNRU KD az nem saját tulajdonú,
kizárólag üzleti célt szolgályJpSMiUPĦEz esetben az igazolt bérleti vagy lízingdíj, továbbá az üzemanyag-fogyasztás és a
számlával igazolt egyéb kiadások ]HPL KDV]QiODWUD HVĘ UpV]H DEEDQ D] HVHWEHQ V]iPROKDWy HO KD D]RN D EpUEHYHYĘW
terhelik.
*\DNUDQ HOĘIRUGXO D] D] HVHW LV KRJ\ EiU D MiUPĦ - ide nem értve a személygépkocsit - az egyéni vállalkozó saját
tulajdonát képezi ugyan, azonban azt nem kizárólag üzleti célra használja. (NNRU D MiUPĦ EHV]HU]pVL iUiYDO V]HPEHQ
átalány értékcsökkenési leírás pUYpQ\HVtWKHWĘ  Személygépkocsi esetén átalány szerinti elszámolásnál az éves bevétel 1
százaléka, de legfeljebb a kocsi beszerzési értékének 10 százaléka YHKHWĘILJ\HOHPEHDKDV]QiODWEDYpWHOpYpEHQ
7RYiEEL YiODV]WiVL OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW D] 6]MD WY DNNRU KD saját tulajdonú személygépkocsival rendelkezik az egyéni
vállalkozó. Ez esetben a fent leírtak helyett választható, hogy az üzemanyag költségeken túl 15 Ft/km normaköltség (2017.
HOĘWW)WNP HOV]iPROiViUDNHUOM|QVRU)RQWRVNLHPHOQLD]RQEDQKRJ\HYiODV]WiVDN|WLDYiOODONR]ót, ugyanis ennek
PHJIHOHOĘHQNHOOHOMiUQLDDWXODMGRQiEDQiOOyYDODPHQQ\LV]HPpO\JpSNRFVLQiOa teljes adóévben.
$ MiUPĦ fenntartásával, javításával kapcsolatos költségek, valamint az üzemanyagköltség pedig az üzemi használat
arányában YHKHWĘNILJ\HOHPEH
Az egyéni vállalkozó útnyilvántartás vezetésével igazolhatja az üzemi célú használatot. Az Szja tv. meghatározza az
útnyilvántartás N|WHOH]Ę WDUWDOPL HOHPHLW PHO\HN D N|YHWNH]ĘN D JpSMiUPĦUH YRQDWNR]y DGDWRN D] XWD]iV LGĘSRQWMD
LGĘWDUWDPDD]]OHWLSDrtner megnevezése és a megtett kilométerek száma. Meg kell jegyezni azonban, hogy az Szja tv.
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DODSMiQOHKHWĘVpJYDQDUUDKRJ\útnyilvántartás helyett havi 500 km átalány legyen elszámolható a norma szerinti áron,
amely független a személygépkocsik számától, illetve egész adóévre alkalmazandó.
Fontos kiemelni továbbá, hogy a bérleti vagy lízingdíj miatti költség W|EEJpSMiUPĦHVHWpQVHPKDODGKDWMDPHJDEHYpWHO
százalékát. Kivételt jelentenek ez alól a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító vállalkozó tevékenységéhez
KDV]QiOWMiUPĦYHN
1.4.3

A költségként el nem számolható kiadások

Az Szja tv. tételesen felsorolja, hogy melyek azok a kiadások, amelyek nem számolhatók el költségként. Ilyen költségnek
PLQĘVOW|EEHNN|]|WW
x

jogszabály megsértése miatt kivetett bírság, pénzbüntetés,

x

felvett hitel összegének visszafizetése,

x

közcélú adományok,

x

saját nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, PXQNDHUĘSLDFLMiUXOpN

x

vállalkozó személyi jövedelemadója, a vállalkozói személyi jövedelemadó és az osztalékalap után fizetett
személyi jövedelemadó befizetése, valamint a vállalkozói személyi jövedelemadózásra vagy átalányadózásra való
iWWpUpVWPHJHOĘ]ĘLGĘV]DNUDWHNLQWHWWHOPHJIL]HWHWWHYD, Katv. szerinti tételes adó és a 40%-RVPpUWpNĦDGy,

x

munkavállalónak adott vissza nePWpUtWHQGĘWiPRJDWiV

x

a magánszemély bevétele után külföldön megfizetett adó,

x

D] HJ\V]HUĦVtWHWW IRJODONR]WDWiVUyO V]yOy W|UYpQ\ V]HULQWL PXQNDYLV]RQ\EDQ IRJODONR]WDWRWW UpV]pUH D] HJ\QDSL
PXQNDEpUEĘODPLQLPiOEpUQDSL|VV]HJpQHNNpWV]HUHVpWPHJKDODGyNLILzetés.

1.5. A veszteségelhatárolás
$] 6]MD WY OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW D] HJ\pQL YiOODONR]yQDN DUUD KRJ\ D EHYpWHOHLW PHJKDODGy N|OWVpJHLW D NpVĘEEL pYHN
OHJIHOMHEE D N|YHWNH]Ę  DGypY  vállalkozói jövedelemével szemben elszámolja, ez az ún. elhatárolt veszteség. Az
elhatárolt veszteség képzése során a korábbi évek elhatárolt veszteségét a tárgyévi elhatárolt veszteségnél figyelmen kívül
kell hagyni. A levonás során a jogszabály sorrendiséget határoz meg, azaz mindenképpen a NRUiEEL pYHNUĘO iWKR]RWW
elhatárolt veszteséget kell figyelembe venni HOĘV]|U. E szabályok alkalmazásának nem feltétele D] HOĘ]HWHV DGyKDWyViJL
jóváhagyásSXV]WiQDUHQGHOWHWpVV]HUĦMRJJ\DNRUOiVHOYpQHNPHJIHOHOĘHQNHOOHOMiUQL
$]pYHVLGĘNRUOiW-WĘONHUOWEHYH]HWpVUHH]pUWD. eOĘWWNHOHWNH]HWWDGyDODSFV|NNHQWpVUHPpJIHOQHPKDV]QiOW
YHV]WHVpJHW D NHOHWNH]pV LGĘSRQWMiEDQ pUYpQ\HV IHOWpWHOHNNHO NHOO HOV]iPROQL D]RQEDQ D]W OHJNpVĘEE -ig lehet
érvényesíteni. A veszteség felhasználásról az egyéni vállalkozó saját maga dönt, azzal, hogy az elszámolt elhatárolt
veszteség nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50%-át. (Az egyéni vállalkozó
halála esetén az adóhatósághoz megtett bejelentés alapján a tevékenységet folytató özvegy vagy örökös a vállalkozókra
HOĘtUWUHQGHONH]pVHNV]HULQWV]iPROKDWHOHOKDWiUROWYHV]WHVpJHW
$ PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę HJ\pQL YiOODONR]y D] DGypYEHQ NHOHWNH]Ę YHV]WHVpJpW D PHJHOĘ]Ę NpW pY
jövedelmével szemben is felhasználhatja, azon évek bevallásainak öQHOOHQĘU]ésével. Adóévenként az elhatárolt veszteség
30 százalékával csökkentheti D PHJHOĘ]Ę NpW pY PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJEĘO V]HU]HWW M|YHGHOPpW Átalányadózó vagy
evás vállalkozó HVHWpQD]HOKDWiUROWYHV]WHVpJEĘOévenként 20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni.
1.6. A vállalkozói adóalap meghatározása
A vállalkozói személyi jövedelemadót a vállalkozói adóalap után kell megfizetni. A vállalkozói adóalap az adott évi,
Q|YHOĘ pV FV|NNHQWĘ WpWHOHNNHO PyGRVtWRWW EHYpWHO pV D] HOV]iPROKDWy N|OWVpJHN NO|QEVpJHként számított vállalkozói
jövedelem, melyet csökkenteni lehet D] HOĘ]Ę pYHNUĘO iWKR]RWW veszteség összegével D] HOĘ]ĘHNEHQ LVPHUWHWHWW V]DEiO\RN
szerint.
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Amennyiben az egyéni vállalkozó költségei meghaladják a módosított bevételeit, illetve amennyiben nem haladja meg azt,
de annak |VV]HJHQHPpULHO DN|YHWNH]ĘNEHQUpV]OHWH]HWWM|YHGHOHPPLQLPXPRW, akkor az egyéni vállalkozónak személyi
jövedelemadó bevallásában nyilatkozni kell az adóhatóság számára arról, hogy a jövedelemminimumot tekinti ez esetben
adóalapnak, vagy nem alkalmazza a jövedelemminimumra vonatkozó rendelkezéseket.
1.6.1

A jövedelemminimum

Az Szja tv. értelmében a jövedelem-(nyereség-) minimum a vállalkozói bevétel 2 százaléka.
+ Bevétel
1|YHOĘWpWHOHN
- csökNHQWĘWpWHOHN
- költségek
- veszteség
Vállalkozói adóalap

+ Bevétel
1|YHOĘWpWHOHN

Bevétel

- költségek
Hasonlítási alap

Az összeg 2%-a a jövedelemminimum

A fenti táblázat segítségével könnyen meghatározható az, hogy az egyéni vállalkozó milyen összeg után kötelezett
személyi jövedelemadó fizetésére. Abban az esetben ugyanis, ha a hasonlítási alap meghaladja a jövedelemminimumot,
akkor az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap után köteles adófizetésre. Amennyiben viszont a hasonlítási alap nem éri
el a jövedelemminimum összegét, a vállalkozónak a jövedelemminimumot kell adóalapnak tekintenie, vagy bevallásában
nyilatkozatot tehet arról, hogy nem alkalmazza a legalább jövedelemminimum utáni adófizetést.
Az Szja tv. meghatározza azon eseteket, amikor a jövedelemminimumra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók. E
körbe tartozik a tevékenységét az DGypYEHQ NH]GĘ HJ\pQL YiOODONR]y D NH]GpV pYpEHQ pV D] D]W N|YHWĘ DGypYEHQ KD D
PHJHOĘ]ĘKyQDSEDQQHPYpJ]HWWYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHWYDJ\H]HQLGĘV]DNEDQQHPNHOHWNH]HWWYiOODONR]yi bevétele.
7RYiEEiDEEDQD]HVHWEHQLVPHQWHVOD]HJ\pQLYiOODONR]yHV]DEiO\RNDONDOPD]iVDDOyOKDD]DGypYEHQYDJ\DPHJHOĘ]Ę
adóévben elemi kár sújtotta.
1.6.2

Az adóalap meghatározása külföldi telephely esetén

Annak az egyéni vállalkozónak, aki külföldi telephellyel is rendelkezik, a telephelyhez kapcsolódó, egyezmény alapján
külföldön adóköteles jövedelmet a vállalkozói jövedelme meghatározása során figyelmen kívül kell hagynia. A bevételeket,
a EHYpWHOWQ|YHOĘpVFV|NNHQWĘWpWHOHNHWpVDN|OWVpJHNHWWHOHphelyek szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az egyes
telephelyekhez tartozó tételek nem állapíthatóNPHJHJ\pUWHOPĦHQDNNRUD]RNDWDNOI|OGLpVEHOI|OGLEHYpWHOHNDUiQ\iEDQ
kell megosztani az egyes telephelyek között. Ez irányadó a jövedelemminimum megállapítása során is.
1.7. A jövedelemadó meghatározása a vállalkozói jövedelem után
A vállalkozói adóalap után D]DGyHJ\VpJHVHQV]i]DOpNRVPpUWpNĦ, mely WRYiEEFV|NNHQWKHWĘ az alábbiakkal legfeljebb a
IL]HWHQGĘDGy|VV]HJpLJ
x

A külföldön igazoltan megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb az erre az adóalapra jutó átlagos vállalkozói
V]HPpO\LM|YHGHOHPDGyNXOFFVDONLV]iPtWRWWDGyKDDGRWWRUV]iJJDOQHP]HWN|]LV]HU]ĘGpVQHPiOOIHQQ

x

A kisvállalkozások adókedvezménye az adó 70 százalékáig.

A kisvállalkozói adókedvezményt D  IĘQpO NHYHVHEE DONDOPD]RWWDW IRJODONR]WDWy HJ\pQL YiOODONR]y YHKHWL LJpQ\EH D
2000. december 31-H XWiQ PHJN|W|WW V]HU]ĘGpV DODSMiQ SpQ]LQWp]HWWĘO NL]iUyODJ ]HPL FpOW V]ROJiOy WiUJ\L HV]N|]
EHV]HU]pVpUHHOĘiOOtWiViUDfelvett hitel kamata után. A kedvezmény a kamat 40 százaléka, 2013. december 31-pWN|YHWĘHQ
PHJN|W|WWKLWHOV]HU]ĘGpVHNHVHWpQDNDPDWV]i]DOpNDPtJDGHFHPEHU-pWN|YHWĘHQ PHJN|W|WWKLWHOV]HU]ĘGpVHN
esetén a kamat teljes összege adókedvezményként érvényestWKHWĘ$]DGyNHGYH]PpQ\|VV]HJHde minimis támogatásnak
PLQĘVO
Az egyéni vállalkozó az adókedvezményt abban az adóévben veheti igénybe utoljára, amikor a hitelt vissza kell fizetnie,
feltéve, hogy az eszközt nem idegeníti el. Fontos azonban, hogy a kisviOODONR]yLNHGYH]PpQ\pUYpQ\HVtWpVpWN|YHWĘnégy
éven belül a vállalkozói személyi jövedelemadót növelni kell, amennyiben az eszközt a vállalkozó nem veszi használatba,
HOLGHJHQtWL QHP PHJIHOHOĘHQ YHV]L KDV]QiODWED YDJ\ D] HJ\pQL YiOODONR]yL MRJiOOiVD PHJV]ĦQW Továbbá vállalkozói
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jövedelemadót és vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni azon fejlesztési tartalék után is, amit nem használt fel az
egyéni vállalkozó DPHJDGRWWKDWiULGĘLJ
1.8. A vállalkozói osztalékalap
Az adózás utáni vállalkozói jöveGHOHPEĘO YiOODONR]yL RV]WDOpNDODSRW NHOO PHJiOODStWDQL $] DGy]iV XWiQL YiOODONR]yL
jövedelem úgy határozható meg, hogy a vállalkozói adóalapot csökkentjük a megállapított jövedelemadó, valamint a
QHP]HWN|]L V]HU]ĘGpV YDJ\ YLV]RQRVViJ KLiQ\iEDQ külföldön megfizetett adó összegével, és növelni kell a kisvállalkozói
kedvezménnyel.
Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet a vállalkozói osztalékalap megállapításához növelQLNHOODN|YHWNH]ĘNNHO:
x

Tárgyi eszköz 3 éven belüli, ellenszolgáltatás nélküli átruházása esetén a beszerzési ár arányos része, kivéve, ha
adófizetési kötelezettséggel járó átadásról van szó.

x

Tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenési leírása megkezdésének évében a vonatkozó beruházási költséget
NpSH]ĘNLDGiVRND]RQUpV]HDPHOO\HOD]HJ\pQi vállalkozói RV]WDOpNDODSMiWDPHJHOĘ]ĘpYHNEHQFV|NNHQWHWWH

x

$ YiOODONR]yL RV]WDOpNDODSQDN D EHUXKi]iVL N|OWVpJHW NpSH]Ę NLDGiVVDO HOVĘ DONDORPPDO W|UWpQĘ FV|NNHQWpVpW
N|YHWĘnegyedik évben, a kiadás azon részével, amellyel az egyéni vállalkozó a PHJHOĘ]ĘDGypYEHQDYiOODONR]yL
osztalékalapját csökkentette.

Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkenti OHJIHOMHEE D] DGy]iV XWiQL M|YHGHOPHW Q|YHOĘ WpWHOHNNHO PyGRVtWRWW
összegig):
x
7iUJ\L HV]N|] QHP DQ\DJL GRORJ pUWpNpEĘO D] DGypYHQ HOV]iPROW értékcsökkenést meghaladó összeg, ha az
értékcsökkenési leírást ebben az évben kezdte el az egyéni vállalkozó,
x
Az olyan pénzbüntetés, bírság DPHO\HW D WHYpNHQ\VpJ JD]GDViJL SpQ]J\L HOOHQĘU]pVH VRUiQ IHOWiUW
szabálytalanságok következménye,
x
Az adóévben felmerült éVQ\LOYiQWDUWRWWEHUXKi]iVLN|OWVpJHWNpSH]ĘNLDGiV|VV]HJe, ha az értékcsökkenési leírást
még nem kezdte meg az egyéni vállalkozó.
Az egyéni vállalkozó a YiOODONR]yL RV]WDOpNDODS XWiQ  V]i]DOpNRV PpUWpNĦ V]HPpO\L M|YHGHOHPDGy fizetésére köteles,
melyet vállalkozói személyi jövedelemadó bevallása benyújtásának határidejéig kell megfizetnie.
Példa:
Az egyéni vállalkozó bevétele 2019-ben 104,5 millió forint. Ezzel szembeállítható költségek összege 44,2 millió forint.
Közterhekkel együtt havonta 425 ezer forintot vett ki a vállalkozásból. Egy V]i]DOpNEDQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĦ
személyt is foglalkoztatott egész évben. Tárgyi eszköz vásárlásra 5,5 millió forint hitelt vesz fel 2019. április 30-án. A
WiUJ\LHV]N|]WD]RQQDO]HPEHKHO\H]WHpVV]i]DOpNRVPpUWpNĦOHtUiVLNXOFFVDOpUWpNFVökkenést számolt el rá. A felvett
hitel tekintetében pedig összesen 420 ezer forint kamatot fizetett. Emellett 2 kiskorú gyermeke van.
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A vállalkozói személyi jövedelemadó meghatározása
Vállalkozói bevétel (1)
A vállalkozói bevételt csökkeQWĘWpWHOHN
0HJYiOWR]RWW
PXQNDNpSHVVpJĦ
DONDOPD]RWW
foglalkoztatása (2019-es minimálbérrel számolva) (2)
Kisvállalkozói kedvezmény (3)
Vállalkozói bevétel összesen (1)-(2)-(3) = (4)
Vállalkozói költségek (5)+(6) = (7)
Leírható költségek (munkabérek, vállalkozói kivét,
anyagbeszerzés) (5)
Értékcsökkenés (6)
Vállalkozói adóalap (4)-(7)=(8)
Vállalkozói jövedelemadó (9)
Kisvállalkozói adókedvezmény (10)
)L]HWHQGĘYiOODONR]yLV]HPpO\LM|YHGHOHPDGy
(9)-(10) = (11)
Adózás utáni jövedelem (8)+(3)-(11) = (12)
&V|NNHQWĘ WpWHO DGypYEHQ ]HPEH KHO\H]HWW WiUJ\L
eszköz) (3)-(6) = (13)
A vállalkozói osztalékadó alapja
(12)-(13) = (14)

A vállalkozói osztalékalap utáni adó (15)
A
vállalkozói
osztalékalap
utáni
hozzájárulási adó (16)
Az éves jövedelem – bruttó kivét (17)
Családi adóalap kedvezmény (18)

szociális

104 500 000
12 x 150 000 Ft

1 800 000

5,5 millió < 60,3 millió

5 500 000
97 200 000
46 950 000

5 500 000 x 50%
50 250 000 x 9%
420 000 < 4 522 500 x 0,7

50 250 000 + 5 500 000 – 4 102 500
5 500 000 – 2 750 000

44 200 000
2 750 000
50 250 000
4 522 500
420 000
4 102 500
50 647 500
2 750 000
47 897 500

47 897 500 x 0,15
3 600 000 - 5 100 000

7 184 625
0

12 x 425 000
2 x 12 x 133 330

5 100 000

Adóalap (17)-(18) = (19)
1 900 080 x 0,15
.LYpWXWiQIL]HWHQGĘDGy  
.LYpW XWiQ IL]HWHQGĘ WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MiUXOpN
szociális
hozzájárulási
adó
és
szakképzési
hozzájárulás (21)
gVV]HVIL]HWHQGĘDGy         

3 199 920
1 900 080
285 012
2 014 500

13 586 637

1.9. Az átalányadózás
Az egyéni vállalkozó abban az esetben jogosult átalányadózás választására, ha a vállalkozói bevétele az adóévet
N|]YHWOHQOPHJHOĘ]ĘDGypYEHQQHPKDODGWDPHJDPLOOLyIRULQWRWpVD]DGypYEHQVHPIRJMDPHJKDODGQL. Az adóévben
kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó esetén ezen összeghatár 100 millió forint. Az
átalányadózásra vonatkozó választás a teljes egyéni vállalkozói tevékenységre és az adott adóév egészére WHKHWĘ
$PHQQ\LEHQ HJ\ PDJiQV]HPpO\ HJ\LGHMĦOHJ HJ\pQL YiOODONR]yNpQW pV PH]ĘJD]GDViJL NLVWHUPHOĘNpQW LV MRJRVXOW
átalányadózás választására, - választása szerint - külön-NO|Q pV HJ\LGHMĦOHJ LV DONDOPD]KDWMD D] iWDOiQ\DGy]iVW D] DGRWW
tevékenységek tekintetében.
Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóévben kezdi meg, az átalányadózást már a tevékenység megkezdésekor
választhatja, a bevételi értékhatárokat azonban ebben az esetben arányosan kell megállapítani. Egyéb esetben az
átalányadózás választásáról az egyéni vállalkozó a PHJHOĘ]ĘpYUHYRQDWNR]yEHYDOOiViEan nyilatkozhat, mely nyilatkozat
annak visszavonásig érvényes. A bevétel arányosítására a tevékenységét szüneteltetĘ HJ\pQL YiOODONR]ynak is OHKHWĘVpJH
van.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást, vagy az arra vonatkozó jogosultsága PHJV]ĦQLN,
akkor a PHJV]ĦQpVWN|YHWĘDGypYEHQQHPYiODV]WKDWMDLVPpWD]iWDOiQ\DGy]iVW. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha
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az átalányadózásra való jogosultság a bevételi értékhatár meghaladása miatt V]ĦQW PHJ XJ\DQLV H] HVHWEHQ LVPpW
folytatható az átalányadózás, amint az Szja tv-ben meghatározott bevételi értékhatár növekedett.
1.9.1

A jövedelem megállapítása átalányadózás esetén

Átalányadózás esetén a vállalkozói bevételek meghatározása a vállalkozói jövedelem szerinti adózáshoz hasonlóan
történik, annyi eltéréssel, hogy átalányadózás esetén a törvény alapján QHP FV|NNHQWKHWĘ NHGYH]PpQ\HNNHO D EHYpWHO
Fontos kiemelni, hogy átalányadózás esetén nem bevétel a tevékenységhez kapcsolódó költségei fedezetére vagy a
fejlesztési célra jogszabály vagy QHP]HWN|]L V]HU]ĘGpV DODSMiQ IRO\yVtWRWW YLVV]D QHP WpUtWHQGĘ WiPRJDWiV Az
iWDOiQ\DGy]y HJ\pQL YiOODONR]y M|YHGHOPpQHN V]iPtWiVD D EHYpWHOEĘO D törvényben meghatározott százalékmértékek
szerinti költséghányadok figyelembevételével történik.
Az Szja tv. aWWyO IJJĘHQ KRJ\ D] iWDOiQ\DGy]y HJ\pQL YiOODONR]y IĘiOOiV~ YDJ\ NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy
(nyugdíjas) HOWpUĘN|OWVpJKiQ\DGRNDW határoz meg az alábbiak szerint:
x

Általános rendelkezés: 40%, NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJ: 25%

x

A törvényben megnevezett ipaUL PH]ĘJD]GDViJL V]ROJiOWDWiVL pV NHUHVNHGHOPL WHYpNHQ\VpJ  NLHJpV]tWĘ
tevékenység esetén 75%; annak, aki más tevékenységet is végez NLHJpV]tWĘ 

x

Az adóév egészében kizárólag kiskereskedelemi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó: 87%, NLHJpV]tWĘ
tevékenység: 83%)

x

$] HOĘ]Ę SRQWEDQ HPOtWHWW HJ\pQL YiOODONR]y DPHQQ\LEHQ HJ\WWHVHQ YDJ\ NO|Q-külön kizárólag a törvényben
nevesített üzletek PĦN|GpVpUHNLWHUMHGĘWHYpNHQ\VpJHWYpJH] NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJ 

x

A PH]ĘJD]GDViJLNLVWHUPHOĘ GHDEHYpWHOpQHND]RQUpV]pUHWHNLQWHWWHODPHO\iOODWWHQ\pV]WpVEĘOYDJ\iOODWL
WHUPpNHOĘiOOtWiViEyOV]iUPD]LN

Abban az esetben, ha az adóév folyamán megváltozik az egyéni vállalkozó tevékenysége (és így a korábban alkalmazott
költséghányaGPiUQHPDONDOPD]KDWy DYiOWR]iVLGĘSRQWMiEDQD]pYHOVĘQDSMiUDYLVV]DPHQĘOHJiWNHOOWpUQLH az egyéni
vállalkozónak a YiOWR]iVWN|YHWĘHQDONDOPD]DQGyN|OWVpJKiQ\DGUD. Hasonlóan kell eljárni abban az esetben, ha az adóév
EiUPHO\QDSMiQNLHJpV]tWĘWHYpNenységet (nyugdíjas) folytató egyéni vállalkR]yQDNPLQĘVODPDJiQV]HPpO\(]HVHWEHQLV
a WHOMHV DGypYUH D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJĦ átalányadózókra irányadó rendelkezések alkalmazandók. Az átalányadózás
LGĘV]DND DODWW D] elhatárolt veszteség évenkénti 20-20 százalékát elszámoltnak kell tekinteni, csakúgy, mint az összes
N|OWVpJHWpVD]LGĘV]DNUDMXWypUWpNFV|NNHQpVLOHtUiVW
1.9.2

Az átalányban megállapított jövedelem utáni adókötelezettség

Az átalányban megállapított jövedelem az összevont adóalap részét képezi, amely után 15 százalékos DGyIL]HWHQGĘ
Átalányadózás választása esetén QHJ\HGpYHVHOĘOHJIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ WHUKHOLD]HJ\pQLYiOODONR]yWPHO\HWD]pYHOHMpWĘO
megállapított bevétele és az átalányban megállapított jövedelme figyelembevételével kell meghatároznia.
1.10. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
Amennyiben az egyéni vállalkozó megszünteti - az egyéni cég alapításától eltekintve - a vállalkozói tevékenységét, akkor a
személyi jövedelemadó bevallás benyújtásáig a vállalkozói tevékenységére tekintettel befolyt bevétel a PHJV]ĦQpVpYpEHQ
PHJV]HU]HWW EHYpWHOQHN WHNLQWHQGĘ. Bevételével szemben HOV]iPROKDWy D YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJpYHO |VV]HIJJĘ LJD]ROW
költség DPHJV]ĦQpVpYpEHQ$ EHYDOOiVEHQ\~MWiViWN|YHWĘHQ felmerült bevételek és költségek vonatkozásában azonban
már a]|QiOOyWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]yM|YHGHOHPUH irányadó rendelkezések alkalmazandók.
A vállalkozói személyi jövedelemadó meghatározása során a PHJV]ĦQpV QDSMiQ V]HU]HWW EHYpWHOQHN PLQĘVOQHN D]
alábbiak:
x

$NRUiEEDQN|OWVpJNpQWHOV]iPROWDPHJV]ĦQpVQDSMiQmHJOpYĘ|VV]HVNpV]OHW leltári értéke, a 200 ezer forintot
PHJQHPKDODGypUWpNĦWiUJ\LHV]N|]OHOWiULpUWpNH.
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x

$JD]GDViJLpSOHWD]]OHWDPĦKHO\D]LURGDpVD]HJ\pELQJDWODQ KDD]DWHYpNHQ\VpJIRO\WDWiViWV]ROJiOMD 
bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték, ha azzal szemben a vállalkozó korábban költséget
számolt el.

Az egyéni vállalkozó halála miatt a vállalkozói tevékenységet nem folytató örökös vagy özvegy által megszerzett bevétel a
fent leírtakhoz hasonlóan önálló tevékeQ\VpJEĘO V]iUPD]y M|YHGHOHPQHN WHNLQWHQGĘ 8J\DQtJ\ NHOO PHJiOODStWDQL D]
adókötelezettséget az átalányadózás megszüntetése esetén is. 1HP V]iPROKDWy HO N|OWVpJNpQW D PHJV]QWHWpV pYpUĘO
NpV]tWHWW DGyEHYDOOiV |QHOOHQĘU]pV  DODSMiQ - a vállalkozói osztalékalap után – megállapított egészségügyi hozzájárulás,
szociális hozzájárulási adó.
1.10.1

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Az Szja tv-ben foglaltak alapján az egyéni vállalkozó szüneteltetheti e tevékenységét (QQHN LGĘWDUWDPD legkevesebb 1
hónap, de legfeljebb 2 évig terjedhet. Amennyiben a magánszemély 2 éven belül nem folytatja egyéni vállalkozói
WHYpNHQ\VpJpW H MRJiOOiV D W|UYpQ\ HUHMpQpO IRJYD PHJV]ĦQLN $ WHYpNHQ\VpJ V]QHWHOWHWpVpW D] HJ\pQL YiOODONR]yQDN
elektronikus úton kell bejelentenie a Q\LOYiQWDUWiVW YH]HWĘ V]HUYQpO WRYiEEi D YiOODONR]yL V]iPOiW YH]HWĘ hitelintézetnek,
PHO\QHNHOPXODV]WiViEyOHUHGĘDGyN|YHWNH]PpQ\HNDPDJiQV]HPpO\WWHUKHOLN
Amennyiben az egyéni vállalkozó az adóév egészében szünetelteti vállalkozói tevékenységét, nem kötelezett személyi
jövedelemadó bevallás benyújtására a vállalkozói tevékenységére tekintettel. A törvény azonban meghatároz bizonyos
eseteket, amikor mégis köteles bevallást benyújtani:
x

kisvállalkozói kedvezménnyel,

x

fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel,

x

foglalkoztatási kedvezménnyel,

x

nyilvántartott adókülönbözettel,

x

NLVYiOODONR]iVRNDGyNHGYH]PpQ\pYHONDSFVRODWEDQNHOHWNH]HWWDGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJpUĘO

Amennyiben az DGypY XWROVy QDSMiQ D YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJ V]QHWHO DNNRU D] HPOtWHWW NHGYH]PpQ\HN pV FV|NNHQWĘ
WpWHOHN QHP YHKHWĘN LJpQ\EH. Fontos kiemelni, hogy a V]QHWHOpV LGĘWDUWDPD DODWW D PDJiQV]HPpO\ QHP IRO\WDWKDW
vállalkozói tevékenységet. $ V]QHWHOpV VRUiQ EHIRO\W EHYpWHOUĘO pV D] LJD]ROWDQ IHOPHUOW NLDGiVUyO D V]QHWHOpV
NH]GpVpQHN DGypYpUĘO EHQ\~MWRWW EHYDOOiVEDQ NHOO V]iPRW DGQL (]W N|YHWĘHQ azonban D NpVĘEEL DGypYHNEHQ D
tevékenységre tekintettel befolyt bevételek és kiadások tekintetében az |QiOOy WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y jövedelemre
irányadó szabályok alkalmazandók.
A vállalkozói tevékenység folytatása (szünetelés megszüntetése) esetén a még a szüQHWHOpV LGĘV]DNiEDQ IHOPHUOW pV D
WHYpNHQ\VpJJHO |VV]HIJJĘ költségek elszámolhatók WRYiEEi D] HEEHQ D] LGĘV]DNEDQ EHV]HU]HWW WiUJ\L HV]N|]|N QHP
anyagi javak pUWpNFV|NNHQpVLOHtUiVDLVPHJNH]GKHWĘ
1.11. Az egyéni vállalkozó nyilvántartási kötelezettségei
Az egyéni vállalkozó alap- pVUpV]OHWH]ĘQ\LOYiQWDUWiVYH]HWpVpUHN|WHOHV$]alapnyilvántartás vezetésére a QDSOyIĘN|Q\Y
vagy a pénztárkönyv szolgál. Ezzel biztosítható, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos pénzbevételt és
kiadást eredményH]ĘJD]GDViJLHVHPpQ\HNQ\RPRQN|YHWKHWĘHNOHJ\HQHN$UpV]OHWH]ĘQ\LOYiQWDUWiVRN közül csak azokat
kell vezetnie, amelyek a jövedelemszámítást alátámasztják.
Az átalányadózó egyéni vállalkozó mindössze bevételi nyilvántartás vezetésére köteles, amennyiben az áfa levonási jogát
nem érvényesíti. Abban az esetben azonban, KD PHJV]ĦQLN D] iWDOiQ\DGy]iVUD YDOy MRJRVXOWViJD DODS- pV UpV]OHWH]Ę
nyilvántartás vezetésére válik kötelezetté.
1.12. Az eljárási szabályok
Újdonság 2019-WĘO KRJ\ D] DGyKDWyViJ D] HJ\pQL YiOOalkozók részére is elkészíti az adóbevallási tervezetet. Az egyéni
vállalkozók, DYiOODONR]iVKR]NDSFVROyGyDGyKDWyViJLQ\LOYiQWDUWiVEDQQHPV]HUHSOĘDGDWRNNDOHJpV]tWLNNLDWHUYH]HWHW$
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EHYDOOiV EHQ\~MWiVL KDWiULGĘ LV YiOWR]LN -WĘO D] HJ\pQL YiOODOkozók is május 20-ig teljesítik az szja bevallási
kötelezettségüket. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy az egyéni vállalkozók a bevallási tervezet kiegészítésével,
javításával teljesíthetik a bevallási kötelezettségüket, tehát a NAV által készített tervezet akkor válik bevallássá, ha a
tervezetet a vállalkozó jóváhagyja, kiegészíti vagy javítja. )RQWRV WXGQL D]RQEDQ KRJ\ PHJPDUDG D OHKHWĘVpJ pV DNL
V]HUHWQH WRYiEEUD LV EHQ\~MWKDW VDMiW PDJD YDJ\ N|Q\YHOĘ iOWDO NpV]tWHWW 6=-$ EHYDOOiVW. Amennyiben a vállalkozó
alkalmazottat is foglalkoztat, további bevallási kötelezettség terheli. Ez esetben ugyanis a munkavállalója számára
kifizetett összeg utáni adóról és járulékokról havontaDWiUJ\KyWN|YHWĘhónap 12-ig köteles számot adni a ’08-as számú
bevalláson.
Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelemadót QHJ\HGpYHQWHHOĘOHJNpQW köteles megfizetni, a tárgynegyedévet N|YHWĘ
hónap 12-ig. 1HPiOO IHQQHOĘOHJIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJD]RQEDQDEEDQD]HVHWEHQKDD]HOĘOHJ|VV]HJHD 000 forintot
nem haladja meg. $] HJ\pQL YiOODONR]y iOWDO QHJ\HGpYHQNpQW IL]HWHQGĘ DGyHOĘOHJ D N|YHWNH]ĘN V]HULQW NHUO
meghatározásra:
x

a negyedévben elszámolt vállalkozói kivét után IL]HWHQGĘDGy  PpUWpNH

x

a vállalkozói DGyHOĘOHJ-alap személyi jövedelemadójának az a része, amely meghaladja a már megállapított
DGyHOĘOHJHNpV DQHJ\HGpYYpJpLJDYiOODONR]yWPHJLOOHWĘkisvállalkozások adókedvezményének összegét.

Ahogy ezt már korábban kifejtettük, az DGyHOĘOHJ-alap után egységesen 9 százalékos PpUWpNĦDGyN|WHOH]HWWVpJiOOIHQQ

2. TÁRSASÁGI ADÓ
A gazdasági társaságoknak tárgyévi jövedelmük után – amennyiben nem valamely speciális adózási formát választják –
társasági adót kötelesek fizetni. A társasági adóra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) tartalmazza. Fontos háttérjogszabályok többek között az adózás
UHQGMpUĘOV]yOypYL&/W|UYpQ\ („Art.”), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, valamint DV]iPYLWHOUĘOV]yOypYL&
törvény („Sztv.”).
2.1. A társasági adó alanya
A társasági adó alanya – egyebek mellett – a gazdasági társaság, az egyesülés, a szövetkezet, ügyvédi iroda, alapítvány,
egyéni cég; kivéve – többek között – ha a jogi személy
x

D]DGypYEHQD]HJ\V]HUĦVtWHWWYiOODONR]yLDGyDODQ\iQDNPLQĘVOYDJ\

x

az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya, vagy

x

a kisvállalati adó alanya.

2.2. Csoportos társasági adóalany
2019. január 1-WĘOEHYH]HWpVUHNHUODFVRSRUWRVDGyDODQ\LViJ$7DRWY. alapján csoportos társasági adóalany tagja lehet
gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet, egyéni cég, illetve a belföldi
LOOHWĘVpJĦ DGy]yQDN PLQĘVOĘ NOI|OGL V]HPpO\ pV EHOI|OGL WHOHSKHO\H ~WMiQ D NOI|OGL YiOODONR]y $] DGy]y HJ\LGHMĦOHJ
csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet, de nem szükséges minden kapcsolt vállalkozásnak a csoport tagjának
lennie.
Csoportos adóalany lehet legalább két társaság, ha:
x

Köztük többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az
adózókban közvetve vagy közvetlenül legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy a
N|]WHV MRJL V]HPpO\ V]DYD]DWL MRJiW FVDN DNNRU OHKHW D EHQQH EHIRO\iVVDO UHQGHONH]ĘQpO ILJ\HOHPEH YHQQL KD D
EHIRO\iVVDOUHQGHONH]ĘDN|]WHVMRJLV]HPpO\EHQOHJDOiEEV]i]DOpNRVDUiQ\~V]DYD]DWLMRJJDOUHQGHONH]LN;

x

Számviteli politikájuk szerinti mérlegfordulónapjuk – beszámoló készítésére nem kötelezett adózó esetén az
adóév utolsó napja – azonos;
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x

A beszámolójuk, könyvviteli zárlatuk összeállítása egységesen vagy az Sztv. III. Fejezete, vagy az IFRS-ek
szerint történik; és

x

Könyvvezetésük pénzneme azonos.

Csoportos társasági adóalany a Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyével jön létre. 2019-es adóévre a csoportos alanyiság
választását OHJNpVĘEE  MDQXiU -ig lehet kérelemben jelezni az adóhatóság felé. A 2019-HV DGypYHW N|YHWĘHQ D
FVRSRUWRVWiUVDViJLDGyDODQ\LViJOpWUHKR]iViQDNHQJHGpO\H]pVpUHLUiQ\XOyNpUHOPHWD]DGypYXWROVyHOĘWWLKyQDSMiQDNHOVĘ
QDSMiWyO D] DGypY XWROVy HOĘWWL KyQDSMiQDN  QDSMiLJ OHV] OHKHWĘVpJ EHQ\~MWDQL $ FVRSRUWRV WiUVDViJL DGyDODQ\LViJJDO
kapcsolatos eljárási szabályokat az Art. tartalmazza.
2.3. A társasági adó mértéke
A társasági adó mértéke 9%.
2.4. A társasági adó alapja
A társasági adó alapja a számviteli szabályok szerint meghatározott DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\, módosítva a Tao tv.-ben
meghatározott adóalap módosító tételekkel, kivéve, ha az adózó a jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adóalapot
tekinti a társasági adó alapjának EĘYHEEHQ OiVG  SRQW  &VRportos társasági adóalany adóalapja a csoporttagok
egyedileg megállapított pozitív adóalapjainak összege, módosítva a csoportos adóalanyiságra vonatkozó, a csoporttagok
negatív adóalapjának felhasználására, illetve elhatárolására vonatkozó rendelkezések szHULQW EĘYHEEHQOiVG.)
2.4.1

$GyDODSFV|NNHQWĘWpWHOHN

A társasági adóalap meghatározása során a kis- és középvállalkozó adózók – a teljesség igénye nélkül – az alábbi adóalapFV|NNHQWĘWpWHOHNHWDONDOPD]KDWMiN
x

a korábbi adóévek elhatárolt veszteségpEĘO az adózó döntése szerinti összeg, de legfeljebb a veszteségelhatárolás
figyelembe vétele nélkül számított adóalap 50%-a azzal, hogy a 2015-EHQ NH]GĘGĘ DGypYWĘO NH]GYH NHOHWNH]Ę
YHV]WHVpJHN IHOKDV]QiOiVD HVHWpQ  pYHV LGĘNRUOiW YDQ D] H]W PHJHOĘ]ĘHQ NHOHWkezett veszteséget pedig a 2030.
december 31-et magában foglaló adóévben lehet utoljára felhasználni (a törvénymódosítás jelenleg a köztársasági
elnök jóváhagyására vár, a szabály EĘYHEEHQOiVGSRQW 

x

D M|YĘEHQL N|OWVpJHNUH NpS]HWW céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg
(EĘYHEEHQOiVGSRQW ;

x

a tárgyi eszközre, immateriális jószágra a Tao tv. szerinti szabályok alapján értékcsökkenésként megállapított
összeg (EĘYHEEHQOiVGSRQW 

x

a tárgyi eszköz, immateriális jószág eszköz-állományból való kivezetésekor az eszköz számított nyilvántartás
szerinti értéke (csökkentve a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékével);

x

a bejelentett részesedés pUWpNHVtWpVpQHN QHP SpQ]EHOL YDJ\RQL KR]]iMiUXOiVNpQW W|UWpQĘ kivezetésének adóévi
árfolyamnyeresége;

x

az adózó döntése szerint a meghatározott – fedezeti ügylettel nem fedezett – devizás eszközökre és
kötelezettségekre elszámolt árfolyam-különbözet összege (nem realizált árfolyamnyereség);

x

az adóévben képzett fejlesztési tartalékPHO\QHN|VV]HJHQHPKDODGKDWMDPHJD]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\-át
vagy adóévenként az 10 milliárd forintot (EĘYHEEHQOiVG6. pont);

x

az adózónál a kapott (járó) osztalék pV UpV]HVHGpV FtPpQ HOV]iPROW EHYpWHO NLYpYH KD D] HOOHQĘU]|WW külföldi
társaságtól származik;

x

az LVNRODL UHQGV]HUĦ V]DNNpS]pVEHQ N|]UHPĦN|GĘ DGy]yQiO tanulónként minden megkezdett hónap után havonta
D]DGypYHOVĘQDSMiQpUYpQ\HVPLQLPiOEpUV]i]DOpND -ben várhatóan 36.000 Ft), ha a gyakorlati képzést
jogszabáO\EDQPHJKDWiUR]RWWWDQXOyV]HU]ĘGpVDODSMiQYpJ]LLOOHWYHV]i]DOpND -ben várhatóan 18.000 Ft),
KDD]LVNROiYDON|W|WWHJ\WWPĦN|GpVLPHJiOODSRGiVDODSMiQYpJ]L

x

D] HOĘ]Ę SRQWEDQ HPOtWHWW VLNHUHV V]DNPDL YL]VJiW WHWW V]DNNpS]Ę LVNRODL WDQXOy XWiQ folyamatos tovább
IRJODONR]WDWiVD HVHWpQ YDODPLQW D NRUiEEDQ PXQNDQpONOL V]HPpO\ D V]DEDGXOiVW N|YHWĘ  KyQDSRQ EHOO
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DONDOPD]RWWV]DEDGViJYHV]WpVEĘOV]DEDGXOyV]HPpO\LOOHWYHDSiUWIRJyIHOJ\HOHWKDWiO\DDODWWiOOyV]HPpO\XWiQD
foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó (annak
költségként való elszámolásán túl);
x

a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés D N|YHWHOpV EHNHUOpVL pUWpNpEĘO D EHKDMWKDWDWODQQi YiOW UpV]
valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel, de legfeljebb a
nyilvántartott értékvesztés. A 2017-HV DGypYWĘO D NDSFVROW YiOODONR]iVVDO V]HPEHQ IHQQiOOy N|YHWHOpV EHNHUOpVL
pUWpNpEĘO EHKDMWKDWDWODQQi YiOW UpV]UH WHNLQWHWWHO FVDN DNNRU pUYpQ\HVtWKHWĘ H] D FV|NNHQWĘ WpWHO KD az adózó
társasági adóbevallásában az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági
okokról adatot szolgáltat;

x

a jogdíjból származó nyereség 50 százaléka, de legfeljebb az adózás HOĘWWLHUHGPpQ\-a, figyelemmel a 2016EDQPHJYiOWR]RWWMRJGtMIRJDORPUDLOOHWYHDYDJ\RQLpUWpNĦMRJHOĘiOOtWiViEDQYDOyN|]UHPĦN|GpVUHD7DRWY.-ben
meghatározottak szerint;

x

a saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
(ideértve a megrendelésre végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet is), valamint a kapcsolt vállalkozás kutatásfejlesztési tevékenységének közvetlen költsége, amennyiben a kapcsolt fél azt kedvezményként nem, vagy nem
tHOMHVPpUWpNEHQYHWWHLJpQ\EHpVQ\LODWNR]LNDNHGYH]PpQ\NpQWpUYpQ\HVtWKHWĘ|VV]HJUĘO

x

D] DGyHOOHQĘU]pV |QHOOHQĘU]pV VRUiQ PHJiOODStWRWW DGypYL EHYpWHONpQW YDJ\ DNWLYiOW VDMiW WHOMHVtWPpQ\
növeléseként vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg;

x

PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ munkavállaló alkalmazása esetén személyenként, havonta a megváltozott
PXQNDNpSHVVpJĦPXQNDYiOODOyQDNNLIL]HWHWWPXQNDEpUGHOHJIHOMHEEDPLQLPiOEpU|VV]HJH -ben várhatóan
150.000 Ft), ha a munkavállalók számDNHYHVHEEPLQWIĘ

x

D OHJIHOMHEE  IĘW IRJODONR]WDWy PLNURYiOODONR]iVRN HVHWpEHQ D foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma
növekedésének HOĘ]ĘDGypYKH]YLV]RQ\tWYD pVD]DGypYHOVĘQDSMiQpUYpQ\HVKDYLPLQLPiOEpUDGypYUHV]iPtWRWW
összegének (2019-ben várhatóan: 1.800.000 Ft) szorzata;

x

DN|]KDV]Q~V]HUYH]HWQHNDGRPiQ\R]iVLV]HU]ĘGpVNHUHWpEHQDN|]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJtámogatására, a Magyar
.iUPHQWĘ $ODSQDN D 1HP]HWL .XOWXUiOLV $ODSQDN WRYiEEi D .iUHQ\KtWpVL DODS MDYiUD |QNpQWHVHQ QHP
jogszabál\L N|WHOH]pV DODSMiQ DGRWW YDJ\ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\QHN IHOVĘRNWDWiVL WiPRJDWiVL PHJiOODSRGiV
keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz
könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
o

20 százaléka - WDUWyVDGRPiQ\R]iVLV]HU]ĘGpVestén 40 százaléka - közhasznú szervezet,

o

V]i]DOpNDD0DJ\DU.iUPHQWĘ$ODSD1HP]HWL.XOWXUiOLV$ODSWRYiEEiD.iUHQ\KtWpVL$ODS

o

 V]i]DOpND IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\ IHOVĘRNWDWiVL WiPRJDWiVL PHJiOODSRGiV DODSMiQ W|UWpQĘ WiPRJDWiVD
esetén;

GHHJ\WWHVHQOHJIHOMHEED]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\|VV]HJH
x az adóév utolsó napján kis- pV N|]pSYiOODONR]iVQDN PLQĘVOĘ DGy]y HVHWpEHQ NRUiEEDQ PpJ KDV]QiODWED QHP YHWW
ingatlan vag\ PĦV]DNL JpSHN ]HPEH KHO\H]pVH pUGHNpEHQ HOV]iPROW DGypYL EHUXKi]iVRN pUWpNH GH OHJIHOMHEE D]
DGy]iVHOĘWWHUHGPpQ\|VV]HJH EĘYHEEHQOiVG5.4. pont);
x a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének háromszorosa (ideértve a szer]pVW N|YHWĘ
WĘNHHPHOpVUH WHNLQWHWWHO D EHNHUOpVL pUWpN Q|YHNPpQ\pW LV  D UpV]HVHGpV V]HU]pVpQHN DGypYpEHQ pV D] D]W N|YHWĘ
KiURPDGypYEHQHJ\HQOĘUpV]OHWHNEHQGHDGypYHQNpQWpVNRUDLIi]LV~YiOODONR]iVRQNpQWOHJIHOMHEEPLOOLyIRULQW
x

legfeljebb az ady]iVHOĘWWLQ\HUHVpJ|VV]HJpLJD]6]MDWYV]HULQWLmunkásszállás bekerülési értékeként, a bekerülési
értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a
munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére
tekintettel az adóévben elszámolt összeg;

x

D IL]HWHQGĘ WiUVDViJL DGyUyO YDOy UHQGHONH]pV 7DR WY $   XWiQ MiUy DGyMyYitUiV HJ\pE EHYpWHONpQW HOV]iPROW
összege.
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x

OHJIHOMHEED]DGy]iVHOĘWWLQ\HUHség összegéig az adózó által a munkavállalói számára bérlakás céljából épített és e
WHYpNHQ\VpJHW N|]YHWOHQO V]ROJiOy KRVV]~ pOHWWDUWDP~ V]HUNH]HWĦ pSOHW EHNHUOpVL pUWpNHNpQW D EHNHUOpVL
értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében.

x

2019. január 1-WĘO FV|NNHQWL D] DGyDODSRW a OHJIHOMHEE D] DGypYHW PHJHOĘ]Ę DGypYEHQ DONDOPD]RWW NDPDWOHYRQiVL
korlát miatti adóalap-Q|YHOĘWpWHOQHND]DGypYHWPHJHOĘ]ĘHQILJ\HOHPEHQHPYHWWUpV]H – DNHOHWNH]pVpWĘOV]iPtWRWW
éven belül – , azzal, hogy a csökkentésként figyelembe vett összeg nem haladhatja meg az adóévi kamatlevonási
kapacitás összegét.
2.4.2

$GyDODSQ|YHOĘWpWHOHN

$] DGyDODS Q|YHOĘ WpWHOHN N|]O D NLV- és középvállalkozó adózóknak – egyebek mellett - az alábbiakat kell gyakran
alkalmazniuk:
x

D YiUKDWy N|WHOH]HWWVpJHNUH pV D M|YĘEHQL N|OWVpJHNUH NpS]HWW céltartalék FpOWDUWDOpNRW Q|YHOĘ |VV]HJ
következtében az adóévben elszámolt ráfordítás (EĘYHEEHQOiVGSRQW ;

x

a tárgyi eszközre, immateriális jószágra a számviteli törvény szerinti szabályok alapján terv szerinti vagy terven
felüli értékcsökkenésként elszámolt ráfordítás (EĘYHEEHQOiVGSRQW 

x

a tárgyi eszköz, immateriális jószág eszköz-állományból való kivezetésekor az eszköz könyv szerinti értéke
(csökkentve a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékével);

x

nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, amelyek közül a legfontosabbak:
o

az igénybe vett szolgáltatások értéke, amennyiben nem igazolható, hogy a szolgáltatás igénybe vétele a
gazdasági tevékenység érdekében történt;

o

DEtUyViJHOĘWWQHPpUYpQ\HVtWKHWĘYDJ\elévült követelésre tekintettel elszámolt ráfordítás;

o

tárgyi eszköz selejtezésHNRU D] HV]N|] N|Q\Y V]HULQWL pUWpNH KD D VHOHMWH]pV QLQFV PHJIHOHOĘHQ
dokumentálva;

o

a nem adomány célú, ingyenesen átadott eszköz, támogatás értéke, kivéve, ha a kedvezményezett belföldi
LOOHWĘVpJĦ DGyDODQ\ pV tUiVEHOL Q\LODWNR]DWRW WHV] DPHO\ V]HULQW DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\H D WiPRJDWiV
figyelmen kívül hagyása esetén sem lenne negatív;

o

a kisvállalati adó alanyának vagy külföldi személy részére juttatott támogatás, ingyenes eszközátadás
következtében elszámolt ráfordítás összege;

o

DNLHJpV]tWĘVSRUWIHMOHV]WpVLWiPRJDWiV(a Tao tv. 22/C. §-ban meghatározottak szerint) DGypYLDGy]iVHOĘWWL
eredmény terhére elszámolt összege

x

, a meghatározott – fedezeti ügylettel nem fedezett – devizás eszközökre és kötelezettségekre elszámolt árfolyamkülönbözet összege (nem realizált árfolyam veszteség, amennyiben az adózó igénybe veszi a nem realizált
árfolyamnyereséghez NDSFVROyGyDGyDODSFV|NNHQWpVLOHKHWĘséget;

x

az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök N|]OW|UWpQĘNLNHUOpVHNRU LGHpUWYHD]pUWpNYHV]WpVHOV]iPROiViW
LV  D N|WHOH]HWWVpJQHN D N|Q\YHNEĘO W|UWpQĘ NLNHUOpVHNRU D PHJHOĘ]Ę DGypYHNEHQ D QHP UHDOL]iOW
árfolyamnyereségre tekintettel az adózás HOĘWWLHUHGPpQ\FV|NNHQWpVHNpQWHOV]iPROW|VV]HJH;

x

D MRJHUĘV KDWiUR]DWEDQ PHJiOODStWRWW bírság pV D NDSFVROyGy MRJN|YHWNH]PpQ\HNEĘO DGyGy N|WHOH]HWWVpJ
UiIRUGtWiVNpQWHOV]iPROW|VV]HJHNLYpYHKD|QHOOHQĘU]pVKH]NDSFVROyGLN

x

az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege;

x

D EHKDMWKDWDWODQ N|YHWHOpVQHN QHP PLQĘVOĘ DGypYEHQ elengedett követelés, ha kapcsolt vállalkozással, vagy
magánszeméllyel szemben állt fenn a követelés;

x

a nettó finanszírozási költségnek a társasági adó szerinti EBITDA 30 százaléka és 939 810 000 forint közül a
nagyobb összeget meghaladó része azzal, hogy a meghaladó részt csökkenti – legfeljebb annak összegéig – a
PHJHOĘ]Ę DGypYEHQ NHOHWNH]HWW NDPDWOHYRQiVL NDSDFLWiVQDN D] D UpV]H DPHO\ D] DGy]yQiO (YDJ\ MRJHOĘGMpQpO
valamint átruházás esetén az átruházó társaságnál) még nem került felhasználásra;
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x

az DGyHOOHQĘU]pV során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel,
aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg;

x

azon összeg kétszerese, amelyet a kis-és középvállalkozás beruházásra tekintettel érvényesített (EĘYHEEHQ OiVG
2.5.4. pont), ha a Tao tv.-ben meghatározott feltételeket az adózó nem teljesítette;

x

a korai fázisú vállalkozásokhoz NDSFVROyGy DGyDODS FV|NNHQWĘ WpWHO V]erint igénybe vett összeg kétszerese a
NLYH]HWpV DGypYpEHQ KD D UpV]HVHGpVV]HU]pV DGypYpW N|YHWĘ KDUPDGLN DGypY YpJpLJ D V]HU]HWW UpV]HVHGpVW
bármilyen jogcímen - az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetést kivéve - az adózó kivezeti, részben
kivezeti, illetve
o

D NRUDL Ii]LV~ YiOODONR]iVRNKR] NDSFVROyGy DGyDODS FV|NNHQWĘ WpWHO V]HULQW LJpQ\EH YHWW |VV]HJ D]RQ
UpV]pQHN D NpWV]HUHVH DPHO\HW D] DGy]y D IHQWLHN V]HULQW QHP V]iPROW HO D] DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\
növeléseként, ha az adózó a szerzés adóéYpEHQ YDJ\ D] D]W N|YHWĘ KiURP DGypYEHQ V]ĦQLN PHJ MRJXWyG
nélkül;

x

a korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege (kivéve a bejelentett
UpV]HVHGpVW  D NRUDL Ii]LV~ YiOODONR]iVRNKR] NDSFVROyGy FV|NNHQWĘ WpWHO DONDOPD]ása esetén, de legfeljebb az
adóalap csökkentésként érvényesített összeg;

x

a kisvállalati adóalanyiság LGĘV]DNiEDQ D WĘNHEHYRQiVUD NO|Q|VHQ D MHJ\]HWW WĘNH emelésre) tekintettel, a
kisvállalati adóalap megállapítása során alkalmazott csökkentés összege DWĘNHNLYRQiVDNRU

x

az adózó befolyása alatt álló HOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJnak, QHPYDOyGLMRJJ\OHWpEĘO, jogügyletek sorozatából
V]iUPD]y D] HOOHQĘU]|WW NOI|OGL WiUVDViJ DGypYpQHN XWROVy QDSMiQ NLPXWDWRWW SR]LWtY DGy]RWW HUHGPpQ\
jóváhagyott osztaléNNDOFV|NNHQWHWWUpV]HRO\DQPpUWpNEHQDPLO\HQPpUWpNEHQD]D]DGy]yiOWDOHOOiWRWWMHOHQWĘV
V]HPpO\L IXQNFLyNKR] NDSFVROyGy HV]N|]|NK|] pV NRFNi]DWRNKR] N|WĘGLN IHOWpYH KRJ\ az így kapott összeg
pozitív EĘYHEEHQOiVG.5).

Fontos megjegyezni, hogy D] HOĘ]ĘHNEHQ IHOVRUROW DGyDODS FV|NNHQWĘ pV Q|YHOĘ WpWHOHNHQ NtYO PiV PyGRVtWy WpWHOW LV
felsorol a Tao tv., itt azonban a terjedelmi korlátok miatt kizárólag a OHJJ\DNUDEEDQHOĘIRUGXOyPyGRVtWyWpWHOHNHW soroltuk
fel.
2.5. Az egyes adóalap módosító tételekkel kapcsolatos részletszabályok
2.5.1

Az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos szabályok

Ahogy azt korábban írtuk, a Sztv. alapján elszámolt terv szerinti, terven felüli értékcsökkenés, valamint a kivezetett
eszközök könyv szerinti értéke DGyDODSQ|YHOĘWpWHO, ugyanakkor az eszközökre elszámolt Tao tv. szerinti értékcsökkenés
összegével csökkenteni kell a társasági adó alapját. A tárgyi eszközök, immateriális jószágok értékcsökkenésére vonatkozó
szabályokat a Tao tv. az alábbiak szerint határozza meg:
x

a Tao tv. szerinti értékcsökkenés alapja az eszköz teljes bekerülési értéke, tehát a maradványértéket nem lehet
figyelembe venni. Kivételt jelenthet e szabály alól azon eset, amikor a Tao tv. az Sztv. szerinti értékcsökkenést
ismeri el (pl. immateriális javaknál, kivéve az üzleti vagy cégértéket);

x

az értékcsökkenési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától az állományból való
kivezetés napjáigLGĘDUiQ\RVDQ OLQHiULVPyGRQ NHOOHOV]iPROQL

x

nem számolható el értékcsökkenés azon eszközökre, amelyekre az Sztv. szerint nem lehet értékcsökkenést
elszámolni (pl. telek esetében, amelynek értéke a használat során nem csökken);

x

Sztv. szerint megállapítRWWWHUYV]HULQWLpUWpNFV|NNHQpVpUYpQ\HVtWKHWĘSpOGiXO:
o

D] LPPDWHULiOLV MDYDNQiO NLYpYH D] ]OHWL YDJ\ FpJpUWpNQpO  pV D] LQJDWODQKR] NDSFVROyGy YDJ\RQL pUWpNĦ
jogoknál;

o

DOHJIHOMHEENpWV]i]H]HUIRULQWEHNHUOpVLpUWpNĦWiUJ\LHV]N|]|NHVHWpEHQ

o

tenyészállatok esetében;

18

TEMATIKUS KÜLÖNSZÁM

o

a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz
esetében;

o

DN|]~WLV]HPpO\V]iOOtWiVKR]KDV]QiOWMiUPĦYHNQpO

o

a koncesszió keretében megvalósult tárgyi eszközöknél, és 2017-WĘO D N|]IHODGDWRW HOOiWy Yt]LN|]PĦszolgáltató által vagyonkezelési jogviszony keretében üzemeltetett és az alaptevékenység ellátásához
szükséges tárgyi eszközöknél;

x

az egyéb eszközök esetében a Tao tv. tételesen meghatározza, hogy mely eszközhöz milyen leírási kulcs
alkalmazandó. Amennyiben egy eszközhöz több kulcs is alkalmazható, akkor az adózó választhat, hogy melyiket
alkalmazza;

x

az adózó választhat a Tao tv.-ben meghatározott értékcsökkenési kulcsoknál alacsonyabb kulcsokat, azonban az
így érvényesített értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint az Sztv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés;

x

üzleti vagy cégérték esetében az adózók – D UHQGHOWHWpVV]HUĦ MRJJ\DNRUOiV N|YHWHOPpQ\HLW V]HP HOĘWW WDUWy
gazdálkodás folytatása mellett – évi 10%-RVPpUWpNĦWiUVDViJLDGyV]HULQWLpUWpNFV|NNHQpVWV]iPROKDWQDNHOWĘONH]GĘGĘHQ

A Tao tv. a terven felüli értékcsökkenés érvényesítését csak az alábbi esetekben engedélyezi az adóév utolsó napján
iOORPiQ\EDQOpYĘ
x

YDJ\RQLpUWpNĦMRJUD, ha az a V]HU]ĘGpVmódosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán QHPpUYpQ\HVtWKHWĘ;

x

kísérleti fejlesztés aktivált értékére, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet
korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

x

RO\DQHV]N|]UH NLYpYHDEHUXKi]iVW DPHO\UHDV]iPYLWHOUĘOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWnem számolható el terv szerinti
értékcsökkenés;

x

a szellemi termékre, tárgyi eszközre LGHpUWYHDEHUXKi]iVWLV KDD]HV]N|]PHJURQJiOyGiVDHOKiUtWKDWDWODQNOVĘ
ok miatt következett be.

Ha az adózó az eszköz terven felüli értékcsökkenését az adott adóévben a társasági adó alapjában nem érvényesíti
adóalapjáQiO DNNRU D] 6]WY V]HULQW HOV]iPROW WHUYHQ IHOOL pUWpNFV|NNHQpV |VV]HJpW D] DGypYHW N|YHWĘ QpJ\ DGypYEHQ
HJ\HQOĘ UpV]OHWHNEHQ pUYpQ\HVtWKHWL D WiUVDViJL DGyDODS PHJKDWiUR]iVD VRUiQ $ WHUYHQ IHOOL pUWpNFV|NNHQpV YLVV]DtUiVD
következtében elszámolt bevéWHOOHOFV|NNHQWKHWĘDWiUVDViJLDGyDODSMD
Példa:
(J\WiUVDViJHJ\PLOOLy)WEHNHUOpVLpUWpNĦJpSVRUWKHO\H]HWW]HPEH5. április 1-jén. A gépsor várható élettartama
5 év, várható maradványértéke 1 millió Ft. A gépsor értéke egy értékelés alapján 2017-ben tartósan a könyv szerint érték
alá csökken, ezért a társaság 2 millió Ft terven felüli értékcsökkenést számol el. A gépsort a társaság 2018. június 30-ával
pUWpNHVtWLpVNLYH]HWLD]HV]N|]WDN|Q\YHLEĘO$7DRWYV]HULQWLpUWpNFV|NNHQpVLNXOFV,5%.
2015

2016

2017

2018

(1) Elszámolt számviteli értékcsökkenés

1350000

1 800 000

3 800 000

900 000

(2)Tao tv szerinti értékcsökkenés

-1087500

-1 450 000

-1 450 000

-725 000

(3) Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke
(4) Kivezetett eszközök számított nyilvántartás
szerinti (Tao tv. szerinti) értéke
(5) Hatás az adóalapra [(1)+(2)+(3)+(4)]

2 150 000
-5 287 500
262 500

350 000

2 350 000

-2 962 500

Mellékszámítások:
(1) Terv szerinti értékcsökkenés: (10.000.000 – 1.000.000)*20% = 1.800.00pYD]iOORPiQ\EDQHOW|OW|WWLGĘV]HULQW
arányosítva az adott évre;
(2) $GyW|UYpQ\ V]HULQWL pUWpNFV|NNHQpV     )WpY D] iOORPiQ\EDQ HOW|OW|WW LGĘ V]HULQW
arányosítva az adott évre;
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(3) A tárgyi eszköz bekerülési értéke, csökkentve a kivezetésig elszámolt számvitel szerinti értékcsökkenés összegével
(10.000.000 – 1.350.000 – 1.800.000 – 3.800.000 – 900.000 = 2.150.000);
(4) A tárgyi eszköz bekerülési értéke, csökkentve a kivezetésig elszámolt Tao tv. szerint elszámolt értékcsökkenés
összegével (10.000.000 – 1.087.500 – 1.450.000 – 1.450.000 – 725.000 = 5.287.500);
2.5.2

A céltartalékok elszámolása

A céltartalékok elszámolásának szabályait az Sztv. határozza meg. Az Sztv. szerint egy társaság köteles céltartalékot
elszámolni az olyan múltbeli, vagy IRO\DPDWEDQ OpYĘ J\OHWEĘO V]iUPD]y fizetési kötelezettségek fedezetére, amelyek a
mérlegfordulónapon ismert információk szerint bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük bizonytalan. Egy
WiUVDViJ MRJRVXOW FpOWDUWDOpNRW NpSH]QL D] LGĘV]DNRQNpQW IHOPHUOĘ M|YĘEHQL N|OWVpJHN IHGH]HWpUH DPHO\HN D
mérlegfordulónapon ismert információk szerint IHOWpWHOH]KHWĘHQ, vagy bizonyosan felmerülnek. A céltartalékokat képzéskor
az egyéb ráfordításokkal szemben, a céltartalékok feloldását az egyéb bevételekkel szemben kell elszámolni.
A Tao tv. szerint az adóalapban a képzett céltartalékokat nem lehet érvényesíteni, tehát a képzett céltartalékok
ráfordításként elszámolt összegével növelni kell az adóalapot, míg a feloldott céltartalékokra tekintettel elszámolt
EHYpWHOOHOFV|NNHQWKHWĘD]DGyDODS
2.5.3

Az elhatárolt veszteség felhasználása

A társaságok a negatív adóalapjukat elhatárolhatják, és D YHV]WHVpJHW D] HON|YHWNH]Ę pYHN WiUVDViJL DGyDODSMiQDN
FV|NNHQWpVpUH KDV]QiOKDWMiN IHO D] DOiEEL LGĘNRUOiWRN ILJ\HOHPEH YpWHlével: a 2015-EHQ NH]GĘGĘ DGypYWĘO NpS]ĘGĘ
veszteségek tekintetében öt adóév DYHV]WHVpJHNIHOKDV]QiOiViUDUHQGHONH]pVUHiOOyLGĘNHUHW
A 2014-EHQ NH]GĘGĘ DGypY XWROVy QDSMiLJ NHOHWNH]HWW pV D] DGyDODSQiO PpJ QHP pUYpQ\HVtWHWW HOKDWiUROW YHV]WHVpJHW D]
adó]y D NHOHWNH]pVH LGĘSRQWMiEDQ pUYpQ\HV IHOWpWHOHN V]HULQW tUKDWMD OH D]]DO KRJ\ D] HOKDWiUROW YHV]WHVpJHW OHJNpVĘEE a
2030. december 31.-et PDJiEDQIRJODOyDGypYEHQOHKHWD]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\FV|NNHQWpVHNpQWpUYpQ\HVtWHQL
2019. január 1-WĘOazon adózók, akik alkalmazzák a nettó finanszírozási költséghez kapcsolódó adóalap-FV|NNHQWĘ, vagy
n|YHOĘ WpWHOW, a korábbi adóévek elhatárolt veszteségét legfeljebb a] HOĘEE HPOtWHWW Q|YHOĘ pV FV|NNHQWĘ WpWHO nélkül
számított adóévi adóalapnak az 50 százalékáig számolhatják HOD]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\FV|NNHQWpVHNpQW
Az elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség figyelmen kívül hagyásával számított társasági adóalap 50%iQDNPHJIHOHOĘ|VV]HJLJ használható fel.
Csoportos adóalany tárgyévi vesztesége D]DGypYEHQQHJDWtYHJ\HGLDGyDODSSDOUHQGHONH]ĘFVRSRUWWDJRNHJ\HGL(negatív)
adóalapjainak összege. Az csoportos adóalany tárgyévi vesztesége (illetve a csoportos adóalany elhatárolt vesztesége)
legfeljebb olyan mértékig számolható el adóalap csökkentéseként, hogy a csoportos társasági adóalany adóalapja a
OHYRQiVW N|YHWĘHQ LV HOpUMH D] DGypYEHQ QHP QHJDWtY HJ\HGL DGyDODSSDO UHQGHONH]Ę WDJMDL HOKDWiUROW YHV]WHVpJ
figyelembevétele nélkül számított egyedi adóalapjai összegének 50 százalékát. Amennyiben a csoportos adóalany nem
WXGMDDQHJDWtYDGyDODSSDOUHQGHONH]ĘFVRSRUWWDJRNYHV]WHVpJpQHN|VV]HJpWWHOMHVPpUWpNEHQIHOKDV]QiOQLDSR]LWtYFVRSRUW
V]LQWĦDGyDODSSDOV]HPEHQDIHOQHPKDV]QiOWUpV]DFVRSRUWRVDGyDODQ\HOKDWiUROWYHV]WHVpJHNpQWDNpVĘEELDGypvekben,
de XWROMiUDDNHOHWNH]pVWN|YHWĘ|W|GLNDGypYben felhasználható.
Átalakulás – például beolvadás – esetén az elhatárolt veszteség DNNRUYLKHWĘWRYiEEKDD]iWDODNXOiVVRUiQD]DGy]yEDQ
kapcsolt vállalkozás szerez többségi befolyást és a jogutód tárVDViJ D MRJHOĘG WiUVDViJ OHJDOiEE HJ\ WHYpNHQ\VpJpW
folytatja, és abból bevételt szerez. Cégvásárlás esetén, amennyiben nem kapcsolt vállalkozás szerzi meg a többségi
EHIRO\iVW DNNRU D] HOKDWiUROW YHV]WHVpJ FVDN DNNRU YLKHWĘ WRYiEE KD D WiUVDViJ D WHYpNHnységét a többségi befolyás
PHJV]HU]pVpWN|YHWĘNpWDGypYEHQWRYiEEIRO\WDWMDpVDQQDNWHUPpV]HWHMHOHQWĘVHQQHPWpUHODPHJV]HU]pVpWPHJHOĘ]ĘHQ
YpJ]HWWWHYpNHQ\VpJWĘO-WĘOWRYiEELV]LJRUtWiVKRJ\DMRJXWyGQiOD]iWDODNXOiVVRUiQV]HU]HWWHOKDWiUROW veszteségnek
adóévenként legfeljebb csak azon hányada kerülhet felhasználásra (leírásra), amelyet a tovább folytatott tevékenységre
YRQDWNR]WDWRWWDGypYLiUEHYpWHOEHYpWHOD]iWDODNXOiVWPHJHOĘ]ĘHQDMRJHOĘGQpOD]XWROVyKiURPDGypYUHV]iPtWRWWiWODJRV
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áUEHYpWHOpUHEHYpWHOUHYHWtWYHNpSYLVHOW+DVRQOyV]LJRUtWiVDONDOPD]DQGyQHPNDSFVROWYiOODONR]iViOWDOW|UWpQĘW|EEVpJL
befolyásszerzés esetén is.
2019. január 1-MpWĘO a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének adóalap-csökkentésként igénybe vett és így
QHJDWtYDGyDODSRWNHOHWNH]WHWĘUpV]H-EDQWRYiEEYLKHWĘHOKDWiUROWYHV]WHVpJNpQW.
2.5.4

A tárgyévi beruházáshoz kapcsolódó adóalapkedvezmény

A kis- és középvállalkozások csökkenthetik társasági adóalapjukat:
x

a korábban még használatba nem vett ingatlan,

x

a korábban még használatba nem vett, a PĦV]DNL EHUHQGH]pVHN JpSHN MiUPĦYHN közé sorolandó tárgyi eszköz
üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások,

x

D]LQJDWODQEHNHUOpVLpUWpNpWQ|YHOĘDGypYLIHO~MtWiVEĘYtWpVUHQGHOWHWpV-változtatás, átalakítás, valamint

x

az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termékek,
illetve szoftvertermékek felhasználási jogának

értékével.
Ezt a kedvezményt egy társaság abban az adóévben alkalmazhatja, amelyben (az év egészében) valamennyi tagja
(részvényese, üzletrész-tulajdonosa) kizárólag magánszemély volt.
A kedvezményt nem lehet alkalmazni az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékére, az üzemkörön kívüli
ingatlan, az ültetvén\ EHNHUOpVL pUWpNpW Q|YHOĘ DGypYL IHO~MtWiV EĘYtWpV UHQGHOWHWpV-változtatás, átalakítás értékére,
YDODPLQWDKLEiVWHOMHVtWpVPLDWWDMyWiOOiVLLGĘQEHOOFVHUpEHNDSRWWWiUJ\LHV]N|]V]HOOHPLWHUPpNEHNHUOpVLpUWpNpUHKa
a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó alkalmazta az adóalap csökkentést.
Az adóalap FV|NNHQWpV|VV]HJHQHPKDODGKDWMDPHJD]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\W
2.5.5

$]HOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJPHJKDWiUR]iVD

(OOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJQDNPLQĘVOD EHOI|OGLLOOHWĘVpJĦDGy]yQDNpVNOI|OGLYiOODONR]yQDNQHPPLQĘVOĘNOI|OGL
személy, amely tekintetében az adózó (önmagában vagy a vele kapcsolt viszonyban álló személyekkel együtt, az adózó
adóévének többségében)
x

a szavazati jogok 50%-át meghaladó részét birtokolja,

x

a MHJ\]HWWWĘNpEĘO-ot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy

x

D]DGy]RWWQ\HUHVpJEĘO-ot meghaladó részre jogosult,

abban az adóévben DPHO\EHQ D NOI|OGL V]HPpO\ iOWDO PHJIL]HWHWW WiUVDViJL DGyQDN PHJIHOHOĘ DGy NLVHEE Pint az a
különbözet, amellyel az az adó, amit magyarországi adóügyi LOOHWĘVpJHW feltételezve fizetett volna, meghaladja a
PHJIL]HWHWWWiUVDViJLDGyQDNPHJIHOHOĘDGyW
1HPWHNLQWHQGĘHOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJQDNDNOI|OGLV]HPpO\YDJ\WHOHSKHO\KDkiziUyODJYDOyGLMRJJ\OHWEĘOYDJ\
jogügyletek sorozatából származó jövedelemmel rendelkezik, amelyet az adózó köteles igazolni.
Egy jogügylet akkor nem WHNLQWKHWĘ valódinak, ha:
x

HOVĘGOHJHVHQDGyHOĘQ\HOpUpVHFpOMiEyOKDMWMiNYpJUHpV

x

amely vonatkozásában Magyarországról látják el a tevékenység végzése kapcsán MHOHQWĘVV]HPpO\LIXQNFLyNDW.

Nem PLQĘVO WRYiEEiHOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJQDNDkülföldi személy, vagy telephely abban az adóévben, amelyben a
NOI|OGLV]HPpO\DGyJ\LLOOHWĘVpJHDNOI|OGLWHOHShely fekvése szerinti állam jogszabályai alapján megállapított :
x

DGy]iVHOĘWWLQ\HUHVpJHQHPKDODGMDPHJDIRULQWRWpV DQHPNHUHVNHGHOPLWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]y
nyeresége (SpOGiXO D NDPDW D SpQ]J\L HV]N|]EĘO V]iUPD]y M|YHGHOHP D V]HOOHPL Dlkotások jogából származó
jövedelem, stb.) nem haladja meg 23.495.250 forintot, vagy
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x

DGy]iVHOĘWWLQ\HUHVpJHQHPKDODGMDPHJD]HOV]iPROWPĦN|GpVLN|OWVpJHLV]i]DOpNiW

0HQWHVOD]HOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJ PLQĘVtWpVDOyOtovábbá az a külföldi telephely, amely olyan harmadik államban
IHNV]LN DPHO\ iOODP 0DJ\DURUV]iJJDO N|W|WW NHWWĘV DGy]WDWiV HONHUOpVpUĘO V]yOy HJ\H]PpQ\H DODSMiQ D WHOHSKHO\
M|YHGHOPH0DJ\DURUV]iJRQPHQWHVtWHQGĘDWiUVDViJLDGy]WDWiVDOyO
2.5.6

Fejlesztési tartalék

A fejlesztési tartalékhoz NDSFVROyGy NHGYH]PpQ\ OpQ\HJH KRJ\ D IHMOHV]WpVL WDUWDOpN NpS]pVpYHO D N|YHWNH]Ę QpJ\
DGypYEHQPHJYDOyVtWRWWEHUXKi]iVNHUHWpEHQPHJYiViUROWYDJ\HOĘiOOtWRWWWiUJ\LHV]N|]|N7DRWYV]HULQWLértékcsökkenése
LGĘEHQHOĘUH hozható.
A társaságok saját döntésük alapján csökkenthetik társasági adóalapjukat a tárgyévben az eredménytartalékból a lekötött
tartalékba átvezetett és a tárgyév utolsó napján ott kimutatott összeggel, az ún. fejlesztési tartalékkal. Egy adóévben
képzett fejlesztési tartalék összege nem haladhatja meg az DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\-a, illetve 10 milliárd forint közül az
alacsonyabb összeget $ NpS]HWW IHMOHV]WpVL WDUWDOpN D OHN|WpV DGypYpW N|YHWĘ QpJ\ DGypYEHQ PHJYDOyVtWRWW EHUXKi]iVRN
EHNHUOpVLpUWpNpQHN PHJIHOHOĘHQROGKDWyIHO DOHN|W|WWWDUWDOpNIHOROGható akkor is, ha a feloldott fejlesztési tartalékra a
WiUVDViJL DGyW pV D NpVHGHOPL SyWOpNRW D WiUVDViJ PHJIL]HWL  $ WiUJ\L HV]N|] EHV]HU]pVH HOĘiOOtWiVD DODSMiQ IHOROGRWW
fejlesztési tartalék összegét elszámolt Tao tv. szerint értékcsökkenésnek kell tekinteni.
Példa:
Egy társaság 2013-ban 2,5 millió Ft fejlesztési tartalékot képez – az összeget lekötött tartalékba helyezte – amely adóalap
FV|NNHQWĘWpWHO4. június 30-iQDYiOODONR]iVPLOOLy)WpUWpNĦPĦV]DNLJpSHWYiViUROpVDNWLYiODPHO\HWYiUKDtóan 10
évig fog használni. Az adótörvény szerinti értékcsökkenés 14,5%. Milyen adóalap módosításokat vehet figyelembe a
vállalkozás?
Megoldás:
$] HOVĘ pYEHQ D OHN|W|WW IHMOHV]WpVL WDUWDOpN |VV]HJH FV|NNHQWL D] DGyDODSRW  PLOOLy )W-tal. A Tao tv. szerinti
értékcsökkenés 5.000.000 Ft * 14,5%, a Sztv. szerinti 5.000.000 Ft * 10%. Az egyes években elszámolandó adóalap
módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze 2018-ig.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szt. szerinti értékcsökkenés

-

250 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Tárgyi eszköz könyv szerinti értéke

-

4 750 000

4 250 000

3 750 000

3 250 000

2 750 000

Tao tv szerinti értékcsökkenés

-

362 500

725 000

725 000

687 500

-

Tárgyi eszköz nyilvántartási értéke*

-

2 137 500

1 412 500

687 500

-

-

-2 500 000

-112 500

-225 000

-225 000

-187 500

500 000

Adóalap módosító tételek

$WiUJ\LHV]N|]Q\LOYiQWDUWiVpUWpNpEĘOOHNHOOYRQQLDOHN|W|WWIHMOHV]WpVLWDUWDOpNpUWpNpWPLQWHOV]iPROWpUWpNFV|NNHQpst.
2.5.7

%HMHOHQWHWWUpV]HVHGpVKH]IĦ]ĘGĘEHMHOHQWpVLN|WHOH]ettség

A UpV]HVHGpV PHJV]HU]pVpWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ EHOO D] DGyKDWyViJKR] EHMHOHQWHWW pV OHJDOiEE HJ\ pYLJ IRO\DPDWRVDQ
WDUWRWW UpV]HVHGpV HOLGHJHQtWpVpEĘO V]iUPD]y iUIRO\DPQ\HUHVpJ WiUVDViJL DGyPHQWHVHQ NH]HOKHWĘ D UpV]HVHGpV PpUWpNpWĘO
függetlenül. HD D WiUVDViJ RO\DQ PHJOpYĘ UpV]HVHGpVH mellé szerez új részesedést (részesedés arányának növekedése)
amely korábban nem volt bejelentve, ez az új részesedés EHMHOHQWKHWĘ lesz a 2018-as évi jogszabály módosítás
eredményeként. Csoportos társasági adóalanyiság esetén a bejelentést a csoporttagnak önállóan kell megtennie.
2.5.8

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakkal kapcsolatos adóalap módosítás

A Tao tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak PLQĘVO– többek között – :
x

az adózó és az a személy, amelyben az adózó vagy amely az adózóban – D 3WN UHQGHONH]pVHLQHN PHJIHOHOĘ
alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik;

22
x

az adózó és más személy, ha harmadik személy – D3WNUHQGHONH]pVHLQHNPHJIHOHOĘDONDOPD]iViYDO– közvetlenül
vagy kö]YHWYH PLQGNHWWĘMNEHQ W|EEVpJL EHIRO\iVVDO UHQGHONH]LN D]]DO KRJ\ D]RNDW D N|]HOL KR]]iWDUWR]yNDW
akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

x

az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetéV HJ\H]ĘVpJpUH WHNLQWHWWHO D] ]OHWL pV SpQ]J\L SROLWLNiUD
YRQDWNR]yG|QWĘEHIRO\iVJ\DNRUOiVYDOyVXOPHJ;

A fentieken túl 2019. január 1-WĘO D] HOOHQĘU]|WW NOI|OGL WiUVDViJ, illetve az adózási szempontból különálló adózó
fogalmának alkalmazásakor kapcsolt vállalkozásnak PLQĘVOD]DGy]ypVPiVV]HPpO\ akkor is, ha legalább 25 százalékos
közvetlen vagy közvetett szavazati jog, részesedés, WĘNHUpV]HVHGpVYDJ\ nyereségrészesedés áll fenn közöttük azzal, hogy
DG|QWĘEHIRO\iVJ\DNRUOiVWQHPNHOOYL]VJiOQLebben az esetben.
Külön szabály rendelkezik továbbá arról, hogy a korai fázisú vállalkozás QHP PLQĘVO D NRUDL Ii]LV~ YiOODONR]iVRNKR]
kapcsolódó adókedvezmény igénybevételére jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének
adóéveiben.
A Tao tv. szerint a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre speciális szabályok vonatkoznak. Amennyiben a kapcsolt
vállalkozások egymás közötti ügyleteikben magasabb, vagy alacsonyabb árat alkalmaznak a szokásos piaci árnál, azaz
annál az árnál, amit független felek egymás között érvényesítenének hasonló körülmények között, akkor a szokásos piaci
iUpVD]DONDOPD]RWWiUNO|QE|]HWpQHNPHJIHOHOĘ|VV]HJJHOD]DGy]y
x

csökkenthetLDGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\pWKDDV]RNiVRViUWyOHOWpUĘiUDNDONDOPD]iVDPLDWWDGyDlapja magasabb, mint
a szokásos árak alkalmazása esetén lett volna, vagy

x

Q|YHOLDGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\pWKDDV]RNiVRViUWyOHOWpUĘiUDNDONDOPD]iVDPLDWWDGyDODSMDDODFVRQ\DEEPLQWD
szokásos árak alkalmazása esetén lett volna.

A csökkentés feltétele, hogy a társaság rendelkezzen a másik fél által aláírt nyilatkozattal, amely tartalmazza a különbözet
|VV]HJpWpVD]WKRJ\DPiVLNIpODNO|QE|]HW|VV]HJpWILJ\HOHPEHYHV]L YHWWH DWiUVDViJLDGyYDJ\DQQDNPHJIHOHOĘDGy
alapjának meghatározása során; valamint azt is, hogy az érintett NDSFVROWYiOODONR]iVEHOI|OGLLOOHWĘVpJĦDGy]yYDJ\RO\DQ
NOI|OGLV]HPpO\DPHO\D]LOOHWĘVpJHV]HULQWLiOODPMRJV]DEiO\DLV]HULQWDWiUVDViJLDGyQDNPHJIHOHOĘDGyDODQ\D$IHQWL
adóalap-módosításokat a Tao tv-EHQ HOĘtUW PiV D] DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\W PyGRVtWy MRJFtPWĘO IJJHWOHQO DONDOPD]QL
kell.
A kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletekkel kapcsolatosan a társaságoknak adminisztrációs kötelezettségük is
NHOHWNH]KHW$NLVYiOODONR]iVQDNQHPPLQĘVOĘJD]GDViJLWiUVDság köteles az éves szinten az 50 millió forint tranzakciós
értéket meghaladó tranzakcióknál a külön miniszteri rendeletben meghatározottak szerint rögzíteni a szokásos piaci árat,
az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. A
dokumentációt a társasági adó bevallásának határidejéig kell elkészíteni. 2015-WĘO D] HJ\HV WUDQV]IHUiUD]iVL PyGV]HUHN
alkalmazásával kapcsolatban új rendelkezés lépett életbe. Ennek értelmében az adózó indokolt esetben köteles lesz az
interkvartilis tartomány használatára árai szokásos piaci jellegének meghatározása, bemutatása során.
A csoportos társasági adóalany tagjaira az egymás közötti ügyleteikre vonatkozóan az általánosnál enyhébb transzferár
szabályok alkalmazaQGyN D]]DO KRJ\ D WDJRN D] HJ\PiV N|]|WWL J\OHWHN WHNLQWHWpEHQ D UHQGHOWHWpVV]HUĦ MRJJ\DNRUOiV
elvére tekintettel kell legyenek. A nem csoporttag kapcsolt vállalkozások esetében a Tao tv. 18. §-a az irányadó.
2.6. A jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos szabályok
$PHQQ\LEHQHJ\DGy]yDGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\H YDJ\DIHQWLHNDODSMiQV]iPtWRWWWiUVDViJLDGyDODSMDN|]OD PDJDVDEE
összeg nem éri el az elvárt minimális összegetDNNRUD]DGy]yD]DOiEELOHKHWĘVpJHNN|]OYiODV]WKDW
x

megfizeti a társasági adót az elvárt minimális adóalapra, vagy

x

a társasági adóbevallással együtt egy nyilatkozatot tesz az adóhatóságnak.
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A nyilatkozatot választó adózók a nyilatkozatot a társasági adóbevallás egy pótlapjaként kötelesek megtenni. Az
adóhatóság a nyilatkozatot (bevDOOiVWNLHJpV]tWĘQ\RPWDWYiQ\ pUWpNHOLpVNRFNi]DWHOHP]ĘSURJUDPDODSMiQV]iPtWyJpSHV
~WRQHJ\HVDGyN|WHOH]HWWVpJHNWHOMHVtWpVpQHNHOOHQĘU]pVpUHYiODV]WMDNLD]RNDWD]DGy]yNDWDPHO\HNQpOIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\
a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a
N|YHWNH]PpQ\H$]DGyKDWyViJiOWDONpWVpJEHYRQWJD]GDViJLHVHPpQ\HNYDOyGLViJiWpVPHJW|UWpQWpWLOOHWĘOHJD]WKRJ\D
költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania.
$]HOYiUWPLQLPiOLVWiUVDViJLDGyDODSDN|YHWNH]ĘNEHQPHJKDWiUR]RWW|VV]HJ-a: a társaság Sztv. szerint meghatározott
összes bevétele (beleértve az egyéb és rendkívüli bevételeket is), módosítva törvényben meghaWiUR]RWWQ|YHOĘpVFV|NNHQWĘ
tételekkel  MDQXiU  QDSMiWyO D MRJHOĘG WDJMiQiO UpV]YpQ\HVpQpO FVDN D NHGYH]PpQ\H]HWW iWDODNXOiVVDO OpWUHM|WW
adózóban szerzett részesedés nyilvántartásba vétele következtében elszámolt bevétel, árfolyamnyereség csökkenti az
összes bevételt a jövedelemminimum meghatározásakor.
Nem kell az elvárt minimumadó szabályokat figyelembe venni az HOĘWiUVDViJL DGypYEHQ pV D] D]W N|YHWĘ DGypYEHQ KD
QLQFVHOĘWiUVDViJLLGĘV]DNDNNRUD]HOVĘDGypYpEHQ YDJ\KDD]DGyDODQ\WD]DGypYEHQYDJ\D]D]WPHJHOĘ]ĘDGypYEHQ
HOHPLNiUV~MWRWWDKDD]HOHPLNiUPpUWpNHHOpULD]HOHPLNiUEHN|YHWNH]pVpWPHJHOĘ]ĘDGypYiUEHYpWHO-át.
2.7. $IL]HWHQGĘWiUVDViJLDGyPHJKDWiUR]iVD
$ IL]HWHQGĘ WiUVDViJL DGy D WiUVDViJ DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\H, növelve az adóalap Q|YHOĘ WpWHOHNNHO pV FV|NNHQWYH D]
DGyDODS FV|NNHQWĘ WpWHOHNNHO. Az így kapott adóalap – vagy választás esetén a jövedelem-(nyereség-) minimum –
figyelembevételével az alkalmazandó adókulcs 9%. Az így számított adó összegét csökkentik a Tao tv.-ben meghatározott
adókedvezmények.
$ V]iPtWRWW DGy  V]i]DOpNiLJ YHKHWĘ LJpQ\EH D IHMOHV]WpVL DGyNHGYH]PpQ\ DGyYLVV]DWDUWiV IRUPiMiEan. A fejlesztési
adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékáig pUYpQ\HVtWKHWĘ PLQGHQ PiV – a 2.8.2.-2.8.6. pontokban részletezett –
adókedvezmény, szintén adóvisszatartás formájában.
Csoportos társasági adóalany esetében a társasági adó meghatározásának módját az alábbi példa segítségével mutatjuk be.
Példa
„A” társaság adóalapja 800 eFt, „B” társaság adóalapja -200 eFt, „C” társaság adóalapja -300 eFt, „D” társaság
adóalapja 400 eFt. „A”, „B”, „C” és „D” társaság csoportos adóalanyok.
Az egyedi pozitív adóalapok összege: 800 eFt + 400 e Ft = 1.200 eFt
A negatív egyedi adóalapok összege: -200 eFt + -300 eFt = -500 eFt.
A csRSRUWRVDGyDODQ\DGypYLDGyDODSMiQDNFV|NNHQWpVHNpQWIHOKDV]QiOKDWy FVRSRUWV]LQWĦ HOKDWiUROWYHV]WHVpJ:
Legfeljebb: 1200 eFt * 50% = 600 eFt; tényleges veszteség: 500 eFt
A csoport adóalapja: 1.200 eFt – 500 eFt = 700 eFt
A csoportos adóalany számított társasági adója: 350 eFt * 9% = 63 eFt
A csoportos adóalany számított adójának felosztása a tagok között:
Ä$´WiUVDViJIL]HWHQGĘDGyMDH)W  H)WH)W  H)W
„C” WiUVDViJIL]HWHQGĘDGyMDH)W  H)WH)W  H)W
„B” és „D” WiUVDViJIL]HWHQGĘDGyMD)W
2.8. Adókedvezmények
2.8.1

A csoportos adóalanyok adókedvezmény érvényesítése

$ FVRSRUWRV WiUVDViJL DGyDODQ\ D] DGyNHGYH]PpQ\HN pUYpQ\HVtWpVH V]HPSRQWMiEyO HJ\HWOHQ DGy]yQDN PLQĘVO Azt az
adókedvezményt, amelyre a csoporttag a csoportWDJViJD HOĘWW V]HU]HWW MRJRW D FVRSRUWRV WiUVDViJL DGyDODQ\ DNNRU
érvényesítheti, ha a csoporttag a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel. A csoportos adóalany
adókedvezményt akkor vehet igénybe, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja
vállalja és e csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti. Az adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó jognyilatkozatot
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NL]iUyODJDFVRSRUWNpSYLVHOĘWHKHWLPHJ A csoportos adóalany a jogosult csoporttagra a pozitív adóalapja arányában jutó
számított adóból érvényesíti a fejlesztési adókedvezményt, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80
százalékáig. A csoportos adóalany fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett számított adóból érvényesíti az
energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezményét, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó összeg 70 százalékáig
valamint az HOĘEELadókedvezményekkHOFV|NNHQWHWWHJ\HGLV]iPtWRWWDGyN|VV]HJpEĘO– legfeljebb annak 70 százalékáig –
érvényesíthet minden más adókedvezményt.
2.8.2

Fejlesztési adókedvezmény

A társaságok fejlesztési adókedvezményt vehetnek igénybe:
x

jelenértéken legalább 3 PLOOLiUG IRULQW pUWpNĦ vagy a kedvezményezett településen megvalósított jelenértéken
legalább 1 milliárd forint pUWpNĦberuházás;

x

a jelenértéken legalább PLOOLyIRULQWpUWpNĦNRUiEEDQPiUKDV]QiODWEDYHWWiOODWLHUHGHWĦélelmiszerWHOĘiOOtWy
létesítmény élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás;

x

jelenértéken legalább 100 millió forint pUWpNĦ|QiOOykörnyezetvédelmi beruházás;

x

a jelenértéken legalább PLOOLyIRULQWpUWpNĦ, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést
szolgáló beruházás;

x

jelenértéken legalább 100 millió forint pUWpNĦNL]iUyODJfilm- és videógyártást szolgáló beruházás;

x

munkahelyteremtést szolgáló beruházás;

x

jelenértéken OHJDOiEEPLOOLyIRULQWpUWpNĦNLV- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,

x

a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint
pUWpNĦEHUXKi]iV

x

MHOHQpUWpNHQOHJDOiEEPLOOLiUGIRULQWpUWpNĦEHUXKi]iV

x

jelenértéken legalább 3 milliárd forint értéNĦPXQNDKHO\WHUHPWpVWV]ROJiOyEHUXKi]iV

üzembehelyezése és üzemeltetése esetén.
A fent említett beruházások közül egyes esetekben további feltétel, hogy a beruházás, új létesítmény létrehozatalát,
PHJOpYĘ OpWHVtWPpQ\ EĘYtWpVpW OpWHVtWPpQ\ WHUPpNNtQiODWiQDN D OpWHVtWPpQ\EHQ DGGLJ QHP J\iUWRWW WHUPpNHNNHO W|UWpQĘ
EĘYtWpVpW YDJ\ HJ\ PHJOpYĘ OpWHVtWPpQ\ WHOMHV WHUPHOpVL IRO\DPDWiQDN OpQ\HJL iWDODNtWiViW HUHGPpQ\H]]H 6]LQWpQ
támogatható az olyan létesítmény eszközeinek eladótól független, harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely
létesítmény bezárásra került, vagy bezárásra került volna.
$ IHMOHV]WpVL DGyNHGYH]PpQ\UĘO D EHUXKi]iV WHUYH]HWW PHJNH]GpVH HOĘWW meghatározott adattartalommal bejelentést kell
tenni D] DGySROLWLNipUW IHOHOĘV PLQLV]WHUQHN bizonyos összeghatár felett az adókedvezmény igénybevétele a Kormány –
Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata alapján történhet) és ugyancsak be kell jelenteni a beruházás
befejezésének napját.
$] pUYpQ\HVtWKHWĘ DGyNHGYH]PpQ\ |VV]HJH – nettó jelenértéken – a megvalósított beruházás elszámolható költségeinek
jelenértéke és a beruházás megvalósításának helyére megállapított támogatási intenzitás szorzata, legfeljebb a
EHMHOHQWpVEHQV]HUHSOĘ|VV]HJM~OLXV-MpWĘOD-2020-DVWiPRJDWiVLLGĘV]DNra vonatkozó intenzitásokkal kell a
NHGYH]PpQ\|VV]HJpWNLV]iPROQLtJ\HWWĘOD]LGĘSRQWWyONH]GYHQDJ\YiOODODWRNHVHWpEHQ%XGDSHVWpV3HVWPHJ\HEL]RQ\RV
településein megvalósított beruházások nem lesznek jogosultak a fejlesztési adókedvezmény igénybevéteOpUH LOOHWĘOHJ
Közép- és Nyugat Dunántúl maximális támogatási intenzitása 5-5 százalékponttal csökkent a korábbi periódushoz képest.
$IHMOHV]WpVLDGyNHGYH]PpQ\|VV]HJpEĘOOHNHOOYRQQLDEHUXKi]iVKR]NDSFVROyGyegyéb állami támogatások összegét.
Az adókHGYH]PpQ\WDEHUXKi]iVEHIHMH]pVpWN|YHWĘ3 DGypYEHQYDJ\DEHUXKi]iVEHIHMH]pVpQHNpYpEHQpVD]D]WN|YHWĘ
12 adóévben lehet felhasználni – OHJIHOMHEE D EHMHOHQWpV EHQ\~MWiViW N|YHWĘ  DGypYHQ EHOO –, legfeljebb a tárgyévi
IL]HWHQGĘDGy-áig. Az adókedvezmény igénybevételének egyéb feltételeit (pl. létszámnövelési kötelezettség) a Tao tv.
és a 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet szabályozza.
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2.8.3

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

A kis- pV N|]pSYiOODONR]iVQDN PLQĘVOĘ DGy]yN KLWHOV]HU]ĘGpV DODSMiQ WiUJ\L HV]N|] EHV]HU]pVpKH] HOĘiOOtWiViKR]
SpQ]J\L LQWp]PpQ\WĘO LJpQ\EH YHWW pV NL]iUyODJ H FpOUD IHOKDV]QiOW KLWHOUH LGHpUWYH D SpQ]J\L Ot]LQJHW LV  WHNLQWHWWHO
fizetett kamat után adókedvezményt vehetnek igénybe. Az adókedvezmény mértéke a hitelre az adóévben fizetett kamat.
$] DGyNHGYH]PpQ\W OHJIHOMHEE D KLWHO YLVV]DIL]HWpVpQHN HUHGHWL V]HU]ĘGpV V]HULQWL LGĘSRQWMiLJ OHKHW LJpQ\EH YHQQL
amennyiben a tárgyi eszköz az adott adóév utolsó napján a társaság tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.
Az DGyNHGYH]PpQ\W NpVHGHOPLSyWOpNNDOQ|YHOWHQ NHOOYLVV]DIL]HWQLKDDKLWHOV]HU]ĘGpVPHJN|WpVpQHNpYpWN|YHWĘQpJ\
éven belül a beruházást a társaság nem helyezi üzembe vagy a tárgyi eszközt az üzembe helyezés évében vagy az azt
N|YHWĘKiURPpYEHQHOLGHJHQtti.
2.8.4

Film- és látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye

Látvány-csapatsport támogatása NHUHWpEHQD]DGy]yDN|YHWNH]ĘV]HUYH]HWHNQHNQ\~MWKDWWiPRJDWiVW MXWWDWiVW 
x

a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére,

x

a látvány-csapatsport orV]iJRV VSRUWiJL V]DNV]|YHWVpJH WDJMDNpQW PĦN|GĘ DPDWĘU VSRUWV]HUYH]HW – ideértve a
V]DNV]|YHWVpJWDJMDNpQWPĦN|GĘVSRUWLVNROiWLV– részére,

x

a látvány-FVDSDWVSRUWRUV]iJRVVSRUWiJLV]DNV]|YHWVpJHWDJMDNpQWPĦN|GĘKLYDWiVRVVSRUWV]HUYH]HWUpV]pUH

x

a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány részére,

x

a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás
IHOKDV]QiOiViEDQG|QWpVKR]DWDOLMRJN|UUHOUHQGHONH]ĘpVDWiPRJDWiVWIRO\yVtWyVSortköztestület (a továbbiakban:
Magyar Olimpiai Bizottság) részére.

A látvány-FVDSDWVSRUW WiPRJDWiVKR] KDVRQOyDQ DGyNHGYH]PpQ\ YHKHWĘ LJpQ\EH D filmalkotásokra nyújtott támogatások
után. Azon szervezeteket lehet támogatni, amelyek szerepelnek az illetékes hatóság nyilvántartásában.
A látvány-FVDSDWVSRUW YDODPLQW D ILOPWiPRJDWiVUD WHNLQWHWWHO HOV]iPROW UiIRUGtWiV FV|NNHQWL D WiUVDViJ DGy]iV HOĘWWL
eredményét, továbbá a támogatás összegét a társaság döntése szerinti megbontásban a támogatás kifizetésének évében és
D] D]W N|YHWĘ Q\ROF DGypYEHQ WiUVDViJL DGyNHGYH]PpQ\NpQW pUYpQ\HVtWKHWL $] DGyNHGYH]PpQ\ PpUWpNH OHJIHOMHEE D
tárgyévi adófizetési kötelezettség 70%-a lehet.
Ezek D] DGyNHGYH]PpQ\HN DNNRU YHKHWĘN LJpQ\EH KD D WiPRJDWiVVDO SiUKX]DPRVDQ NLHJpV]tWĘ támogatást is nyújt a
YiOODONR]iVPHO\QHPHOLVPHUWN|OWVpJËJ\DPD[LPiOLVDQHOpUKHWĘDGyHOĘQ\PpUWpNHDWiPRJDWiVL|VV]HJ-a.
)RQWRVKRJ\DWiPRJDWyDWiPRJDWiVMXWWDWiVipUW LOOHWYHDNLHJpV]tWĘVSRUWIHMOHV]WpVLWiPRJDWiVMXWWDWiVipUW DWiPRJDWott
V]HUYH]HW UpV]pUĘO – V]SRQ]RUL V]HU]ĘGpV NHUHWpEHQ MXWWDWRWW NLHJpV]tWĘ VSRUWIHMOHV]WpVL WiPRJDWiV NLYpWHOpYHO –
ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem
jogosult sem az adókedvezményre, sem az adófelajánlás esetén járó jóváírásra.
Az DGy]y D WiPRJDWiVL LJD]ROiVEDQ PHJKDWiUR]RWW |VV]HJHW D WiPRJDWiV DGypYpW N|YHWĘHQ GH OHJNpVĘEE D WiPRJDWiV
DGypYpUH YRQDWNR]y WiUVDViJL DGyEHYDOOiV EHQ\~MWiViUD Q\LWYD iOOy KDWiULGĘLJ IL]HWL PHJ akkor az adókedvezményt
OHJIHOMHEEDUpV]pUHNLiOOtWRWWWiPRJDWiVLLJD]ROiVEDQV]HUHSOĘ|VV]HJV]i]DOpNiLJYHKHWLLJpQ\EH
2019. január 1-MpWĘO PHJV]ĦQik D] HOĘDGy-PĦYpV]HWL V]HUYH]HWHN WiPRJDWiViQDN DGyNHGYH]PpQ\H közvetlen támogatás,
valamint az adóról való rendelkezés formájában egyaránt.
2.8.5

Rendelkezés az adóról

A 2015-|VpYWĘOD]DGy]yNUHQGHONH]pVpUHiOOD"Rendelkezés az adóról" NRQFHSFLyLVDPHO\UHQGV]HUOHKHWĘVpJHWQ\~MWD]
DGyIL]HWĘNQHN DUUD KRJ\ D IL]HWHQGĘ DGyMXN OHJIHOMHEE -át felajánlják sporttámogatásra (illetve színház- és
filmtámogatásra is) és ezért adójóváírásban részesüljenek. Az adójóváírás mértéke attól függ, hogy az adózó már a
WiUVDViJL DGyHOĘOHJH OHJIHOMHEE -ának, illetve az DGyHOĘOHJ NLHJpV]tWpVQHN ÄIHOW|OWpV´  D IHODMiQOisáról rendelkezik-e
HIIHNWtY DGyHOĘQ\ D WiPRJDWiVL |VV]HJ -a, sporttámogatás esetén 6,49%-a + a szponzorációért kapott szolgáltatás),
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YDJ\ FVDN D WiUVDViJL DGyEHYDOOiV EHQ\~MWiVDNRU D IL]HWHQGĘ DGyUyO HIIHNWtY DGyHOĘQ\ D WiPRJDWiVL |VV]HJ -a,
sporttámogatás esetén 2,16%-a + szponzoráció). Az adójóváírás összegeként elszámolt egyéb bevétel összege az adózás
HOĘWWLHUHGPpQ\WFV|NNHQWLtJ\D]DGyMyYitUiVQHPNHOHWNH]WHWDGyN|WHOHVEHYpWHOW
A korábbi látvány-csapatsport támogatási rendszer továbbra is érvényben van, a két rendszer azonban párhuzamosan nem
alkalmazható.
2.8.6

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye

Társaságiadó-kedvezmény igénybevételére van OHKHWĘVpJ D 176/2017. (VII. 4.) Kormányrendeletben meghatározott
szabályok szerint igazolt módon energiahatékonysági célokat szolgáló – YpJVĘHQHUJLD-fogyasztás csökkenését
HUHGPpQ\H]Ę– eszközberuházás, felújítás megvalósítása és üzemeltetése esetén.
Az adókedvezmény mértéke a beruházás, felújítás megvalósításának helys]tQpWĘOIJJ$]LJpQ\EHYHKHWĘDGyNHGYH]PpQ\
összege nem haladhatja meg D  PLOOLy HXUyQDN PHJIHOHOĘ IRULQW|VV]HJHW, mértéke jelenértéken a beruházás, felújítás
elszámolható költségének:
x

Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százaléka,

x

Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százaléka,

x

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban
45 százaléka.

A fenti mértékek kisvállalkozások esetén 20, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal tovább növelhetĘk. Az
adókedvezmény legfeljebb  DGypY DODWW pUYpQ\HVtWKHWĘ, legkorábban a beruházás, felújítás üzembe helyezésének
adóévében. A EHUXKi]iV N|WHOH]Ę ]HPHOWHWpVL LGĘV]DND OHJNHYHVHEE  pY. Az energiahatékonysági célokat szolgáló
beruházások, felújítások adókedvezménye és a fejlesztési adókedvezmény ugyanazon beruházás, felújítás tekintetében
nem alkalmazható.
2.9. A társasági adó bevallása és megfizetése
A társasági adóbevallást évente, a WiUJ\pYHWN|YHWĘpYPiMXV-ig kell elkészíteni. Amennyiben a társaság üzleti éve eltér
DQDSWiULpYWĘODNNRUDEHYDOOiVWD]]OHWLpYXWROVyQDSMiWN|YHWĘ|W|GLNKyQDS utolsó napjáig kell benyújtani.
Az adóalanyokat HOĘOHJ IL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ LV WHUKHOL D] HOĘ]Ę pYHNEHQ IL]HWHQGĘ WiUVDViJL DGy DODSMiQ $] DGyHOĘOHJ
havontaHJ\HQOĘUpV]OHWHNEHQ HVHGpNHVKDD]HOĘ]ĘDGypYLIL]HWHQGĘDGyPHJKDODGMDaz 5 millió forintot, negyedévente,
HJ\HQOĘUpV]OHWHNEHQKDD]HOĘ]ĘDGypYLIL]HWHQGĘDGylegfeljebb 5 millió IRULQW$]DGyHOĘOHJD]DGypYHWPHJHOĘ]ĘDGypY
IL]HWHQGĘ DGyMiQDN |VV]HJH KD D] DGypYHW PHJHOĘ]Ę DGypY LGĘWDUWDPD  KyQDS YROW PLQGHQ PiV HVHWEHQ D] DGypYHW
PHJHOĘ]ĘDGypYIL]HWHQGĘDGyMiQDNDPĦN|GpVQDSWiULQDSMDLDODSMiQKyQDSUDV]iPtWRWW|VV]HJH$IL]HWHQGĘHOĘOHJHWD
WiUJ\KyQDSRWWiUJ\QHJ\HGpYHW N|YHWĘ KyQDS 0. napjáig kell teljesíteni. Amennyiben a társaság HOĘ]Ę pYL iUEHYpWHOH
meghaladta a 100 millió Ft-ot, akkor a társaságnak tárgyév utolsó hónapjának 20-ik napjáig (ha az adóév megegyezik a
naptári évvel, akkor december 20-ig) feltöltési kötelezettségnek is eleget kell tennie a társaságnak, azaz a társasági
DGyHOĘOHJHN |VV]HJpW NL NHOO HJpV]tWHQL D WiUJ\pYUH YiUKDWyDQ IL]HWHQGĘ WiUVDViJL DGy |VV]HJpUH A WiUVDViJL DGyHOĘOHJNLHJpV]tWpVL N|WHOH]HWWVpJ HOPXODV]WiViKR] YDJ\ QHP PHJIHOHOĘ WHOMHVtWpVpKH] NDSFVROydó mulasztási bírság maximális
mértéke 2019-WĘO D EHIL]HWHWW HOĘOHJ pV D] DGypYL DGy NLOHQFYHQ V]i]DOpNiQDN NO|QE|]HWH XWiQ – 20%-ról – 10%-ra
csökken.
2.10.

Növekedési adóhitel

2015. június 25-WĘOLJpQ\EHYHKHWĘHJ\KDODV]WRWWDGyIL]HWpVLOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWy jogintézmény, a növekedési adóhitel. A
növekedési adóhitel YiODV]WiViYDO D] DGy]yQDN OHKHWĘVpJH Q\tOLN DUUD KRJ\ D WiUJ\pYL DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\pQHN D
PHJHOĘ]Ę DGypY DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\pW PHJKDODGy D Q|YHNHGpVL DGyKLWHOQHN PLQĘVOĘ UpV]H XWiQ IL]HWHQGĘ DGyW
DGyHOĘOHJHW Dnövekedési DGyKLWHOUHMXWyDGyW DWiUJ\pYKHO\HWWDVRURQN|YHWNH]ĘNpWDGypYEHQIL]HVVHPHJpVD]WPLQ
tegy kamatmentes kölcsönt a további növekedésre fordítsa. Az adózó abban az esetben választhatja ezen konstrukciót, ha
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az adypYL DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\pQHN D PHJHOĘ]Ę DGypYL DGy]iV HOĘWWL HUHGPpQ\pW PHJKDODGy UpV]H HOpUL YDJ\
PHJKDODGMDD]DGy]yPHJHOĘ]ĘDGypYLDGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\HDEV]RO~WpUWpNpQHND]|WV]|U|VpW$ Q|YHNHGpVLDGyKLWHO
igénybe vételének részletszabályait a Tao tv. tartalmazza.

3. (*<6=(5ĥ6Ë7(779È//$/.2=Ï,$'Ï
$] HJ\V]HUĦVtWHWW YiOODONR]yL DGy WRYiEELDNEDQ HYD  YiODV]WiViUD D]RN D NLVYiOODONR]yN MRJRVXOWDN DNLNQHN D] áfával
növelt éves bevétele az adóévben nem haladja meg a 30 millió forintot. Az adónemnek V]iPRVHOĘQ\HYDQGHDEHYH]HWpVH
óta létrehozott újabb adónemek – kata, kiva – HQQpO LV NHGYH]ĘEE OHKHWĘVpJHNHW KRUGR]QDN PDJXNEDQ (QQHN
N|V]|QKHWĘHQD]pYHNDODWWHJ\UHFV|NNHQWD]HYiVRNV]iPD9DOyV]tQĦOHJH]DFV|NNHQpVYH]HWHWWDKKR]KRJ\D]DGy]is
HJ\V]HUĦVtWpVHpUGHNpEHQHYDDODQ\LViJRWXWROMiUD2018. december 20-ig lehet választani.
3.1. $]HJ\V]HUĦVtWHWWYiOODONR]yLDGyDODQ\D
Az evára vonatkozó rendelkezéseket egy külön törvény (Eva tv.) tartalmazza. Eva alanyiság választására jogosult az
egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a NRUOiWROWIHOHOĘVVpJĦWiUVDViJ NIW , a szövetkezet, a betéti és a közkereseti társaság (bt
és kkt), a szövetkezet és lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a V]DEDGDOPLJ\YLYĘLLURGD, a N|]MHJ\]ĘL
iroda, valamint D]HUGĘELUWRNRVViJLWiUVXODW.
Az eva egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót vagy az átalányadót,
valamint meghatározott esetekben az általános forgalmi adót váltja ki. Gazdasági társaságok és egyéni cégek esetén a
társasági adót, az osztalék utáni valamint a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót, és
meghatározott esetekben az általános forgalmi adót váltja ki.
3.1.1

Az eva adózás választásának feltételei

A kisvállalkozóknak (lásd 3.1.) a jogszabályban meghatározott feltételeket NHOOWHOMHVtWHQLHD]DGypYHWPHJHOĘ]ĘDGypYEHQ
YDODPLQWD]D]WPHJHOĘ]ĘDGypYEHQLVDKKR]KRJ\H]WD]DGy]iVLPyGRWDONDOPD]KDVViN$]HYDDODQ\LViJYiODV]WiViUD
YDOyMRJRVXOWViJIHOWpWHOHLDN|YHWNH]ĘN HVHWHQNpQWHOWpUĘIHOWpWHOHNHWNHOODONDOPD]QLDWWyOIJJĘHQKRJ\D]DGyDODQ\RN
egyéni vállalkozók vagy jogi személyek):
x

az egyéni vállalkozó e tevékenységét folyamatosan végezte,

x

jogi személy és egyéni cég nem alakult át, valamint új tagok (együttesen) nem szereztek 50 százalékot meghaladó
szavazati jogot biztosító részesedést a társaságban,

x

az adóhatóság nem rendelte el mulasztási bírság kiszabását számla- vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt
elmulasztása miatt,

x

az Áfa törvény szerint nem kötelezett a KDV]QiOW LQJyViJRNUD PĦDONRWiVRNUD J\ĦMWHPpQydarabokra vagy az
utazásszervezésre vonatkozó különös adózási jogszabályok alkalmazására,

x

nem állt végelszámolásEtUyViJiOWDOMRJHUĘVHQHOUHQGHOWfelszámolás alatt,

x

az egyéni vállalkozó az általa végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás alapján bevételt, a jogi személy és
az egyéni cég árbevételt számolt el.

További feltétel az is, hogy a vállalkozásnak belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Emellett az is
követelmény, hogy a választás adóévét PHJHOĘ]ĘPiVRGLNadóévben a vállalkozás éves szintre átszámított összes bevétele
nem haladta meg, és az adóévet PHJHOĘ]ĘDGypYEHQpVV]HUĦHQYiUKDWypYHVszintre arányosított bevétele nem haladja meg
a 30 millió forintot. 0LQGH]HN PHOOHWW HOĘtUMD D W|UYpQ\ KRJ\ D] DGyDODQ\ nem folytathat jövedékköteles termékek
forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet, és a vámjogszabályokban meghatározott N|]YHWHWWNpSYLVHOĘsem lehet.
Jogi személyek és egyéni cégek esetén a fentieken túl az is feltétel, hogy valamennyi tagjának magánszemélynek kell
lennie, továbbá más jogi személyben nem rendelkezhetnek részesedéssel. Ez utóbbi alól kivételt jelent a szövetkezeti
KLWHOLQWp]HWiOWDONLERFViWRWWUpV]MHJ\YDJ\DQ\LOYiQRVDQPĦN|GĘUpV]YpQ\WiUVDViJUpV]YpQ\H
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3.2. Bejelentési szabályok
Amennyiben a fentiekben összefoglalt valamennyi vonatkozó feltétel teljesül, és az adóalanynak nincs az állami és
önkormányzati adóhatóságnál, valamint a vámhatóságnál 1 000 forintot meghaladó adótartozása, akkor 2018. december
20-ig jelentheti/jelenthette be az adóhatósághoz, hogy az Eva WYV]HULQWNtYiQDGy]QL(]HQKDWiULGĘMRJYHV]WĘ, azonban a
KDWiULGĘOHMiUWiLJ benyújtott nyilatkozat még visszavonható.
8J\DQH] D KDWiULGĘ irányadó abban az esetben is, ha az eva alany azt kívánja bejelenteni az adóhatósághoz, hogy a
N|YHWNH]Ę DGypYWĘO NH]GĘGĘHQ meg kívánja szüntetni az eva alanyiságát $ Q\LODWNR]DW YLVV]DYRQiViQDN OHKHWĘVpJH D
MHO]HWWLGĘSRQWLJH]HVHWEHQLVDGRWW
Emellett bejelentési kötelezettség terheli az eva adózót az adóhatóság felé akkor is, ha december 20-án már nem felel meg
DMRJV]DEiO\EDQHOĘtUWIHOWpWHOHNQHN, továbbá abban az esetben is, ha 1000 forintot meghaladó nyilvántartott adótartozással
rendelkezik bármely adóhatóságnál vagy a vámhatóságnál.
3.2.1

Áttérés a személyi jövedelemadó hatálya alól

Akik az utolsó pillanatban az áttérés mellett döntöttek azoknak az alábbiakra kell figyelemmel lenniük.
Személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozónak az eva alanyiságot PHJHOĘ]Ę DGypYXWROVyQDSMiQ YiOODONR]yL
bevételnek kell tekintenie mindazon vállalkozói bevételt, melyet e tevékenységére tekintettel megszerzett pV DPHO\HNUĘO
kiállított V]iPODWHOMHVtWpVLLGĘSRQWMDPHJHOĘ]L az eva alanyiság évét. Az áttérés évére vonatkozó jövedelem megállapítása
során a YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJPHJV]ĦQpVpUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHN szerint köteles eljárni az egyéni vállalkozó, vagyis
köteles megállapítani a készletekre vonatkozó bevételtDPHO\HWDGyDODSRWQHPpULQWĘEHYpWHOQHN WHNLQW PLQGDGGLJDPtJ
eva szerint adózik. A készletek értékét SHGLJD]iWWpUpVWPHJHOĘ]ĘpYLbevallásában kell szerepeltetnie.
Amennyiben az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt, adókedvezményt, fejlesztési tartalékot, foglalkoztatási
kedvezményt érvényesített, akkor az eva alanyiság alatt is alkalmazandók rá a kedvezmények végleges érvényesítésére
vonatkozó szabályok. Például ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközt
értékesít, akkor az eszköz értékének kétszeresét alapul véve a kedvezmény igénybevételének évében érvényes adókulccsal
számolt adó megfizetésére köteles.
3.2.2

Áttérés a társasági adó hatálya alól

ÈWWpUpVHVHWpQD7DRWYMRJXWyGQpONOLPHJV]ĦQpVUHYRQDWNR]yV]DEiO\DLWNHOODONDOPD]QLpVD¶-es nyomtatványon kell
D EHYDOOiVL N|WHOH]HWWVpJQHN HOHJHW WHQQL $ EHMHOHQWpV pYpUH QHP NHOO HOĘOHJHW YDOODQLD pV D N|YHWĘ pYUH QHP NHOO
DGyHOĘOHJHWIL]HWQLH.
A bevételi nyilvántartást vezetését vállaló kkt, bt és egyéni cég az üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján, a letétbe
KHO\H]pVUH HOĘtUW KDWiULGĘLJ megállapítja az osztalék utáni adót kiváltó adót, melyet három HJ\HQOĘ UpV]EHQ kell
megfizetnie a társaságnak. Az osztalék utáni adót kiváltó adó adóalapja az alábbi számítással határozható meg:
± Eredménytartalék
+ Saját elhatározásból lekötött tartalék
± Mérleg szerinti eredmény
+Jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség
– Immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
± Adóalap
Az osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 15 százalék, melyet az adózónak az üzleti évre vonatkozó társaságiadóbevallásában vagy kiva bevallásában elkülönítetten kell bevallania $ EHYDOORWW |VV]HJHW KiURP HJ\HQOĘ UpV]OHWEHQ D]
]OHWL pYUH pV D] D]W N|YHWĘ NpW DGypYUH - GH OHJNpVĘEE D] DGyDODQ\LViJiQDN XWROVy DGypYpUH - vonatkozó társaságiadóbevallás, kiva bevallás, illetve eva-EHYDOOiVEHQ\~MWiViYDOHJ\LGHMĦOHJNHOOPHJIL]HWQLe. Az osztalék utáni adót kiváltó adó
PHJIL]HWpVpYHODWiUVDViJNRUiEELYDJ\RQDDGy]RWWQDNPLQĘVO
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3.3. $]iIDDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpYHO|VV]HIJJĘDGyN|WHOH]HWWVpJHN
Az eva adózásra áttéréssel az adózó iID DODQ\LViJD PHJV]ĦQLN %L]RQ\RV HVHWHNEHQ D]RQEDQ HOĘIRUdulhat, hogy az eva
DODQ\LViJ LGĘWDUWDPD DODWW LV IHOPHUO iID IL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ $] iID DODQ\LViJ PHJV]ĦQpVH PLDWW IHOPHUOĘ iID
kötelezettséget az eva bejelentkezés napját is magába foglaló LGĘV]DNUD EHQ\~MWRWW iID bevallásban kell feltüntetni és
eg\LGHMĦOHJ PHJIL]HWQL (PHOOHWW SHGLJ D] DOiEEL speciális rendelkezések alkalmazandóN D] HYD DGy]iVUD iWWpUĘ iID
alanyokra:
x

Ha a vállalkozó a vagyon egy részét D]iIDDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpYHOkivonja a tevékenysége alól, akkor a kivont
vagyon után adót kell megállapítani és megfizetni D] ÈID W|UYpQ\ EHYpWHOV]HU]Ę WHYpNHQ\VpJUH W|UWpQĘ
termékkivonásról UHQGHONH]ĘV]DEiO\DLV]HULQW.

x

Az eva adózásra való áttérés évében beszerzett tárgyi eszköz és a tárgyi eszközre fizetett HOĘOHJXWiQDGyIL]HWpVL
kötelezettség merülhet fel. A tárgyi eszköz beszerzésére fizetett HOĘOHJHW a tárgyi eszköz beszerzési értékének kell
tekinteni.

3.4. Az eva alap és az adómérték
Az eva alapja az adóalany által az adóévben megszerzett összes bevétel, melyeket az Eva tv.-ben meghatározott korrekciós
tételekkel módosítani kell. Az adó mértéke 37 százalék, azonban ha az adóévi bevétel összege meghaladja az adóalanyiság
választására jogosító értékhatárt (30 millió forint), akkor az eva mértéke 50 százalék az értékhatárt meghaladó részre.
3.4.1

Az evás bevétel

$EHYpWHOWNO|QE|]ĘNpSSHQNHOOPHJKDWiUR]QLDWWyOIJJĘHQKRJ\D]HYDDODQ\DV]iPYLWHOLW|UYpQ\KDWiO\DDOiWDUWR]LNe vagy sem. A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany tekintetében ugyanis a bevétel a számviteli törvényben
meghatározott elszámolt árbevétel, amely az adózó éves beszámolójában szerepel.
A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany bevételének a vállalkozó gazdasági tevékenységére tekintettel
bármely formában és jogcímen kapott vagyoni érték WHNLQWHQGĘhozzászámítva ehhez az áthárított áfa összegét is.
Fontos kiemelni azonban, hogy QHP PLQĘVO EHYpWHOQHN a vállalkozás által korábban átadott vagyoni érték
ellenszolgáltatás nélküli visszaszolgáltatása (pl. nyújtott hitel összege), emellett az a vagyoni érték, amelyet a vállalkozás
köteles visszaszolgáltatni. Továbbá az a vagyoni érték sem, amelyet szokásos piaci áron szerez a vállalkozó. Amennyiben
a beszerzési ár a szokásos piaci ár alatt van, akkor a szokásos piaci ár és a beszerzési ár közötti különbség bevételnek
PLQĘsül. Egyéni vállalkozó esetén QHP WHNLQWHQGĘ EHYpWHOQHN a nem a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben kapott
vagyoni érték.
3.4.2

$]HYDDODSRWQ|YHOĘpVFV|NNHQWĘWpWHOHN

Az Eva tv. három csoportba sorolja a bevétel módosító tételeteket. Egyes korrekciós tételek ugyanis minden adóalany
esetében alkalmazandók, míg mások csak a számviteli törvény szerinti nyilvántartást választó, illetve nem választó
adóalanyok esetén, vagy csak az egyéni vállalkozók esetén alkalmazandók.
$]HYDEHYpWHOWQ|YHOĘWpWHOHN a követNH]ĘN
x

A kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel DNDSFVROWIpOWĘOV]HU]HWWEHYpWHOWkétszeresen kell figyelembe venni).

x

Egyéni vállalkozó HVHWpEHQ D] DGyDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpQHN pYpEHQ PHJiOODStWRWW készlet értéke, kivéve, ha
átalányadózásra tér át a vállalkozó.

x

A számviteli törvény szerinti adóalany estében az adóévben kapott HOĘOHJ.

x

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó bt, kkt és egyéni cég HVHWpQ D] HOĘ]Ę ]OHWL pYUH YRQDWNR]y
beszámoló mérlegében a SDVV]tY LGĘEHOL HOKDWiUROiVRN N|]|WW NLPXWDWRWW bevétel D] HJ\V]HUĦVtWHWW PpUOHJEHQ D
tevékenységhez jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott YLVV]DQHPWpUtWHQGĘWiPRJDWiV alapján a
kötelezettségek között kimutatott tétel.

Az HYDEHYpWHOWFV|NNHQWĘWpWHOHN az alábbiak:
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x

-RJV]DEiO\MRJHUĘs bírósági vagy hatósági határozat alapján kapott kártérítés, kártalanítás, sérelemdíj, valamint a
tevékenységhez használt vagyontárgyak károsodására D NiURNR]yWyO EL]WRVtWyMiWyO YDJ\ KDUPDGLN IpOWĘO kapott
bevétel, és a biztosítótól elemi kárra tekintettel kapott bevételként elszámolt kártérítés, valamint a költségek
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összege.

x

Egyéni vállalkozók esetén a jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetett támogatás.

x

A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén D NDSRWW HOĘOHJEĘO az adóévben elszámolt vagy
visszafizetett összeg LOOHWYH D] HJ\V]HUHV N|Q\YYLWHOUĘO D NHWWĘV N|Q\YYLWHOUH iWWpUpV miatt korrekciós tételnek
elszámolt bevétel.

x

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásoknál DPHJHOĘ]Ę]OHti évekre a mérlegben DNWtYLGĘEHOL
elhatárolások N|]|WWNLPXWDWRWWpVDEHMHOHQWpVpYpEHQD]HJ\V]HUĦVtWHWWPpUOHJEHQNLPXWDWRWWYHYĘNNHOV]HPEHQL
követelés alapján elszámolt bevétel.

x

Szintén DGyDODS FV|NNHQWĘ WpWHOQHN PLQĘVO D MRJV]DEiO\L N|WHOH]HWWVpJ alapján tárgyévben visszafizetett
támogatás összege, ha az a támogatás folyósításakor az eva alapját képezte.
3.4.3

$EHYpWHOPHJV]HU]pVpQHNLGĘSRQWMD

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a s]iPYLWHOLW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWRW kell a bevétel
PHJV]HU]pVH LGĘSRQWMiQDN WHNLQWHQLN PtJ az e körbe nem tartozó adóalanyoknak az Eva tv-ben foglaltakat kell
alkalmazniuk. Pénz HVHWpQDEHYpWHOPHJV]HU]pVpQHNLGĘSRQWMDaz átvétel vagy a jóváírás napja, igénybe vett szolgáltatás
esetén ez az idĘSRQW D] adófizetési kötelezettség keletkezésének napja. Általánosságban megállapítható, hogy a bevétel
PHJV]HU]pVpQHNLGĘSRQWMDD]D]LGĘSRQWamikor a vállalkozóra átszáll a vagyoni értékhez kapcsolódó rendelkezési jog.
Az egyéni vállalkozó, a bevételi n\LOYiQWDUWiVWYH]HWĘNNWEW valamint az egyéni cég esetén a bevétel megszerzésének az
LGĘSRQWMDDEL]RQ\ODWNLERFViWiViQDNQDSMiWN|YHWĘKDUPLQFDGLNQDS, még abban az esetben is, ha a bevételt ténylegesen
még nem szerezte meg.
3.4.4

Az evás adóév

Eva alany esetében adóévnek a naptári év WHNLQWHQGĘ$EEDQD]HVHWEHQSHGLJKDD]DGyDODQ\LViJpYN|]EHQV]ĦQLN meg, a
naptári év az adóalanyiság PHJV]ĦQpVpLJWDUW.
Az éves eva bevallást a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó evás vállalkozás esetén az adóévet N|YHWĘpYfebruár
25-ig kell benyújtani, amennyiben azonban az adóalanyiság pY N|]EHQ V]ĦQLN PHJ, akkor soron kívüli bevallási
kötelezettség terheli az adóalanyt, vagyis a PHJV]ĦQpVQDSMiWN|YHWĘQDS a bevallás benyújtásának határideje.
A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany D]pYHVEHYDOOiVWD]DGypYHWN|YHWĘpYmájus 31-ig köteles benyújtani,
PHJV]ĦQpVHVHWpQ pedig a PHJV]ĦQpVWN|YHWĘ|W|GLNKyQDSXWROVyQDSMiLJ kell eleget tennie az adóalanynak az adóbevallás
benyújtási kötelezettségének.
3.4.5

$]DGyHOĘOHJpVD]DGyPHJiOODStWiVDPHJIL]HWpVH

Az eva adóalanyt QHJ\HGpYHV DGyHOĘOHJ PHJiOODStWiVL- és megfizetési kötelezettség terheli. Az HOVĘ KiURP QHJ\HGpY
WHNLQWHWpEHQ D] DGyHOĘOHJHW D] DGRWW QHJ\HGpYHW N|YHWĘ KyQDS -ig kell megállapítani és megfizetni. Ennek összege a
negyedéves DGyHOĘOHJ-alap 37 százaléka. Emellett feltöltési kötelezettség is terheli az eva alanyokat, ami azt jelenti, hogy
az DGyHOĘOHJHW az adóév december 20-ig az adóévben várható adó éves összegének 90 százalékáig ki kell egészítenie.
$]DGyHOĘOHJ megfizetésének napja az a nap, mikor az adóalany a belföldi pénzforgalmi számláját megterhelte. Az éves
DGy|VV]HJpWPHJKDODGyDQPHJIL]HWHWWDGyHOĘOHJvisszaigénylésére az éves bevalláVEDQYDQOHKHWĘVpJPHO\HWD]HYDDODQ\
belföldi bankszámlájára teljesít az adóhatóság.
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3.5. Az evás vállalkozó szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége
Az eva alanyt havonta, munkavállalónként szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az általa foglalkoztatott
munkavállalókra tekintettel. A szakképzési hozzájárulás mértéke az adott hónapra érvényes minimálbér kétszeresének 1,5
százaléka, amelyet az eva alanynak negyedévente NHOOPHJiOODStWDQLDpVDQHJ\HGpYHWN|YHWĘKyQDS12-ig kell megfizetnie.
3.6. Nyilvántartási kötelezettségek
Az Eva tv. PHJKDWiUR]RWW DGyDODQ\RN V]iPiUD YiODV]WiVL OHKHWĘVpJHW biztosít a nyilvántartási kötelezettség
YRQDWNR]iViEDQ$YiODV]WiVLOHKHWĘVpJJHOUHQGHONH]ĘHYiVYiOODONR]yNG|QWKHWQHNKRJ\D]Eva tv. szerinti nyilvántartást
vagy a számviteli törvény szerinti kHWWĘV N|Q\YYLWHOW vezetnek. Más adóalanyok azonban csak az Eva tv-ben
meghatározottak szerint tehetnek eleget a nyilvántartás vezetési kötelezettségnek. Bizonyos adóalanyok pedig kizárólag a
számviteli törvény szerinti NHWWĘVN|Q\YYLWHOW vezethetnek.
Az Eva tv. melléklete három csoport különböztet meg a nyilvántartási kötelezettség tekintetében:
x

A bevételi nyilvántartásnak WDUWDOPD]QLD NHOO D VRUV]iPRW D PHJV]HU]pV LGĘSRQWMiW D EL]RQ\ODW VRUV]iPiW D
gazdasági esemény rövid leírását, valamint az összeget.

x

A közterhek nyilvántartásában szerepeltetni kell az egyéb adó és járulék megnevezését, a közteher
HVHGpNHVVpJpQHN LGĘSRQWMiW D N|]WHKHU DODSMiW pV PpUWpNpW D FV|NNHQWĘ WpWHOHNHW pV H]HN MRJFtPpW D IL]HWHQGĘ
DGyWpVDQQDNPHJIL]HWpVLpVEHYDOOiVLLGĘSRntját.

x

A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában fel kell tüntetni a nyomtatvány nevét és számjelét, a
beszerzés keltét, a tömb sorszámát, a használatbavétel, a felhasználás és a kiselejtezés keltét.

A nyilvántartásokat az adó megállapításhoz valyMRJHOpYOpVpLJNHOOPHJĘUL]QL. Fontos kiemelni azonban, hogy az Eva tv.
szerinti nyilvántartások vezetése nem mentesíti az adóalanyt a más jogszabályokban meghatározott nyilvántartási
kötelezettség alól.
3.7. Bizonylatolási kötelezettség
Az eva adózót bizonylat kibocsátási kötelezettség terheli az általa teljesített tevékenységekkel kapcsolatban. A
N|WHOH]HWWVpJHWLOOHWĘHQXJ\DQLVD]ÈIDW|UYpQ\iOWDOiQRVUHQGHONH]pVHLLUiQ\DGyDNDPHO\V]HULQWDWHUPpNEHV]HU]ĘMHYDJ\
D V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYĘMH UpV]pUH köteles számlát kibocsátani $EEDQ D] HVHWEHQ KD D] HOOHQpUWpN YDJ\ D] HOĘOHJ
megfizetésére a teljesítésig sor kerül, a számlát azonnal ki kell bocsátani, HOOHQNH]Ę HVHWEHQ  QDS áll rendelkezésre a
számlakibocsátásra.
A számlán az ÈIDW|UYpQ\EHQHOĘtUWN|WHOH]ĘDGDWRNDW kell feltüntetni, a bizonylaton az adott termékre vagy szolgáltatásra
meghatározott adót kell áthárítani. Fontos megemlíteni azonban, hogy az eva adózó nem háríthatja át az áfát az olyan
ügylet esetén, amely nem belföldön teljesül, vagy amikRU D] ÈID W|UYpQ\ HOĘtUiVDL V]HULQW D] iID megfizetésére a
WHUPpNEHV]HU]ĘYDJ\DV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĘN|WHOH]HWW.
3.8. $]HYDDODQ\LViJPHJV]ĦQpVH
$]HYDDODQ\LViJD]DOiEELHVHWHNEHQV]ĦQLNPHJ
x

$] DGyDODQ\ D QDSWiUL pYHW N|YHWĘ pYUH bejelentette, hogy a továbbiakban nem az eva szerint szeretne adózni,
HEEHQD]HVHWEHQDPHJV]ĦQpVDnaptári év utolsó napján történik.

x

$PHQQ\LEHQ D YiOODONR]iV EiUPHO\ D W|UYpQ\EHQ V]HUHSOĘ feltételnek már nem felel meg, akkor a változás
bekövetkezésének napját PHJHOĘ]ĘQDSWól V]ĦQLNPHJD]HYDDODQ\LViJ

x

Amennyiben a vállalkozás bevétele meghaladja D]DGyDODQ\LViJUDHOĘtUWértékhatárt, akkor az azt N|YHWĘQDSSDO
PiUQHPPLQĘVOHYDDGy]yQDN

x

A naptári évben összesen  PLOOLy IRULQWRW PHJKDODGy HOĘOHJUĘO ERFViWRWW NL V]iPOiW, akkor az utolsó számla
NLERFViWiViQDNQDSMiWPHJHOĘ]ĘQDSWyO PHJV]ĦQLND]DGyDODQ\LViJ
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x

Amennyiben az adóhatóság mulasztási bírsággal sújtotta számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása
YDJ\DGyHOOHQĘU]pVDNDGiO\R]iVD miatt, akkor a határozat véglegessé válásától PHJV]ĦQLND]HYDDODQ\LViJ

x

A magánszemély HJ\pQLYiOODONR]yLMRJiOOiVDPHJV]ĦQpVH esetén a jogállás PHJV]ĦQpVHQDSMiWyO

x

Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás NH]GĘQDSMiWPHJHOĘ]ĘQDSSDO.

x

Amennyiben a jogi személyben, az egyéni cégben 50 százalékot meghaladó szavazati jogot szerez a
vállalkozásban korábban tagi jogviszonyban nem álló magánszemély, a megszerzés napját PHJHOĘ]ĘQDSSDO

x

Kata és Kiva alanyiság létrejötte esetén az ezt PHJHOĘ]ĘQDSSDO PHJV]ĦQLND]HYDDODQ\LVig.

$] (YD WY DODSMiQ D] DGyDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpW N|YHWĘen nem választható. Fontos kiemelni azonban, hogy QHP V]ĦQLN
meg az eva alanyiság abban az esetben, KDD]HJ\pQLYiOODONR]yFVHOHNYĘNpSHVVpJpWHOYHV]tWLYDJ\PHJKDO, és a vállalkozói
tevékenységet az özvegy vagy az örökös folytatja. Ez esetben 90 napon belül kell nyilatkoznia az özvegynek vagy az
örökösnek arról, hogy folytatni kívánja a tevékenységet, valamint arról, hogy az eva vagy az Szja tv. szerint kíván adózni.
3.8.1

7HHQGĘND]HYDDGyDODQ\LViJPHJV]Ħnése esetén

$PHQQ\LEHQ PHJV]ĦQLN D] egyéni vállalkozó eva alanyisága, a továbbiakban az Szja tv. szerint teljesíti az
adókötelezettségét. Átalányadózást azonban csak akkor választhat, ha megfelel az átalányadózás törvényi feltételeinek. A
PHJV]ĦQpVW N|YHWĘen az Szja tv-ben meghatározott nyilvántartások vezetésére köteles az egyéni vállalkozó, az
DGyDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpQHNDGypYpWN|YHWĘDGypYHOVĘQDSMiUDSHGLJUpV]OHWHVYDJ\RQOHOWiUW kell készítenie.
Említést érdemel továbbá az is, hogy az egyéni vállalkozónak az evás adóévben teljesített költségeit az áttéréskor
elszámoltnak kell tekintenie $] HYiV LGĘV]DNEDQ adóévenként 20-20 százalékot HOV]iPROWQDN NHOO WHNLQWHQL D] LGĘV]DNRW
PHJHOĘ]Ę pYHNUĘO iWKR]RWW YHV]WHVpJEĘO $] HYiEyO YDOy NLNHUOpVW N|YHWĘHQ D] HYD LGĘV]DNiEDQ PHJV]HU]HWW WiUJ\L
eszközökre, nem anyagi javakra pedig értékcsökkenést csak a más által kiállított számla birtokában lehet elszámolni.
3.8.2

-RJLV]HPpO\HJ\pQLFpJDGyDODQ\LViJiQDNPHJV]ĦQpVH

A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva alany D] HYD DGyDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpQHN QDSMiWyO V]iPtWRWW ötödik hónap
utolsó napjáig köteles elkészíteni a beszámolóját, amelynek IRUGXOyQDSMDDPHJV]ĦQpVQDSMD.
$WiUVDViJLDGyWHNLQWHWpEHQD]HYDLGĘV]DNEDQelszámoltnak kell tekinteni az értékcsökkenési leírást, az összes költségnek
PLQĘVOĘNLDGiVW, és a nyitó mérlegben kimutatott bekerülési értéknek az XWROVyQHPHYiVDGypYEHQOpYĘEHV]iPROyMiEDQ
kimutatott bekerülési értéket meghaladó részét. Továbbá elszámoltnak kell tekinteni - evás adóévenként - az evás
LGĘV]DNRWPHJHOĘ]ĘpYHNUĘOiWKR]RWWYHV]WHVpJ-20 százalékát.
Meg kell említeni továbbá, hogy az eva alanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni adóévként olyan adókedvezmény
HVHWpQDPHO\PHJKDWiUR]RWWDGypYEHQYHKHWĘLJpQ\EH

4. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA
$NLVDGy]yYiOODONR]iVRNWpWHOHVDGyMD NDWD MHOOHP]ĘHQDNLVN|OWVpJLJpQ\ĦODNRVViJLV]ROJiOWDWiVVDOIRJODONR]ymikro- és
kisvállalkozások V]iPiUD HOĘQ\|V XJ\DQLV NHGYH]Ę DGy]iVL IHOWpWHOHNHW EL]WRVtW D] DGPLQLV]WUiFLyV pV DGyWHUKHN
mérséklésével.
4.1.

Kata alanyok

A Katv. értelmében a kata alanyiság választására az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a kizárólag magánszemély taggal
UHQGHONH]ĘEHWpWLés közkereseti társaság (bt és kkt), valamint ügyvédi iroda jogosult. A kata alanyiság választásából nincs
kizárva az Szja tv. szerinti átalányadózást vagy az eva alanyiságot választó egyéni vállalkozó sem.
A törvény meghatározza azon eseteket is, amikor a kata alanyiság nem választható. Az egyik ilyen eset, ha a vállalkozás
adószámát az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt PHJHOĘ]Ę tizenkét hónapban törölte. Az a vállalkozás sem
választhatja az adóalanyiságot, amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás
hatálya alatt áll. Emellett az a vállalkozás sem jogosult a kata alanyiság választására, amely az adóalanyiság választásának
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évében az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
EpUEHDGiVD]HPHOWHWpVHEHVRUROiV~WHYpNHQ\VpJEĘOEHYpWHOWV]HU]HWW.
4.2. A kata választásának feltételei
Egy vállalkozás úgy válthat a kata alanyává, hogy az erre irányuló szándékát egy erre rendszeresített nyomtatványon
bejelenti az adóhatósághoz.
$.DWYQHPWDUWDOPD]EHMHOHQWNH]pVLKDWiULGĘWDNDWDDGyDODQ\LViJYiODV]WiViYDONDSFVRODWEDQtgy az – D]HOĘtUWIHOWpWHOHN
teljesülése esetén - bármikor választható. Az adóhatósághoz megtett bejelentés alapján a kata alanyiság a bejelentést
N|YHWĘKyQDSHOVĘQDSMiYDONH]GĘGLN(UUĘOD]DGyKDWyViJpUWHVtWĘOHYpOEHQWiMpNR]WDWMDDNLVDGy]yYiOODONR]ist.
4.3. A kisadózó
A kata alanyiság választására vonatkozó EHMHOHQWpV PHJWpWHOpYHO HJ\LGHMĦOHJ a vállalkozás köteles bejelenteni azon
kisadózó vagy kisadózók nevét, címét, adóazonosító jelét, valamint TAJ számát DNLN N|]UHPĦN|GQHN D WiUVDViJ
tevékenységében, függetlenül attól, hogy ez milyen jogviszonyban történik. Így például be kell jelenteni azon kisadózók
adatait, akik V]HPpO\HVHQN|]UHPĦN|GQHN a társaság tevékenységében, akik YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘNpQW tevékenykednek vagy
megbízási jogviszony keretében látják el tevékenységüket a társaságban. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy munkaviszony
nem állhat fenn a vállalkozás és a kisadózó magánszemély között. Egyéni vállalkozó esetén kisadózó személyként magát az
egyéni vállalkozót kell bejelenteni.
Az adóhatósághoz megtett EHMHOHQWpVVHO HJ\LGHMĦOHJ a vállalkozásnak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy a
bejelentett kisadózó magánszemély IĘiOOiV~QDN PLQĘVO-e, továbbá, hogy e személy biztosítása a kisadózóként való
bejelentkezéssel jött-e létre illetve DUUyOKRJ\DIĘállású kisadózó PDJDVDEE|VV]HJĦ(75 000 Ft) tételes adót kíván fizetni.
A Katv. megkülönbözteti a IĘiOOiV~ pV D QHP IĘiOOiV~ NLVDGy]y magánszemélyt. A törvény értelmében IĘiOOiV~
NLVDGy]yQDND]PLQĘVO, aki a WiUJ\KyEiUPHO\QDSMiQDN|YHWNH]ĘIHOWpWHOHNvalamelyikének nem felel meg:
x

legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban iOO H] HVHWEHQ D] HJ\LGHMĦOHJ IHQQiOOy
PXQNDYLV]RQ\RNEDQHOĘtUWPXQNDLGĘW|VV]HNHOOV]iPtWDQL 

x

a társadalombiztosítási jogszabályok szerint NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\Vpget folytatónak PLQĘVO Q\XJGtMDV 

x

külföldön biztosított - EU rendelet vagy kétoldalú egyezmény alapján,

x

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

x

rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota D UHKDELOLWiFLyV KDWyViJ NRPSOH[ PLQĘVtWpVH DODSMiQ 50
V]i]DOpNRVYDJ\NLVHEEPpUWpNĦ,

x

a kisadózó vállalkozáson kívül PiV YiOODONR]iVEDQ QHP NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]yQDN
vagy társas vállalkozónak PLQĘVOLGHpUWYH PiVNLVDGy]yYiOODONR]iVEDQIHQQiOOyIĘiOOiV~NLVDGy]yMRJiOOiVWLV

x

a QHYHOĘV]OĘLIRJODONR]WDWiVLMRJYLV]RQ\EDQ álló,

x

N|]pS YDJ\ IHOVĘIRN~ LQWp]PpQ\EHQ QDSSDOL UHQGV]HUĦ RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĘ  pOHWpYpW PpJ EH QHP W|OW|WW
tanuló, hallgató (akkor is, ha tanulmányait szünetelteti).

4.4. $NDWDDODQ\LViJPHJV]ĦQpVH
$.DWYWpWHOHVIHOVRUROMDD]RQHVHWHNHWLVDPLNRUPHJV]ĦQLNDNLVDGy]yYiOODONR]iVDGyDODQ\LViJD$W|UYpQ\pUWHOPpEHQ
DN|YHWNH]ĘHVHWHNEHQpVD]LWWPHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWRNEDQNHUOKHWVRUDNDWDDGyDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpUH
x

Amennyiben a vállalkozás bejelenti, hogy már nem a kata szerint akar adózni, a bejelentés hónapjának utolsó
napja DPHJV]ĦQpVQDSMD

x

A kisadózó HJ\pQLYiOODONR]yLMRJiOOiViQDNDPHJV]ĦQpVH napjával.

x

A kisadózó egyéni cég, bt vagy kkt MRJXWyGQpONOLPHJV]ĦQpVpQHN napjával.

x

A bejelentett kisadózó tag halála esetén, ha más kisadózó tag nincs a vállalkozásban, és mást 90 napon belül nem
jelentettek be.
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x

Amennyiben egyetlen bejelentett tag van a társaságban, aki kilép a kisadózó vállalkozásból, és más kisadózót a
NLOpSpVWN|YHWĘQDSLJnem jelentenek beDNLOpSpVWN|YHWĘQDSSDO

x

Ha a vállalkozásnak nem magánszemély is tagjává válik, akkor a tagsági jogviszony keletkezése napjával.

x

Számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan
HUHGHWĦ iUX IRUJDOPD]iVipUW kiszabott mulasztási bírságot, jövedéki bírságot megállapító határozat véglegessé
válásának napjával.

x

$GyV]iPRWW|UOĘKDWiUR]DW véglegessé válása hónapjának utolsó napjával.

x

Amennyiben a vállalkozásnak az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított
adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 000 forintot, DNNRU D PHJV]ĦQpV LGĘSRQWMD D] D]
DGyDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpUĘOUHQGHONH]Ęhatározat véglegessé válása hónapjának utolsó napja. Abban az esetben,
KDDNLVDGy]yD]DGyWDUWR]iViWDPHJV]QWHWpVUĘOV]yOyKDWiUR]DWYpJOHJHVVpYiOiViLJDWDUWR]iViWPHJIL]HWLpVH]W
LJD]ROMDD]DGyKDWyViJYLVV]DYRQMDD]DGyDODQ\LViJPHJV]ĦQpVpUĘOUHQGHONH]ĘKatározat.

x

Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás esetén, az eljárás PHJNH]GpVpWPHJHOĘ]ĘQDS.

x

Amennyiben QHP PHJHQJHGHWW WHYpNHQ\VpJEĘO szerez jövedelmet a vállalkozás, akkor a bevételszerzés napját
PHJHOĘ]ĘQDS Ilyen bevételnek a megszerzéséWpVDV]HU]pVLGĘSRQWMiWD]D]WN|YHWĘQDSRQEHOODNLVDGy]y
köteles bejelenteni az adóhatósághoz.

x

Amennyiben átalakulás, egyesülés, szétválás következtében a vállalkozás már nem felel meg a törvényi
feltételeknek, az átalakulást, egyesülést, szétválást PHJHOĘ]ĘQDSSDO

$] HOVĘ QpJ\ HVHW NLYpWHOpYHO D] DGyKDWyViJ határozatot KR] D NDWD DODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpUĘO /pQ\HJHV KRJ\ D]
adóalanyiság PHJV]ĦQpVpQHNpYpre pVD]D]WN|YHWĘKyQDSra nem lehet újra választani a kata szerinti adózást (korábban
24 hónapos korlátozás élt).
4.5. A kata mértéke és megfizetése
$NLVDGy]yYiOODONR]iVWWHUKHOĘDIĘiOOiV~NLVDGy]y XWiQIL]HWHQGĘDGyPpUWpNHhavonta 50 000 forint, míg DQHPIĘiOOiV~
kisadózó után havi 25 000 forint. Az 50 000 forint |VV]HJĦWpWHOHVDGyWNHOOPHJIizetnie a kisadózó vállalkozásnak abban
az esetben is, ha a magánszemély a hónap DNiUFVDNHJ\HOWHQQDSMiQLVIĘiOOiV~NLVDGy]yQDNPLQĘVO$IL]HWHQGĘWpWHOHV
adót minden egyes kisadózó magánszemély után meg kell fizetni.
$ W|UYpQ\ OHKHWĘYp WHV]L D PDJDVabb, havi 75 000 forinW |VV]HJĦ WpWHOHV DGy YiODV]WiViW D IĘiOOiV~ NLVDGy]yNQiO. Ez
HVHWEHQ D] HPHOW |VV]HJĦ WpWHOHV DGy D YiODV]WiVUD LUiQ\DGy EHMHOHQWpVW N|YHWĘ KyQDSWyO HVHGpNHV. Fontos megjegyezni,
hogy D IĘiOOiV~ DGy]y egészen addig köteles a magasabb |VV]HJĦ WpWHOHV DGy PHJIL]HWpVpUH PtJ YiODV]WiViW vissza nem
vonja, IĘiOOiV~MRJiOOiVDYDJ\NDWDDODQ\LViJD a korábbiakban meghatározott okból PHJQHPV]ĦQLN
A kata alanyiság vonatkozásában a bevételi határ 12 millió forint. Amennyiben a katás vállalkozás éves bevétele
meghaladja az említett összeghatárt, az év közben kata alanyiságot választó vállalkozás esetén ennek - havonta 1 millió
forinttal számított - arányosított részét, akkor ezen összeghatárt PHJKDODGyUpV]XWiQWRYiEELV]i]DOpNRVPpUWpNĦadót
kell fizetnie a vállalkozásnak. Ahogy ez a 4.4. pontból is kiderül, a 40 százalékos adó megfizetése nem szünteti meg a kata
alanyiságot. 1HP PLQĘVO D NLVYiOODONR]y HJ\pQL YiOODONR]y EHYpWHOpQHN D QHP NL]iUyODJ ]HPL FpOW V]ROJiOy WiUJ\L
eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték, az ilyen bevételre a személyi jövedelemadó törvény
szabályait kell alkalmazni.
A tételes adót a WiUJ\KyWN|YHWĘKyQDSQDSMiLJ kell megfizetni. $W|UYpQ\OHKHWĘVpJHWEL]WRVtWDUUDKRJ\DNLVDGy]y
vállalkozás bizonyos esetekben mentesüljön a tételes adófizetési kötelezettség alól. E szabály azoknál a kisadózóknál
alkalmazható, akiknél az adott hónap egészében teljesülnek az alábbi feltételek:
x

táppénzben, baleseti táppén]EHQ FVHFVHPĘJRQGR]iVL GtMEDQ, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást
VHJtWĘHOOiWiVEDQ, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesült;

x

egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti;
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x

NDWRQDL V]ROJiODWRW WHOMHVtWĘ |QNpQWHV WDUWDOpNRV NDWRQD IRJYDWDUWRWW HJ\pQL YiOODONR]yL Wevékenységét
szüneteltette, valamint ha NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyNpQW Q\XJGtMDV NHUHVĘNpSWHOHQ

1HPNHOOPHJIL]HWQLDWpWHOHV DGyWD]RQKyQDSRNUDVHPDPHO\EHQD]HOĘ]ĘHNEHQLVPHUWHWHWWiOODSRWPHJV]ĦQLNKDH]D]
állapot legalább 30 napig fennállt (kivétel az az eset, amikor az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltette).
1HPPHQWHVODWpWHOHVDGyDOyOD]DNLVDGy]yDNLD]pULQWHWWLGĘV]DNEDQ a jelzett állapota ellenére tevékenységet végez.
A tételes adó alóli mentességet DWiUJ\KyWN|YHWĘ hó 12. napjáig be kell jelenteni az adóhatósághoz. Kiemelést érdemel az,
hogy az egyéni vállalkozót nem terheli havi szinten ismételt bejelentési kötelezettség a tételes adó alóli mentesülés kapcsán
akkor, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
4.6. A kata alany közteher fizetési kötelezettsége
A katás vállalkozók a tételes adó megfizetésével az alábbi adókötelezettségek alól mentesülnek:
x

vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása
és megfizetése,

x

társasági adó, a személyi jövedelemadó és járulékok, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás
megállapítása, bevallása és megfizetése.

Fontos megjegyezni, hogy a NLVDGy]yQDN QHP PLQĘVOĘ V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWRV DGyN|WHOH]HWWVpJHN (bejelentési és
adófizetési kötelezettség) alól a kata alanyiság ellenére sem mentesül DNLVDGy]yYiOODONR]iV$]HOĘEELPHQWHVVpJHNnem
jelentik egyben az áfa kötelezettség alóli mentesülést is, de amennyiben e törvényi feltételeknek megfelel, a kisadózó
választhatja az alanyi mentességet.
4.7. $NLVDGy]yNM|YHGHOPHpVD]ĘNHWPHJLOOHWĘHOOiWiVRN
A kisadózó magánszemély jövedelmének más jogszabályok szempontjából a kisadózó vállalkozás bevételének 60 százaléka
WHNLQWHQGĘ több tag esetén ezen összeg IHMHQNpQW HJ\HQOĘ UpV]H a jövedelem, de legalább a tételes adófizetési
kötelezettséggel érintett hónapok és a minimálbér szorzata.
$ IĘiOOiV~ NLVDGy]y EL]WRVtWRWWQDN PLQĘVO pV YDODPHQQ\L HOOiWiViUD MRJRVXOWViJRW V]HUH]KHW H MRJiOOiViQDN LGĘWDUWDPD
alatt. Az ellátási alap havi összege 94 400 forint, PDJDVDEE|VV]HJĦ tételes adó megfizetése esetén pedig 158 400 forint. A
fent leírtakkal ellentétben a IĘiOOiV~QDNQHPPLQĘVOĘNLVDGy]yQHP biztosított. Fontos kiemelni azonban, hogy azokban a
hónapokban, amikor a kisadózó vállalkozás PHQWHVO D WpWHOHV DGy PHJIL]HWpVH DOyO D IĘiOOiV~ NLVDGy]y EL]WRVtWiVD LV
szünetel.
4.8. Számla-kibocsátási, nyilvántartási és adatszolgáltatási (bevallási) kötelezettség
A kisadózó vállalkozó esetében is az Áfa törvény rendelkezései irányadóak a számlaadási kötelezettség tekintetében. A
.DWY PLQG|VV]H D]W D W|EEOHWN|WHOH]HWWVpJHW tUMD HOĘ H]]HO NDSFVRODWEDQ D NLVDGy]y V]iPiUD KRJ\ D] iOWDOD NLiOOtWRWW
számlán fel kell tüntetnie a „Kisadózó” kitételt. Ennek elmulasztása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, mely tartalmazza a sorszámot, a bizonylat sorszámát, a
bevétel összegét és a bevétel mHJV]HU]pVpQHNLGĘSRQWMiW. E kötelezettség teljesítéseként elfogadható az a megoldás is, hogy
a kisadózó vállalkozás az általa kiállított Q\XJWiNDWV]iPOiNDWWHOMHVN|UĦHQPHJĘU]Lamennyiben e dokumentumokból a
EHYpWHOPHJV]HU]pVpQHNLGĘSRQWMDKLWHOHVHQPegállapítható.
$PHQQ\LEHQ D NDWD DODQ\ YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJpEĘO V]iUPD]y éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot,
kizárólag egy nyilatkozatot NHOO EHQ\~MWDQLD D] DGyKDWyViJKR] D] DGypYHW N|YHWĘ pY február 25-ig az általa elért
EHYpWHOHNUĘO$mennyiben azonban az említett értékhatár túllépése miatt 40 százalékos különadó fizetési kötelezettsége is
keletkezik, akkor február 25-ig bevallást LVN|WHOHVEHQ\~MWDQLpVH]]HOHJ\LGHMĦOHJNHOOD]DGyWLVPHJIL]HWQL
A Katv. bizonyos esetekben speciális adatszolgáltatási kötelezettséget tU HOĘ D] DGyDODQ\RN V]iPiUD $EEDQ D] HVHWEHQ
ugyanis, ha a kata alanynak XJ\DQD]RQ ]OHWL SDUWQHUpWĘO az adóévben 1 millió forintot meghaladó bevétele származik,
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akkor erre vonatkozóan az éves bevallásában adatot kell szolgáltatnia a számla befogadójának. Ezt az indokolja, hogy az
adóhatóság egy törvényi vélelmet alkalmaz ez esetben, amely szerint a két fél között (burkolt) munkaviszony áll fenn. E
vélelem megdöntése a kisadózó feladata. A törvényi vélelem megdöntése úgy történhet, hogy a kisadózó bizonyítja, hogy a
Katv-ben meghatározott KDWIHOWpWHON|]OOHJDOiEENHWWĘIHQQiOO Többek között az alábbi feltételek bizonyítása hárulhat a
kisadózóra annak érdekében, hogy megdöntse a törvényi vélelmet:
x

NLVDGy]yEHYpWHOpQHNOHJIHOMHEEV]i]DOpNDV]iUPD]RWWDGRWW]OHWLSDUWQHUWĘO

x

az üzleti partner nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára,

x

a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg,

x

a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az üzleti partner bocsátotta rendelkezésre.

4.9. Az egyéni vállalkozóra vonatkozó áttérési szabályok
$NDWDDGy]iVUDiWWpUĘHJ\pQLYiOODONR]yköteles rendezni D]6]MDWYKDWiO\DDOiWDUWR]yWHYpNHQ\VpJpEĘOV]iUPD]yD]RQ
M|YHGHOPpW DPHO\UĘO NLiOOtWRWW EL]RQ\ODW V]HULQWL WHOMHVtWpVL LGĘSRQW D] iWWpUpV HOĘWWL LGĘV]DNUD HVLN. Emellett a már
teljesített költségeit még abban az esetben is az Szja tv. szerint kell elszámolnia, ha azok tényleges megszerzése,
IHOPHUOpVH PiU D NDWD DODQ\LViJ LGĘV]DNiEDQ W|UWpQW (]HNHW D EHYpWHOHNHW pV NLDGiVRNDW D NDWDDODQ\LViJ NH]GĘ QDSMiW
PHJHOĘ]ĘQDSRQNHOOHOV]iPROQL Ahogy ezt már az egyéni vállalkozókra vonatkozó részben is megemlítettük, az áttérés
évében az HJ\pQLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJPHJV]ĦQpVpUHLUiQ\DGyV]DEiO\RNDW kell alkalmazni.
(PHOOHWWDNDWDDODQ\LViJPLQGHQKyQDSMiUDDPHJHOĘ]ĘLGĘV]DNelhatárolt veszteségét 20-20 százalékban elszámoltnak
kell tekinteni. Az egyéni vállalkozónak az Szja tv. szerint igénybevett kedvezmény feltételeinek pedig a kata szerinti
DGyDODQ\LViJLGĘV]DNDDODWWLVmeg kell felelnie.
4.10.

A társasági adóról való áttérés esetén alkalmazandó szabályok

Ezen alanyi kör a kata alanyiságra való áttéréskor a társasági adó törvény MRJXWyG QpONOL PHJV]ĦQpVUH LUiQ\DGy
rendelkezéseit N|WHOHV DONDOPD]QL pV HQQHN PHJIHOHOĘHQ NHOO D PHJV]ĦQpVVHO |VV]HIJJĘ EHYDOOiVW EHDGQLD $] iWWpUpVW
PHJHOĘ]Ę LGĘV]Dkban keletkezett eredmény után osztalék utáni adót kiváltó adót kell fizetnie a vállalkozásnak. Ez
tulajdonképpen megfelel annak az adónak, amelyet az eva adózásra való áttéréskor kell megfizetnie az adózónak. Az
iWWpUpVWPHJHOĘ]ĘLGĘV]DNelhatárolt veszteVpJpEĘOpYHQWH-20 százalékot kell elszámoltnak tekinteni$NDWiVLGĘV]DNRW
PHJHOĘ]ĘHQ pUYpQ\HVtWHWW kedvezményekkel kapcsolatban pedig - hasonlóan a fent leírtakhoz - D NDWiV LGĘV]DNEDQ LV
teljesítenie kell az adózónak a feltételeketHOOHQNH]ĘHVHWEHQ társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezik.

5. KISVÁLLALATI ADÓ
$ NDWD DGy]iVKR] KDVRQOyDQ D NLVYiOODODWL DGy LV HJ\V]HUĦEE DGy]iVL OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW IĘNpQW azon kis- és
középvállalkozások számára, amelyeknek a költségei között különösen magasak a foglalkoztatással kapcsolatos kiadások,
illetve, amelyek a nyereségük visszaforgatásáYDOYDJ\WĘNHEHYRQiVVDOWHUYH]LN DWiUVDViJpOHWpEHQMHOHQWĘVIHMOHV]WpVHNet
végrehajtaniËJ\ SpOGiXO D WDQiFVDGy FpJHN QDJ\REE J\YpGL N|]MHJ\]ĘL YDJ\ N|Q\YHOĘ LURGiN, nyelviskolák számára
HUHGPpQ\H]KHWQDJ\REEDGyPHJWDNDUtWiVLOHKHWĘVpJHWH]D]DGyQHP
5.1. $NLYDDODQ\RNDNLYDDODQ\LViJYiODV]WiViQDNLGĘSRQWMD
A kiva szerinti adózás választására a kis- és középvállalkozások széles köre lehet jogosult akkor, ha a választás egyéb,
törvényi feltételei is teljesülnek. A kiva alanyává válhat: az egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, szövetkezet és lakásszövetkezet,
HUGĘELUWRNRVViJLWiUVXODWYpJUHKDMWyLLURGDJ\YpGLpVN|]MHJ\]ĘLLURGDV]DEDGDOPLJ\YLYĘLLURGDNOI|OGLYiOODONozó,
EHOI|OGL ]OHWYH]HWpVL KHOO\HO UHQGHONH]Ę NOI|OGL V]HPpO\ $ PHJIHOHOĘ YiOODODWL PĦN|GpVL IRUPiQ pV D] HJ\pE HOĘtUW
feltételek teljesítésén túl a kiva alannyá válás feltétele, hogy az adott kis- vagy középvállalkozás a jogalanyiság
választásáról hatiULGĘQ EHOO, elektronikus úton bejelentést tegyen az adóhatósághoz az erre rendszeresített
formanyomtatványon (’T203KV).
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$ NLYD DODQ\LViJ D YiODV]WiV DGyKDWyViJKR] W|UWpQĘ EHMHOHQWpVpW N|YHWĘ KyQDS HOVĘ QDSMiYDO M|Q OpWUH. A kiva alanyiság
kezdetének napjától a vállalkozás számára új üzleti év NH]GĘGLN D] ~M ]OHWL pYH NH]GHWpW PHJHOĘ]Ę QDSSDO PLQW
mérlegfordulónappal az általános szabályok szerint beszámolót kell készíteni a vállalkozásnak.
Ha a vállalkozás az adókötelezettségeit már nem a kiva szabályai szerint kívánja teljesíteni, az erre vonatkozó bejelentést
legkorábban az adóév december 1-MpWĘOOHJNpVĘEED]DGypYGHFHPEHU-áig teheti meg$KDWiULGĘHOPXODV]WiVDHVHWpQ
igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
A kiva alanyiság választására az újonnan alakuló vállalkozások is MRJRVXOWDNYiODV]WiVXNDWDEHMHOHQWNH]pVVHOHJ\LGHMĦOHJ
tehetik meg. $ WHYpNHQ\VpJpW pY N|]EHQ NH]GĘ YiOODONR]iV DGyDODQ\LViJD a OpWHVtWĘ RNLUDWD N|]RNLUDWED IRJODOiViQDN
HOOHQMHJ\]pVpQHN QDSMiQ NH]GĘGLN ha vállalkozási WHYpNHQ\VpJpW D FpJQ\LOYiQWDUWiVED W|UWpQĘ EHMHJ\]pVH HOĘWW
megkezdheti, PtJKDEHOI|OGLLOOHWĘVpJHD]]OHWYH]HWpVKHO\pUHWHNLQWHWWHONHOHWNH]LNaz HOVĘMRJQ\LODWNR]DWPHJWpWHOpQHN
napján. Minden más esetben pedig adóalanyisága az állami adóhatósághoz t|UWpQĘEHMHOHQWNH]pVHQDSMiYDO NH]GĘGLN.
Fontos kiemelni, hogy a EHMHOHQWpVQHPMRJV]HUĦakkor, ha a vállalkozó állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható
adó- és vámtartozása az 1 millió forintot meghaladja a bejelentés napján.
5.2. A kiva alanyiság feltételei
A kiva adózás választására jogosult kis- és középvállalkozások az alábbi feltételek teljesülése esetén választhatják a kiva
szerinti adózást:
x

az adóévet PHJHOĘ]ĘDGypYEHQ az átlagos statisztikai állományi létszáma várhatóan nem haladja meg az 50 fĘW

x

az adóévet PHJHOĘ]Ę DGypYEHQ elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot, ennél
U|YLGHEEDGypYHVHWpQHQQHNLGĘDUiQ\RVUpV]pW

x

D]DGypYHWPHJHOĘ]ĘNpWQDSWiULpYEHQD]iOODPLDGyKDWyViJvéglegesen (jRJHUĘVHQ) nem törölte vagy függesztette
fel az adószámát,

x

üzleti évének mérlegforduló napja december 31,

x

D]DGypYHWPHJHOĘ]ĘDGypYpUĘONpV]tWHQGĘEHV]iPROyMiEDQDPpUOHJIĘ|VV]HJH várhatóan nem haladja meg az 1
milliárd forintot.

A kapcsolt vállalkozások azonos adatait együttesen kell számításba venni az állományi létszám és a bevételi határok
számításánál, melyeket az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. Fontos kiemelni, hogy
a kiva alany nem határozhatja el mérlegforduló napjának megváltoztatását, valamint beszámolóját is csak forintban
állíthatja össze.
5.3. A kiva alanyisiJPHJV]ĦQpVH
$NLYDDODQ\LViJPHJV]ĦQLNDNNRUKDD]DGyDODQ\erre vonatkozóan nyilatkozatot nyújt be az adóhatósághoz, továbbá a
W|UYpQ\DODSMiQD]DOiEELHVHWHNEHQLVDPHJMHO|OWKDWiULGĘYHO
x

ha a vállalkozás EHYpWHOHDQHJ\HGpYHOVĘQDSMiQPHJKDODGMD3 milliárd forintotDW~OOpSpVWPHJHOĘ]ĘQDSSDO

x

végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás HVHWpQD]HOMiUiVNH]GĘLGĘSRQWMiWPHJHOĘ]ĘQDSRQ

x

végelszámolás vagy felszámolási eljárás nélküli PHJV]ĦQpV HVHWpQDPHJV]ĦQpVQDSMiYDO

x

egyesülés, szétválás HVHWpQD]H]WPHJHOĘ]ĘQDSSDO

x

számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy
LJD]RODWODQ HUHGHWĦ iUX IRUJDOPD]iVipUW MRJHUĘVHQ PHJiOODStWRWW PXODV]WiVL YDJ\ M|YHGpNL EtUViJ HVHWpQ D]
adóhDWyViJLKDWiUR]DWYpJOHJHVVpYiOiViQDNQDSMiWPHJHOĘ]ĘKyQDSXWROVyQDSMiYDO

x

ha az adóalany adószámát felfüggesztik vagy törlikDKDWiUR]DWMRJHUĘUHHPHONHGpVpQHNKyQDSMiWPHJHOĘ]ĘKyQDS
utolsó napjával;

x

ha az adóalany nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján
PHJKDODGMDD]PLOOLyIRULQWRWDMRJDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpUĘOUHQGHONH]ĘKDWiUR]DWYpJOHJHVVpYiOiViQDNQDSMiW
magában foglaló negyedév utolsó napjával;
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x

KDD]iOORPiQ\LOpWV]iPDPHJKDODGWDDIĘW, a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával;

x

társasági adó törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy részesedéscsere esetén;

x

KDD]DGy]yHOOHQĘU]|WWNOI|OGLWiUVDViJEDQUHQGHONH]LNUpV]HVHGpVVHO;

x

ha az adózó finanszírozási költsége csökkentve az adóköteles kamatbevételekkel az adóévben várhatóan
PHJKDODGMDD]HOĘtUWpUWpNKDWiUW

Ha a vállalkozás adókötelezettségeit már nem a kiva szabályai szerint akarja teljesíteni, az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, elektronikus úton kell ezt bejelentenie az adóhatóság részére. $ PHJV]ĦQpV QDSMiYDO PLQW
mérlegfordulónappal |QiOOy]OHWL pY YpJ]ĘGLN és a kiva-DODQ\LViJ LGĘV]DNiUyO VRURQ NtYOL DGyEHYDOOiVW NHOO EHQ\~MWDQL
DPHO\QHN KDWiULGHMH D] DGyDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVW N|YHWĘ |W|GLN KyQDS Xtolsó napja. Fontos megjegyezni, hogy a kiva
DODQ\LViJPHJV]ĦQpVpWN|YHWĘ24 hónapig a kiva szerinti adózás ismételten nem választható.
5.4. A kiva alapja
A NLYDDODSMDDMyYiKDJ\RWWRV]WDOpNpVDWĘNHPĦYHOHWHNHUHGPpQ\H, valamint egyes további módosító tételek egyenlege,
Q|YHOYHDV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVHNNHO, de OHJDOiEEDV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVHN|VV]HJHA módosító tételek az adóalap
védelmét, illetve ugyanazon jövedelem kétszeres adóztatásának elkerülését szolgálják.
$NLYDDODSMDWHKiWDN|YHWNH]ĘWpWHOHNHJ\HQOHJHQ|YHOYHDV]HPpO\LDMHOOHJĦNLIL]HWpVHNNHO
$NLYDDGyDODSRWQ|YHOĘWpWHOHN
x

DWĘNHNLYRQiVFpJEtUyViJLEHMHJ\]pVpUHWHNLQWHWWHOaz adóévben a VDMiWWĘNHFV|NNHQpVHNpQWHOV]iPROW|VV]HJ

x

az adóévben MyYiKDJ\RWW IL]HWHQGĘ RV]WDOpN összege QHP WDUWR]LN EHOH D NLYiV LGĘV]DNRW PHJHOĘ]Ę DGypYHN
DGy]RWWHUHGPpQ\HpVHUHGPpQ\WDUWDOpNDWHUKpUHDNLYDDGyDODQ\LViJLGĘV]DNiEDQMyYiKDJ\iVUDNHUOĘRV]WDOpN 

x

a pénztár értékének tárgyévi növekménye, de legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a
mentesített értéket meghaladó része,
A pénztár mentesített értéke:
o a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint, vagy
o D] DGyDODQ\LViJ HOVĘ pYpQHN Q\LWy PpUOHJpEHQ D SpQ]WiU NLPXWDWRWW pUWpNH DPHQQ\LEHQ H] D]|VV]HJ D fenti
összeget meghaladta.

x

DQHPDYiOODONR]iVLWHYpNHQ\VpJpUGHNpEHQIHOPHUOĘHJ\HVN|OWVpJHNUiIRUGtWiVRN

x

D]DGyDODQ\LViJLGĘV]DNiEDQPHJiOODStWRWWpVmegfizetett bírság, pótlék összege,

x

DEHKDMWKDWDWODQQDNQHPPLQĘVOĘN|YHWHOpVHOHQJHGpVH esetén az elengedett követelés összege, kivéve,
o ha az elengedés magánszemély javára történik, vagy
o D] DGy]y RO\DQ NOI|OGL V]HPpOO\HO YDJ\ PDJiQV]HPpO\QHN QHP PLQĘVOĘ EHOI|OGL V]HPpOO\HO V]HPEHQ
fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll.

$NLYDDGyDODSRWFV|NNHQWĘWpWHOHN
x

DWĘNHEHYRQiV NO|Q|VHQDMHJ\]HWWWĘNHHPHOpV FpJEtUyViJLEHMHJ\]pVpUHWHNLQWHWWHOD]DGypYEHQDVDMiWWĘNH
növekedéseként elszámolt összeg,

x

a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt bevétel összege,

x

a pénztár értékének tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár HOĘ]Ę pYL mérlegben kimutatott értékének a
mentesített értéket meghaladó része; D NLYD DGyDODQ\LViJ PHJV]ĦQpVpQHN DGypYpEHQ SHGLJ D SpQ]WiU HOĘ]Ę pYL
mérlegben kimutatott értékének és mentesített értékének pozitív különbözete,

)HQWLHNEĘOOiWKDWyKRJ\PLQGDGGLJDPtJDKi]LSpQ]WiUpUWpNDPHQWHVtWHWWpUWpNDODWWPDUDGDGGLJDQQDNYiOWR]iVDQHP
befolyásolja az adóalapot.
Érdemes megemlíteni azonban, hogy amennyiben a kiva alany kapcsROW YiOODONR]iViYDO N|W|WW V]HU]ĘGpVpEHQ
megállapodásában olyan ellenértéket határoz meg, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak, akkor az adóalapot a
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szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbségével úgy kell módosítani, hogy az olyan adóalapnak feleljen meg, mintha a
V]HU]ĘGpVWIJJHWOHQYiOODONR]iVVDON|W|WWpNYROQDIHOWpYHKRJ\DV]HU]ĘGpVDODSMiQD]DGypYEHQWHOMHVtWpVW|UWpQW
Amennyiben a fenti tételek egyenlege negatív, akkor a negatív egyenleg elhatárolt veszteséget képez, amelynek összegével
D]DGy]yDN|YHWNH]ĘDGypYHNEHQFV|NNHQWKHWLDSR]LWtYHJ\HQOHJHW
További elhatárolt veszteségként veheti figyelembe az adóalany D]DGyDODQ\LViJHOĘWWLmég a társasági adóalanyiság alatt
keletkezett, negatív társasági adóalapnak azt a részét, amelyet a társasági vagy kisvállalati adóalap meghatározásakor
csökkentésként még nem vett figyelembe.
$]DGyDODSFV|NNHQWĘWpWHOHNHVHWpQXJ\DQDNNRUILJ\HOHPPHONHOOOHQQLDUUDKRJ\DNLVYiOODODWLDGyDODSMDDIĘV]DEiO\
szerint nem lehet kisebb a személyi jeOOHJĦNLIL]HWpVHNQpO minimum adóalap). 6]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVQHN azon személyi
MHOOHJĦ UiIRUGtWiV PLQĘVO DPHO\ 7EM szerint járulékalapot képez (lásd a járulékokra vonatkozó rendelkezéseket a 7.
SRQWEDQ  D] DGypYEHQ LGH QHP pUWYH D NLHJpV]tWĘ WHYpNenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vagy társas vállalkozó
MiUXOpNDODSMiWYDODPLQWDNHGYH]PpQ\H]HWWIRJODONR]WDWRWWXWiQpUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\pYHV|VV]HJpW 7DJHVHWpEHQ
V]HPpO\L MHOOHJĦ NLIL]HWpVNpQW 7EM V]HULQW MiUXOpNDODSRW NpSH]Ę |VV]HV M|YHdelemként) a minimálbér 112,5%-át kell
ILJ\HOHPEHYHQQLKDDWDJUDMXWyV]HPpO\LMHOOHJĦUiIRUGtWiVHQQpODODFVRQ\DEE2019-WĘODEpUHQNtYOLMXWWDWiVpVDEpUHQ
NtYOLMXWWDWiVQDNQHPPLQĘVOĘHJ\HVPHJKDWiUR]RWWMXWWDWiVLVEHOHV]iPtWDV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVHNEH
Fontos változás 2019-WĘOKRJ\QHPPLQĘVOV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVQHNDW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWNHGYH]PpQ\H]HWW
IRJODONR]WDWRWW XWiQ pUYpQ\HVtWKHWĘ NHGYH]PpQ\ pYHV |VV]HJH (]]HO J\DNRUODWLODJ D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyEDQ
érvényesíWKHWĘ NHGYH]PpQ\ pUYpQ\HVtWKHWĘYp YiOLN D NLYiEDQ LV NLYpYH D N|]IRJODONR]WDWRWWDN XWiQ LJpQ\EH YHKHWĘ
kedvezmény).
A fentiekben említett minimum adóalap szabály alól kivételt jelentenek az új beruházások ugyanis annak érdekében, hogy
az új beruházások kaSFViQ NHOHWNH]HWW QHJDWtY HJ\HQOHJ J\RUVDEEDQ pUYpQ\HVtWKHWĘ OHJ\HQ, az új beruházás összegéig a
kiva adózó a tárgyévi negatív egyenleggel, valamint a korábbi évek elhatárolt veszteségével a IĘ V]DEiO\WyO HOWpUĘHQ D
V]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVHNWHUKpUHLVcsökkentheti az adóalapját.
Új beruházásnak PLQĘVO DNLYDDODQ\LViJLGĘV]DNiEDQEHV]HU]HWWHOĘiOOtWRWWpVNRUiEEDQPpJKDV]QiODWEDQHPYHWWWiUJ\L
eszközökkel, szellemi termékekkel, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összege.
5.5. A kiva mértéke, egyes adókötelezettségek alóli mentesülés
Az adó mértéke az adó alapjának 13%-a. A kiva egy HJ\V]HUĦVtWHWW |VV]HYRQW DGyQHP ugyanis az adó megfizetésével
egyszerre három adónem váltható ki, így a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás.
5.6. %HYDOOiVLKDWiULGĘ
Az adóalany a kiva alapját és az adót adóévenként állapítja meg, majd azt D]DGypYHWN|YHWĘpYPiMXV-ig vallja be és
fizeti meg $PHQQ\LEHQ D NLYD DODQ\LViJ pY N|]EHQ V]ĦQLN PHJ D NLYD DODQy az adóbevallási kötelezettségének a
PHJV]ĦQpVW N|YHWĘ |W|GLN KyQDS XWROVy QDSMiLJ köteles eleget tenni. A számviteli beszámoló készítésére nem kötelezett
kiva adózó az adóév utolsó napjára készített N|Q\YYLWHOL]iUODWDODSMiQiOODStWMDPHJDIL]HWHQGĘDGót.
5.7. $]DGyHOĘOHJ-fizetési kötelezettség
A kiva adózót QHJ\HGpYHQWH D WiUJ\QHJ\HGpYHW N|YHWĘ KyQDS -iLJ DGyHOĘOHJ megállapítási, bevallási és fizetési
N|WHOH]HWWVpJWHUKHOL$]DGyHOĘOHJösszege az alábbi tételek együttes összegének 13%-a:
x

a vonatkozó idĘV]DNEDQDNLYDDODQ\iOWDOIL]HWHQGĘV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpVHN|VV]HJHpV

x

D] DGyHOĘOHJ-PHJiOODStWiVL LGĘV]DNEDQ MyYiKDJ\RWW IL]HWHQGĘ RV]WDOpN (ide nem értve a kiva alanyiságot
PHJHOĘ]ĘDGypYHNDGy]RWWHUHGPpQ\HpVHUHGPpQ\WDUWDOpNDWHUKpUHDNLYDDODQ\LViJLGĘV]DNiEDQMyYiKDJ\iVUD
NHUOĘRV]WDOpNRW csökkentve D]DGyHOĘOHJ-PHJiOODStWiVLLGĘV]DNEDQbevételként elszámolt osztalék összegével.
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$PHQQ\LEHQ D] DGypYUH PiU PHJIL]HWHWW DGyHOĘOHJHN |VV]HJH PHJKDODGMD D] DGypYUH PHJiOODStWRWW DGy |VV]HJpW D
különbözetet az adóalany bevallásában jogosult visszaigényelni.
5.8. Áttérés a kivára
Áttérés a kisvállalati adózásra a társasági adó hatálya alól
A kivára való áttéréskor a Tao. tv.-nek a MRJXWyG QpONOL PHJV]ĦQpVUH LUiQ\DGy UHQGHONH]pVHLW kell alkalmazni, vagyis a
7DR WY KDWiO\D DOyO NLNHUOĘ DGy]yQDN D PHJV]ĦQpVUH WHNLQWHWWHO bevallást kell benyújtania, amelyben figyelembe kell
vennie a Tao. tv. szerinti korrekciós tételeket. Azon adózók, amelyek január 1-jével térnek át a kisvállalati adóra, május
31-ig köWHOHVHNEHQ\~MWDQLD EHYDOOiVW PtJD]RNDNLNpY N|]EHQWpUQHNiWDNLYD KDWiO\DDOiD]iWWpUpV KyQDSMiWN|YHWĘ
ötödik hónap utolsó napjáig kell bevallást benyújtaniuk.
Az adóalanynak a bejelentés adóévére vonatkozó társasági DGyEHYDOOiViEDQ DGyHOĘOHJHW nem kell bevallania és a
EHMHOHQWpVW N|YHWĘ DGypYUH WiUVDViJL DGyHOĘOHJHW QHP NHOO IL]HWQLH $] DGyKDWyViJ D NRUiEEDQ EHYDOORWW DGyHOĘOHJHW
hivatalból törli az adózó folyószámlájáról.
$PHQQ\LEHQ D NLYD DODQ\QDN D NLYD DGyDODQ\LViJ LGĘV]DNiW PHJHOĘ]ĘHQ D 7DR WY HOĘtUiVDL V]HULQW pUYpQ\HVtWHWW
kedvezményekkel kapcsolatban társasági adófizetési kötelezettség keletkezik – ha a kedvezményre a jogosultságot
elveszítette –DNNRUD]WD]DGyN|WHOH]HWWVpJHWNLYiOWyHVHPpQ\WN|YHWĘNLYDEHYDOOiVEDQNHOOV]HUHSHOWHtnie.
Az áttéréshez segítséget nyújthat a Pénzügyminisztérium KRQODSMiQHOpUKHWĘNLYDNDONXOiWRU

6. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
6.1. Az áfa hatálya, az adóalanyiság
Az Áfa törvény hatálya alá tartozik, azaz áfa köteles az adóalanyok által belföldön, ellenérték fejében teljesített
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, a termék Európai Közösségen belüli adóalany általi beszerzése, valamint a
termék adóalany általi importja.
$IHQWLJ\OHWHNWHKiWFVDNDNNRUiIDN|WHOHVHNKDD]RNDWDGyDODQ\DGyDODQ\LPLQĘVpJpben teljesíti.
$GyDODQ\QDNPLQĘVOD]DMRJNpSHVV]HPpO\YDJ\V]HUYH]HWDNL DPHO\ VDMiWQHYHDODWWJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDW
tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Gazdasági tevékenységYDODPHO\WHYpNHQ\VpJ]OHWV]HUĦLOOHWĘOHJ
WDUWyV YDJ\ UHQGV]HUHV MHOOHJJHO W|UWpQĘ IRO\WDWiVD DPHQQ\LEHQ D] HOOHQpUWpN HOpUpVpUH LUiQ\XO YDJ\ D]W HUHGPpQ\H]L pV
annak végzése független formában történik. Ez alapján gazdasági tevékenység egyik kritériuma az ellenérték elérése, vagy
az arra való irányultság. E mellett a tevékenység áfa kötelezettségének megítélésekor érdektelen, hogy egyébként
nyereséges vagy veszteséges-e. A veszteséges tevékenység is megalapozhatja az adóalanyiságot, ha azt az adóalany
egyébként ellenérték fejében, rendszeresen vagy tartósan folytatja. A gazdasági tevékenység megvalósulásának további
IHOWpWHOH KRJ\ D]W ]OHWV]HUĦHQ YDJ\ WDUWyVDQ UHQGV]HUHVHQ IRO\WDVViN h]OHWV]HUĦQHN WHNLQWKHWĘ D WHYpNHQ\VpJ
amennyiben a személy, szervezet jövedelmi, vagyoni viszonyaihoz mérten meghatározó, illetve, ha az értékesítés
körülményei erre utalnak. Rendszeresség esetén nem feltétel, hogy a személy, szervezet jövedelmet érjen el, az
pUWpNHVtWpVHN LVPpWOĘGpVH PiU |QPDJiEDQ DGyDODQQ\i WHKHWL $ IHQWLHN DODSMiQ SpOGiXO D PDJiQV]HPpO\ RQline piacon
W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVH DPHGGLJ D] D PHJXQW KDV]QiOW IHOHVOHJHVVp YiOW YDJ\RQWiUJ\DLQDN DONDORPV]HUĦ pUWpNHVtWpVpUH
korlátozódik, nem keletkeztet adóalanyiságot. Azonban, ha megállapítható, hogy a magánszemély az ilyenfajta értékesítést
már üzlHWV]HUĦHQ YpJ]L SpOGiXO D N|UQ\pNUĘO IHOYiViUROW KDV]QiOW FLNNHNHW pUWpNHVtWL D] PHJDODSR]]D DGyDODQ\LViJiW $
független kitétel miatt a munkaviszonyban végzett tevékenység sosem fog az áfa hatálya alá tartozni. Ezen kívül meg kell
jegyezni, hogy az áfa szektor-VHPOHJHV DGy DPHO\ D]W MHOHQWL KRJ\ D SLDF PLQGHQ V]HUHSOĘMpUH PLQGHQ V]HPpO\UH
szervezetre egyaránt vonatkozik, az adókötelezettség megállapításakor nem differenciál aszerint sem, hogy a
WHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘV]HPpO\V]HUYH]HWPLUHIRUGtWMDD]HOpUWQ\HUHVpJHW(QQHNPHJIHOHOĘHQD]DODStWYiQ\RNpVHJ\pEQRQ
profit szervezetek is az áfa alanyává válnak, ha olyan tevékenységet végeznek (pl. árverés, jótékonysági vacsora
szervezése), amely ellenérték elérésére irányul és jövedelmi viszonyaikat befolyásolja.
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Vannak olyan tevékenységek is, amelyek automatikusan, önmagukban megalapozzák az adóalanyiságot, nem kell a fenti
feltétel rendszernek megfelelniük. Ez alapján adóalanyiságot keletkeztet minden esetben az új közlekedési eszköz – akár
egyszeri - éUWpNHVtWpVH EHOI|OGUĘO D .|]|VVpJ PiV WDJiOODPiED 6]LQWpQ PHJDODSR]]D D] DGyDODQ\LViJRW D] ~M EHpStWHWW
LQJDWODQ YDJ\pV D] pStWpVL WHOHN VRUR]DW MHOOHJJHO W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVH $ VRUR]DW MHOOHJ DNNRU YDOyVXO PHJ KD  QDSWiUL
éven belül négy ilyen jellegĦLQJDWODQpUWpNHVtWpVpUHNHUOVRU
Nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a közhatalmi tevékenység. Közhatalmi tevékenység
különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi
LJD]JDWiVL D N|]LJD]JDWiVL MRJDONDOPD]yL D KDWyViJL HOOHQĘU]pVL pV SpQ]J\L HOOHQĘU]pVL D W|UYpQ\HVVpJL IHOJ\HOHWL pV
HOOHQĘU]pVL D] iOODPKi]WDUWiVL HXUySDL XQLyV pV HJ\pE QHP]HWN|]L WiPRJDWiV HORV]WiViUyO YDOy G|QWpVL WHYpNHQ\VpJ
Például DN|]UHPĦN|GĘNOVĘYL]VJDiOORPiVRNiOWDOYpJ]HWWJpSMiUPĦPĦV]DNLYL]VJi]WDWiVLVN|]KDWDOPLWHYpNHQ\VpJtJ\
DYL]VJiOyiOORPiVRND]ĘNHWPHJLOOHWĘGtMWpWHOWiIDN|U|QNtYOEL]RQ\ODWROMiND]J\IHOHNIHOp
Az eva hatálya alá tartozó személyek, szervezetek nem áfa alanyok, rájuk csak akkor kell alkalmazni az Áfa törvény
rendelkezéseit, ha az eva kifejezetten így rendelkezik.
6.1.1

Az áfa-csoport

A csoportos adóalanyiságot a belföldön letelepedett kapcsolt vállalkozások YiODV]WKDWQDN D] DGyKDWyViJ IHOp W|UWpQĘ
bejelentéssel. A csoportos adóalanyiság lényege, hogy a tagjai áfa szempontból (csak áfa szempontból!) egy adóalanynak
IRJQDNPLQĘVOQLDQpONOKRJ\HJ\pENpQWHJ\PiVWyOYDOyMRJLIJJHWOHQVpJNHWHOYHV]WHQpN(]D]WMHOHQWLKRJ\DWDJRN
egymás közti ügyletei – mintha azok egy adóalanyon belül valósulnának meg – iIDN|U|QNtYOLHNOHV]QHN.OVĘIHOHNNHO
szemben pedig egy adóalanyként jelennek meg. Adókötelezettségeiket (bevallás, számlakiállítás stb.) is egy adóalanyként
kell teljesíteniük, és az adólevonási jog szempontjából is a tagok tevékenységét együtt, egy adóalany tevékenységeként
kell figyelembe venni.
6.2. Egyes adókötelezettségek teljesítése
6.2.1

Bejelentkezés

Az adóalanynak az Áfa törvény hatálya alá tartozó WHYpNHQ\VpJIRO\WDWiViQDNPHJNH]GpVHHOĘWW szükséges bejelentkeznie az
DGyKDWyViJQiO pV H]]HO HJ\LGHMĦOHJ UpV]OHWHV LQIRUPiFLyW NHOO V]ROJiOWDWQLD JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJpYHO NDSFVRODWEDQ
Nyilatkoznia kell arról, ha pénzforgalmi elszámolást választ, valamint az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának
módjáról: miszerint adómentes tevékenységet végez, adómentes tevékenység esetén adókötelessé tételt választja, alanyi
adómentességet választ, az adómegállapítás különleges módjáról, az általános szabályok szerinti adózás választásáról
illetve az áfa alanyiságának speciális okáról, ha van ilyen.
Amennyiben az adóalany meg kívánja változtatni fenti nyilatkozatai valamelyikét, ezt többnyire a változást megeOĘ]Ę
adóév utolsó napjáig teheti meg.
$EEDQ D] HVHWEHQ KD D] DGyDODQ\ D] (XUySDL .|]|VVpJ PiV WDJiOODPiEDQ OpYĘ DGyDODQQ\DO NtYiQ NHUHVNHGHOPL
kapcsolatot létesíteni, közösségi adószámot szükséges kérnie.
6.2.2

Bevallás

Az adóalanynak alapesetben negyedévenként szükséges áfa bevallást benyújtania. 2015-WĘO D WHYpNHQ\VpJNHW NH]GĘ
DGyDODQ\RNKDYLiIDEHYDOOiVUDN|WHOH]HWWHNDPHJDODNXOiVXNpYpEHQpVD]D]WN|YHWĘpYEHQ$]DGyEHYDOOiVEHQ\~MWiViQDN
gyakorisága havi, KDDWiUJ\pYHWPHJHOĘ]ĘPiVRGLNpYDGyPHJiOODStWiVLLGĘV]DNDLEDQD]elszámolandó adó DIL]HWHQGĘ
DGy pV D] HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGy NO|QEVpJH  HJ\WWHV |VV]HJH SR]LWtY HOĘMHOĦ pV eléri az 1.000.000 Ft-ot. Az
adóbevallás benyújtásának gyakorisága éves KD D WiUJ\pYHW PHJHOĘ]Ę PiVRGLN pY DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNDLEDQ D]
elszámolandó adó HJ\WWHV |VV]HJH HOĘMHOWĘO IJJHWOHQO nem éri el a 250.000 Ft-ot. Közösségi adószám megléte esetén
éves bevallás benyújtása nem lehetséges, az adóalanynak legalább negyedéves gyakoriságúnak kell lenni.
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Éves bevallást benyújtóknál a EHYDOOiVLKDWiULGĘ D]DGypYHWN|YHWĘpYfebruár 25-e, negyedéves bevallóknál negyedévet
N|YHWĘKy-a, havi bevallóknál pedig a WiUJ\KyWN|YHWĘKy-a.
Az adóalanynak az áfa bevallási gyakoriságát az adóhatóság minden év elején újra megKDWiUR]]D D WiUJ\pYHW PHJHOĘ]Ę
második év adatai alapján (2015-WĘO SpOGiXO pYHVUĘO QHJ\HGpYHV iID-bevallásra kell áttérnie azon adózónak, akinek a
WiUJ\pYHW PHJHOĘ]Ę PiVRGLN pYEHQ D] iID QpONOL WHUPpNpUWpNHVtWpVH V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVD PHJKDODGMD D]  PLOlió
IRULQWRW  (WWĘO IJJHWOHQO KD pY N|]EHQ D] DGyDODQ\ pY HOHMpWĘO V]iPtWRWW J|QJ\|OtWHWW HOV]iPRODQGy DGyMiQDN |VV]HJH
vagy más körülmény (pl. közösségi adószám kérése) azt indokolja, év közben gyakoribb bevallási kötelezettségre kell
áttérnie.
6.2.3

Adófizetési kötelezettség

Az áfát a termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál általánosan a teljesítésre kötelezett adóalany fizeti az
iOODPKi]WDUWiV IHOp $ IĘV]DEiO\WyO HOWpUĘHQ D]RQEDQ YDQQDN RO\DQ HVHWHN DPLNRU D PHJIL]HWpVUH QHP D JD]GDViJL
tevékenyséJHW YpJ]Ę N|WHOH]HWW KDQHP D] ~Q fordított adózás rendelkezései érvényesülnek. Ezekben az esetekben a
WHUPpNHWpUWpNHVtWĘV]ROJiOWDWiVQ\~MWyQHPKiUtWiWDGyWDPHJUHQGHOĘUHKDQHPDPHJUHQGHOĘDGyDODQ\OHV]N|]YHWOHQO
DIL]HWHQGĘiIDPHJiOODStWiViUD és megfizetésére köteles.
$IRUGtWRWWDGy]iVQDNNpWHVHWHNO|QE|]WHWKHWĘPHJ
x

külföldi által teljesített ügylet,

x

belföldi adóalanyok közötti ügyletek.

Abban az esetben, ha a szolgáltatás az Áfa törvény rendelkezései szerint belföldön teljesül, de a szolgáltatást nyújtó
adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le (nincs belföldön székhelye, állandó telephelye), az adót, a
V]ROJiOWDWiVW LJpQ\EH YHYĘ EHOI|OG|Q Q\LOYiQWDUWRWW DGyDODQ\ IL]HWL PHJ Meghatározott termékértékesítések esetén, pl. a
termék fel-, és összeszerelés tárgyául szolgál, vagy földgáz-, villamos energia értékesítése esetén is érvényesül a fenti –
külföldi vonatkozású – IRUGtWRWW DGyV V]DEiO\ $] HPOtWHWW HVHWHNEHQ WHKiW D WHUPpNHW EHV]HU]Ę OHV] D] DGyIL]HWpVUH
kötelezett személy, D]ĘN|WHOHVVpJHD]WEHYDOOiViEDQV]HUHSHOWHWQL HJ\EHQOHYRQiVEDLVKHO\H]KHWLKDDEHV]HU]HWWWHUPpN
igénybevett szolgáltatás adóköteles gazdasági tevékenységéhez hasznosul). Nem vonatkozik a fordított adózás arra az
HVHWUH KD D EHV]HU]Ę QHP DGyDODQ\ V]HPpO\ V]HUYH]HW (EEHQ D] HVHWEHQ D WHUPpNHW pUWpNHVtWĘ DGyDODQ\QDN EH NHOO
jelentkeznie a belföldi adóhatóságnál és meg kell fizetnie az adót.
Belföldi adóalanyok közötti fordított adózás alkalmazandó, azaz az DGyWD]DGyDODQ\PHJUHQGHOĘ fizeti:
x

építési – szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-Q\LOYiQWDUWiVEDQEHMHJ\]HQGĘLQJDWODQiWDGiVDHVHWpQ

x

V]ROJiOWDWiV Q\~MWiViQDN PLQĘVOĘ RO\DQ pStWpVL-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan
OpWUHKR]DWDOiUD EĘYtWpVpUH iWDODNtWiViUD YDgy egyéb megváltoztatására irányul (feltéve, hogy az ügylet építési
hatósági engedély-köteles, vagy az építési hatóság tudomásvételi eljárásához, vagy bejelentéshez kötött);

x

EiUPHO\WHUPpNpUWpNHVtWpVKH]V]ROJiOWDWiVQ\~MWiViKR]NDSFVROyGyPXQNDHUĘ-kölcsönzés esetén;

x

beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészelt értékesítése, valamint beépítetlen ingatlan (építési telken kívül)
értékesítése esetén, ha az adóalany adómentesség helyett adókötelezettséget választott;

x

az Áfa törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek (bizonyos hulladékok) értékesítése esetében;

x

D]DGyVpVDKLWHOH]ĘYDODPLQWD]DGyVpVDKLWHOH]ĘiOWDONLMHO|OWKDUPDGLNV]HPpO\YLV]RQ\ODWiEDQRO\DQWHUPpN
értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul;

x

tárgyi eszköz, vagy 100 ezer Ft forgalmi értéket meghaladó termék felszámolási, vagy más fizetésképtelenséget
MRJHUĘVHQPHJiOODStWyHOMiUiVKDWiO\DDODWWiOOyDGyDODQ\pUWpNHVtWpVHHVHWpQ

x

üvegházhatású gáz kibocsátására jogosíWyIRUJDORPNpSHVYDJ\RQLpUWpNĦMRJiWUXKi]iVDHVHWpQ

x

D$PHOOpNOHWHNEHQIHOVRUROWPH]ĘJD]GDViJLWHUPpNHNpUWpNHVtWpVHHVHWpQ

x

a 6/B. számú mellékletben felsorolt acélipari termékek értékesítése esetén.

Építési - szerelési szolgáltatásnyújtás illetve igpQ\EHYpWHO HVHWpQ D W|UYpQ\ HOĘtUMD KRJ\ D V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYĘMH D
WHOMHVtWpVWPHJHOĘ]ĘHQtUiVEDQQ\LODWNR]]RQDV]ROJiOWDWiVQ\~MWyUpV]pUHDUUyOKRJ\DPHJUHQGHOWV]ROJiOWDWiViYDOpStWpVL-

43
hatósági engedélyköteles, vagy tudomásvételi eljáráshoz kötöWWPXQNiEDQPĦN|GLNN|]UH(UUHD]pUWYDQV]NVpJKRJ\D
IĘYiOODONR]y PHOOHWW WHYpNHQ\NHGĘ YDODPHQQ\L DOYiOODONR]y WLV]WiEDQ OHJ\HQ D]]DO KRJ\ D] iOWDOD HOYpJ]HWW
PXQNDV]ROJiOWDWiVYpJVĘVRURQD]LQJDWODQRO\DQPyGRVtWiViKR]MiUXOKR]]iDPHO\pStWpVLKDWyViJLHQJHGpO\N|WHOHV(UUĘO
a teljes vállalkozói láncot értesíteni kötelesek az illetékesek.
A belföldi fordított adózás alkalmazásának további feltétele, hogy az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba
vett adóalany legyen, és ne legyen egyLNNQHN VH RO\DQ MRJiOOiVD SO DODQ\L DGyPHQWHV  DPHO\QHN DODSMiQ WĘOH D] DGy
IL]HWpVHQHOHQQHN|YHWHOKHWĘ
6.2.4

gVV]HVtWĘQ\LODWNR]DWDGiVLN|WHOH]HWWVpJ

Az adóalanynak közösségi ügyletei, valamint egyes belföldi ügyletei kapcsán merülhet fel adatközlési, ún |VV]HVtWĘ
nyilatkozatadási kötelezettsége.
Közösségi ügyleteket folytató adóalanynak áfa bevallása mellé |VV]HVtWĘ Q\LODWNR]DWRW is szükséges benyújtania. Az
|VV]HVtWĘQ\LODWNR]DWEDQD]DGyDODQ\Q\LODWNR]LND.|]|VVpJWHUOHWpQEHOOLpUWpNHVtWpVHNUĘOps szolgáltatásnyújtásokról,
YDODPLQW D .|]|VVpJ WHUOHWpUĘO W|UWpQĘ WHUPpNEHV]HU]pVUĘO pV V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOHNUĘO $] |VV]HVtWĘ Q\LODWNR]DW
benyújtásának gyakorisága és határideje az áfa bevalláséhoz igazodik. Az áfa bevallás gyakoriságától függetlenül azonban,
D] |VV]HVtWĘ Q\LODWNR]DW J\DNRULViJD KDYLUD YiOWR]KDW KD D .|]|VVpJ WHUOHWpQ EHOOL WHUPpNpUWpNHVtWpV |VV]HVtWHWW QHWWy
pUWpNHWiUJ\QHJ\HGpYEHQHOpULD]HXUyQDNPHJIHOHOĘ|VV]HJHW
Az adózónak - D.|]|VVpJLJ\OHWHNHWpULQWĘ|VV]HVtWĘ nyilatkozathoz hasonlóan - áfa bevallásában nyilatkoznia szükséges
HJ\HVEHOI|OGLWUDQ]DNFLyNUyONLiOOtWRWWpVEHIRJDGRWWV]iPOiLYDONDSFVRODWEDQ$Q\LODWNR]DWDEEDQD]HVHWEHQN|WHOH]ĘKD
belföldi termékbeszerzések vagy szolgáltatások igénybevétele esetén a számlán áthárított áfa összege eléri, vagy
meghaladja a 100.000 Ft-ot. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az eladó adószámát, a számla sorszámát, a számla
teljesítésének dátumát, ennek hiányában annak keltét, a forgalmi adó alapját és az áfa összegét.
2018. július 1-MpWĘO D] DGyDODQ\ MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW HOHNWURQLNXV PyGRQ V]iPOiQNpQW N|WHOHV DGDWV]ROJiOWDWiVW
teljesíteni az állami adó- és vámhatóság részére azon általa számlázóprogrammal kiállított számlák jogszabályban
meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a
100 000 forintot eléri vagy meghaladja.
6.2.5

EKAER

2015. január 1-WĘO PĦN|GpVEH OpSHWW D] (OHNWURQLNXV .|]~WL ÈUXIRUJDORP (OOHQĘU]Ę 5HQGV]HU (EKAER). A szabályozás
alapján útdíj-kötHOHV JpSMiUPĦYHO YpJ]HWW N|]~WL IXYDUR]iVVDO járó Közösségen belüli termékügyleteket, illetve belföldi,
QHPYpJIHOKDV]QiOyUpV]pUHW|UWpQĘHOVĘDGyN|WHOHVWHUPpNpUWpNHVtWpVWFVDNDV]iOOtWPiQ\UDYRQDWNR]ypUYpQ\HV(.$(5V]iPPDO UHQGHONH]Ę DGy]y IRO\WDWKDW. 2016. augusztus 1-MpWĘO PiU QHP FVXSiQ D] ~WGtM-N|WHOHV MiUPĦYHO YpJ]HWW
iUXV]iOOtWiVRN HVQHN (.È(5 EHMHOHQWpVL N|WHOH]HWWVpJ DOi KDQHP D]RN D V]iOOtWiVRN LV PHO\HNQpO D MiUPĦ |QPDJiEDQ
ugyan nem lenne útdíj-köteles, de tényleges össztömege az áruval együtt már meghaladja a 3,5 tonnát. A 15 napig
érvényes EKAER-V]iP LJpQ\OpVH FpOMiEyO D] DGy]yQDN HOĘ]HWHV EHMHOHQWpVW NHOO WHQQL D IXYDU PHJKDWiUR]RWW UpV]OHWHV
adatairól az adóhatóságnak.
Kockázatos élelmiszerek, illetve kockázatos termékek esetén szigorúbb szabályok érvényesek, többek között a súly és az
érték is hatással van a bejelentési kötelezettség terjedelmére. Emellett kockázatos termékek közúti fuvarozása esetén
IĘV]DEiO\V]HULQWNRFNi]DWLEL]WRVtWpNRWNHOOQ\~MWDQL EL]RQ\RVNLYpWHOHNWĘOHOWHNLQWve).
A bejelentési kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye, hogy a be nem jelentve fuvarozott termék igazolatlan
HUHGHWĦQHN PLQĘVO pV D] DGyKDWyViJ D] iUX pUWpNpQHN  V]i]DOpNiLJ WHUMHGĘ PXODV]WiVL EtUViJRW V]DEKDW NL HPHOOHWW
biztosítékként lefoglalhatja az árut.
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6.3. Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
6.3.1

Termékértékesítés

Áfa szempontból termékértékesítésnek PLQĘVODELUWRNEDYHKHWĘGRORJiWHQJHGpVHDPHO\D]iWYHYĘWWXODMGRQRVNpQWYDOy
rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba veKHWĘGRORJV]HU]pVHV]HPSRQWMiEyOLO\HQMRJKDWiVWHUHGPpQ\H]Ę
ügylet.
7HUPpNpUWpNHVtWpVpQHNPLQĘVOWRYiEEiD]iIDUHQGV]HUpEHQ
x

a UpV]OHWYpWHOpVD]iUWYpJĦSpQ]J\LOt]LQJDPLNRUDYHYĘDWXODMGRQMRJRWOHJNpVĘEEDKDWiUR]RWWLGĘOHMiUWiYDO
LOOHWĘOHJ D] ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi [Ezen ügyletek esetében már az érintett termék
YHYĘ UpV]pUH W|UWpQĘ ELUWRNEDDGiVDNRU EHiOO D] DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ D WHOMHV J\OHWUH D WHOMHV HOOHQpUWpN
vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a vételár maradéktalan kiegyenlítésére és a tulajdonjog megszerzésére
FVDNNpVĘEENHUOVRU@

x

a megbízó és bizományos között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása [A megbízó és a
bizományos között akkor valósul meg a termékértékesítés, amikor a bizományos és a harmadik fél között is
megvalósul a megbízás tárgyára az ügylet];

x

D]DGyVpVKLWHOH]ĘN|]|WW DWHUPpNIHOHWWLUHQGHONH]pVLMRJiWV]iOOiVDKDDKLWHOH]ĘDGRORJLEL]WRVtWpNXOV]ROJiOy
terméket saját maga értékesítheti;

x

az építési V]HU]ĘGpV keretében létrehozott, az ingatlan-Q\LOYiQWDUWiVEDQ EHMHJ\]HQGĘ LQJDWODQ iWDGiVD D
PHJUHQGHOĘQHN
6.3.2 Szolgáltatásnyújtás

$] iID UHQGV]HUpEHQ V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVQDN PLQĘVO EiUPHO\ RO\DQ HOOHQpUWpNHV J\OHW DPHO\ QHP WHUPpN pUWpNHVtWpVH
Szolgáltatásnyújtásnak

PLQĘVO D YDJ\RQL pUWpNĦ MRJRN LGĘOHJHV YDJ\ YpJOHJHV iWHQJHGpVH YDODPLQW D

N|WHOH]HWWVpJYiOODOiV YDODPHO\ WHYpNHQ\VpJ HJpV]EHQL YDJ\ UpV]EHQL DEEDKDJ\iViUD YDJ\ DQQDN YpJ]pVpWĘO YDOy
WDUWy]NRGiVUDLOOHWĘOHJYDODPHO\KHO\]HWWĦUpVpUH
6.3.3

Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok (átalakulás, apport,
üzletágátadás)

$WHUPpNpUWpNHVtWpVpUHV]ROJiOWDWiVQ\~MWiViUDQLQFVEHIRO\iVVDOKDDV]HU]ĘGpVN|WpVMRJV]DEiO\LUHQGHONH]pVEtUyViJL
és más hatósági határR]DW YpJ]pV DODSMiQLOOHWĘOHJiUYHUpV~WMiQW|UWpQLN(]pUWSpOGiXODNLVDMiWtWiVUDYDJ\DKDWyViJL
iUYHUpV~WMiQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVUHLVD]iOWDOiQRViIDV]DEiO\RNYRQDWNR]QDN
A PHJV]ĦQpV HVHWpUH HOĘtUW DGyN|WHOH]HWWVpJ alól (lsd. 6.3.4. pont) az Áfa törvény felmentést ad, ha az adóalany
MRJXWyGOiVVDOV]ĦQLNPHJIHOWpYHKRJ\D]D]ÈIDW|UYpQ\  pV  EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNV]HULQW
történik. Az Áfa törvény olyan jogutódlásként, amely esetén mentesülni lehet az adófizetési kötelezettség alól, kizárólag
az alábbi esetköröket ismeri el:
x

gazdasági társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulását (ideértve az egyesülést, a
szétválást és a részleges átalakulást is);

x

szövetkezetnek a Szöv-tv. szerinti átalakulását;

x

V]|YHWNH]HW JD]GDViJL WiUVDViJJi YDOy iWDODNXOiVD YDJ\ MRJXWyG QpONOL PHJV]ĦQpVH HVHWpEHQ D N|]|VVpJL DODS
Szöv-tv. szerinti átadását más szövetkezet vagy szövetkezeti szövetség részére;

x

egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cégként való folytatását, valamint egyéni cégnek az egyéni vállalkozóról
pVHJ\pQLFpJUĘOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWLiWDODNXOiViW

x

HJ\pQLYiOODONR]yPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘKDOiOiWYDJ\FVHOHNYĘNpSHVVpJpQHNHOYHV]WpVpWIHOWpYHKRJ\D]HJ\pQL
YiOODONR]yLĘVWHUPHOĘLWHYpNHQ\VpJHW
o

elhaláloziVHVHWpEHQD]|]YHJ\YDJ\|U|N|VIRO\WDWMDLOOHWĘOHJ

o

FVHOHNYĘNpSHVVpJ HOYHV]WpVH HVHWpEHQ D] HJ\pQL YiOODONR]y PH]ĘJD]GDViJL ĘVWHUPHOĘ QHYpEHQ pV MDYiUD D
W|UYpQ\HVNpSYLVHOĘMHIRO\WDWMD
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x

D]iIDFVRSRUWOpWHVtWpVpWPHJV]ĦQpVpWYDJ\DFVRSRUWKR]YDOyFVatlakozást;

x

JD]GDViJiWDGiVWKDD]D](XUySDL0H]ĘJD]GDViJL9LGpNIHMOHV]WpVL$ODSEyOQ\~MWRWWWiPRJDWiVVDOW|UWpQLN

x

költségvetési szerv államháztartásról szóló törvény szerinti átalakítását, vagy irányító (felügyeleti) szervének
megváltozását; köztestület átalakulását.

Nem tekinti továbbá az Áfa törvény sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnak az apportot, amennyiben az a
törvényben meghatározott feltételekkel történik.
Nem keletkezik áfa kötelezettség az üzletág átadása esetén sem, amennyiben meghatározott feltételek teljesülnek. Olyan
esetekben mentesül az üzletág átadás az áfa fizetési kötelezettség alól, ha az átadás kapcsán áthárított áfa összegét az
iWYHYĘ DGyDODQ\ HJ\pENpQW LV OHYRQKDWQi D] DGyN|WHOHV IHOKDV]QiOiV PLDWW $] ]OHWiJ D YiOODONR]iVQDN RO\DQ PĦN|GĘ
egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas önálló gazdasági tevékenység
tartós folytatására.
6.3.4

7HUPpNpUWpNHVtWpVQHNV]ROJiOWDWiVQDNPLQĘVOĘLQJ\HQHVJ\OHWHN

)ĘV]DEiO\V]HULQWFVDND]HOOHQpUWpNIejében teljesített ügyletek áfa kötelesek. Azonban az Áfa törvény nevesít néhány ún.
„ingyenes” ügyletet is, melyek mégis áfa fizetési kötelezettséget keletkeztetnek. Ezek egy része tulajdonképpen egy
adóztatási pont beiktatásával az adóalany korábbi adólevonási jogát hivatott korrigálni, olyan esetekben, amikor olyan
termékek, melyhez korábban adólevonási joga kapcsolódott az adóalanynak utólag mégis adólevonásra nem jogosító
módon kerülnek felhasználásra.
Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés (azaz adóköteles) az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából
véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen
célok elérésére inJ\HQHVHQ IHOKDV]QiOMD LOOHWĘOHJ D]W PiV WXODMGRQiED LQJ\HQHVHQ iWHQJHGL IHOWpYH KRJ\ D WHUPpN YDJ\
annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. A
N|UOPpQ\HNYiOWR]iVDPLDWWHOĘIRUGXOKDW KRJ\D]DGyDODQ\HJ\HVWHUPpNHNEHV]HU]pVHNRUHOĘiOOtWiVDNRUPpJQHPWXGMD
hogy nem adóköteles gazdasági tevékenységhez fog történni a termék felhasználása. Ilyenkor, ha a gazdasági
WHYpNHQ\VpJKH]KDV]QRVtWiVIHOWpWHOH]KHWĘD]DGyDODQ\OHYRQiVEDKHO\H]KHWLD]pULQWHWWWHUPpNiIiMiW+DH]WN|YHWĘHQD]
DGyDODQ\DWHUPpNHWPpJLVLQJ\HQHVHQiWDGMDD]WHUPpNpUWpNHVtWpVQHNPLQĘVOpVDGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJHWNHOHWNH]WHW
Például, ha számítógép kereskedelemmel foglalkozó adóalany továbbértékesítési céllal laptopokat szerez be, azok áfáját
OHYRQiVEDKHO\H]KHWL$]RQEDQKDNpVĘEE~J\G|QWKRJ\HJ\SiUODSWRSRWPDUNHWLQJFpOODONLVRUVROYiViUOyLN|]|WWD]RN
ingyenes átadása miatt adófizetési kötelezettsége keletkezik. Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály csak azokra az
esetekre vonatkozhat, amikor az adóalany az ingyenesen átadott termékek beszerzésekor még nem tudta/nem tudhatta,
KRJ\D]RNDWDGyOHYRQiVUDQHPMRJRVtWyPyGRQIRJMDKDV]QRVtWDQL+DWHKiWD]HOĘ]ĘSpOGiQiOPDUDGYDDNHUHVNHGĘPiU
kifejezetten a sorsolás céljára szerzi be a laptopokat, azok áfáját eleve nem is helyezheti levonásba. Az adólevonási jog
hiányában pedig azok ingyenes átadása sem lesz áfa-köteles.
Az adó alapja ingyenes termékátadás esetén a termék vagy az ahhoz hasonló termék beszerzési ára, ilyen ár hiányában
pedig a WHOMHVtWpVNRUPHJiOODStWRWWHOĘiOOtWiVLpUWpNH. A beszerzési ár alatt azt az árat kell érteni, amelyen az adott termék az
LQJ\HQHViWDGiVLGĘSRQWMiEDQD]iWDGiVNRULiOODSRWiEDQDÄSLDFRQ´EHV]HUH]KHWĘ
Nem keletkezik ugyanakkor adókötelezettség az ingyenes átadás kapcsán, WHUPpNPLQWD LOOHWYH NLV pUWpNĦ WHUPpN
YiOODONR]iVL FpOODO W|UWpQĘ LQJ\HQHV iWDGiVD HVHWpQ 6]LQWpQ PHQWHVtWL D W|UYpQ\ D] iID N|WHOH]HWWVpJ DOyO D N|]FpO~
adományt.
A fenti logika alapján az Áfa törvény ugyancsak ellenérték fejében törtpQĘ WHUPpNpUWpNHVtWpVQHN WHNLQWL D] adóalany
PHJV]ĦQpVpW D PHJV]ĦQpVNRU ELUWRNROW RO\DQ WHUPpNHNQpO DPHO\HNKH] UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ DGyOHYRQiVL MRJ
kapcsolódott.
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(OOHQpUWpN IHMpEHQ W|UWpQĘ WHUPpNpUWpNHVtWpVQHN PLQĘVO WRYiEEi D WiUJ\L HV]N|]QHN QHP PLQĘVOĘ WHUPpNQHN D
felhasználása is, amelyet az adóalany adólevonásra nem jogosító gazdasági tevékenység folytatására használ fel,
amennyiben a termékhez részben vagy egészben adólevonási jog kapcsolódott.
Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek – és így gazdasági tevékenységnek – PLQĘVO D] DGyDODQ\
vállalkozásán belül végzett saját beruházása KD HQQHN HUHGPpQ\HNpQW WiUJ\L HV]N|]W iOOtW HOĘ 6]HPEHQ D] HOĘ]ĘHNEHQ
ismertetett esetkörökkel, a saját rezsis beruházás nem csupán akkor keletkeztet adóztatható tényállást, ha ahhoz levonható
adó kapcsolódott,)
A korábban keletkezett adólevonási jog utólagos korrekciója okán, egyes ingyenes szolgáltatásokat is megadóztat az Áfa
törvény. Az ingyenes termékértékesítésekkel analóg módon szintén adóköteles:
x

Az olyan ügylet, amikor az adóalany a saját vagy az alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy
általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, de ez esetben is csak
akkor, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

x

Az olyan ügylet, amikor az adóalany D WHUPpNHW D YiOODONR]iViEyO LGĘOHJHVHQ NLYRQYD D]W D VDMiW YDJ\ D]
alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére
LQJ\HQHVHQ KDV]QiOMD LOOHWĘOHJ D]W PiVQDN LQJ\HQHVHQ KDV]QiODWED DGMD IHOWpYH KRJ\ D WHUPpN YDJ\ DQQDN
alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Termékértékesítésként kell kezelni az áfa rendszerében azt is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott
WHUPpNpWDQQDNpUWpNHVtWpVHQpONOWRYiEEtWMDEHOI|OGUĘOD.|]|VVpJPiVWDJiOODPiEDYiOODONR]iVLFpOEyO. Ez azt jelenti,
hogy úgy kell eljárni, mintha az adóalany a továbbított terméket Közösségen belüli értékesítés keretében értékesítené
EHOI|OGUĘO $ WHUPpN pUNH]pVpQHN WDJiOODPiEDQ SHGLJ D] DGyDODQ\ .|]|VVpJHQ EHOOL EHV]HU]pVW YDOyVtW PHJ $]
adóalanynak a terméktovábbítás okán az érintett tagállamokban adókötelH]HWWVpJpW HQQHN PHJIHOHOĘHQ NHOO WHOMHVtWHQLH
Ugyanakkor az Áfa törvény számos kivételt is tartalmaz, amikor a terméktovábbítás mégsem valósít meg áfa körbe tatozó
ügyletet, azaz annak kapcsán áfa kötelezettsége nem keletkezik az adóalanynak. Ezek az alábbiak:
x

a terméket fel-vagy összeszerelés céljából továbbítják más tagállamba;

x

a termék távértékesítés keretében kerül más tagállamba;

x

a termék vasúti-, vízi- YDJ\ OpJLN|]OHNHGpVL HV]N|]|Q W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVH D .|]|VVpJ WHUOHWpQ YpJ]HWW
személyszállítás alatt;

x

DJi]KĘ- YDJ\KĦWpVLHQHUJLDYLOODPRVHQHUJLDKiOy]DWRQNHUHV]WOLpUWpNHVtWpVH

x

a termék értékesítése termékexport, Közösségen belüli adómentes értékesítés keretében
o

ha a terméken a megérkezés tagállamában munkát végeznek, majd annak befejezését N|YHWĘHQ D WHUPpNHW
belföldre visszahozzák;

o

ha a terméket a másik tagállamban a szolgáltatás nyújtása érdekében használják ideiglenesen;

o

ha a terméket 24 hónapot meg nem haladó ideiglenes használat céljából továbbítják a Közösség más
tagállamába (ahol ha ugyanezt a terméket importálták volna, az importált termék ideiglenes behozatal
jogcímén teljes adó- és vámmentességben részesülne);

x

DWHUPpNHWV]DNpUWĘLpUWpNHOpVFpOMiEyOYLV]LNNL

x

DWHUPpNHWD.|]|VVpJPiVWDJiOODPiEDQIHQQWDUWRWWYHYĘLNpV]OHWFpOMiUD továbbítják.

Az ún. YHYĘLNpV]OHW HJ\V]HUĦVtWpV V]iPRV WDJiOODPEDQLVPHUW$]WMHOHQWL KRJ\DEEDQD]HVHWEHQKDDOHHQGĘHODGyD
VDMiW WDJiOODPiEyO D] HODGQL NtYiQW WHUPpNHW D OHHQGĘ YHYĘ WDJiOODPiED D YHYĘ iOWDO IHQQWDUWRWW UDNWiUED WRYiEEtWMD
anélkülKRJ\D]RQDOHHQGĘYHYĘPpJWXODMGRQMRJRWV]HUH]QHDWHUPpNWRYiEEtWiVQHPNHOHWNH]WHWDGyN|WHOH]HWWVpJHW$
YHYĘL NpV]OHWHQ WDUWRWW WHUPpNUH D .|]|VVpJL pUWpNHVtWpV DNNRU WHOMHVO FVDN DPLNRU D YHYĘ D NpV]OHWEĘO EHV]HU]L
NLWiUROMD DWHUPpNHW$YHYĘQHNLVFVDNH]HQLGĘSRQWWDONHOO.|]|VVpJLEHV]HU]pVFtPpQDGyN|WHOH]HWWVpJHLWWHOMHVtWHQLH
a saját tagállamában.
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6.4. Az utalványok átruházására vonatkozó szabályok
2019. január 1-jével lépnek hatályba az Áfa törvény utalványok átruházásra vonatkozó rendelkezései. Az utalvány olyan
eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként (részellenértékeként) kell elfogadni. Az
XWDOYiQ\RQ YDJ\ D KR]]i NDSFVROyGy GRNXPHQWiFLyQ IHO NHOO WQWHWQL D EHV]HUH]KHWĘ WHUPpNHNQHN LJpQ\EH YHKHWĘ
V]ROJiOWDWiVRNQDNYDJ\D]RNOHKHWVpJHVpUWpNHVtWĘLQHNV]ROJiOWDWyLQDNDPHJQHYH]pVpW
+D D] XWDOYiQ\ NLERFViWiVDNRU LVPHUW D] XWDOYiQ\ WiUJ\iW NpSH]Ę WHUPpN pUWpNHVtWpVpQHN V]ROJiOWDWiV Q\~MWiViQDN
teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás XWiQ IL]HWHQGĘ DGy |VV]HJH akkor az utalvány
HJ\FpO~ XWDOYiQ\QDN PLQĘVO $] HJ\FpO~ XWDOYiQ\WyO HOWpUĘ XWDOYiQ\ - tehát minden olyan utalvány, amely a fenti
feltételeknek nem felel meg - W|EEFpO~XWDOYiQ\QDNPLQĘVO
Áfa szempontból más megítélés alá esnek az egycélú, illetve a többcélú utalványok. Az egycélú utalvány saját név alatti
PLQGHQ HJ\HV HOOHQpUWpN IHMpEHQ W|UWpQĘ iWUXKi]iViW iWHQJHGpVpW D] XWDOYiQ\ WiUJ\iW NpSH]Ę WHUPpN pUWpNHVtWpVpQHN
szolgáltatás nyújtásának kell tekinWHQL$]HJ\FpO~XWDOYiQ\PiVQHYpEHQW|UWpQĘiWUXKi]iVDHVHWpEHQD]XWDOYiQ\WiUJ\iW
NpSH]Ę WHUPpNpUWpNHVtWpVW V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVW D] WHOMHVtWL DNLQHN DPHO\QHN  D QHYH DODWW D] XWDOYiQ\W iWUXKi]]iN $]
egycélú utalvány beváltásakor teljesített termékéUWpNHVtWpVYDJ\V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVQHPPLQĘVODGy]WDWDQGyJ\OHWQHN
XJ\DQDNNRUDPHQQ\LEHQDEHYiOWyQHPD]HJ\FpO~XWDOYiQ\NLERFViWyMDKDQHPDWWyOHOWpUĘDGyDODQ\HEEHQD]HVHWEHQ
úgy kell tekinteni, hogy a beváltó az utalvány kibocsátójának az utalviQ\ WiUJ\iW NpSH]Ę WHUPpNHW pUWpNHVtWL YDJ\
szolgáltatást nyújtja.
(J\FpO~ XWDOYiQ\ HOOHQpUWpN IHMpEHQ W|UWpQĘ iWUXKi]iVD D] LV KD D] DGyDODQ\ D] HJ\FpO~ XWDOYiQ\W PiV WXODMGRQiED
ingyenesen átruházza - ide nem értve az utalványt kibocsátó adóalany általi ingyenes átruházást -, feltéve, hogy az
utalvány szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.
Áfa szempontból más megítélés alá esik a többcélú utalványok HOOHQpUWpN IHMpEHQ W|UWpQĘ iWUXKi]iVD pV EHYiOWiVD
TöbbFpO~ XWDOYiQ\ HOOHQpUWpN IHMpEHQ W|UWpQĘ iWUXKi]iVD QHP NHOHWNH]WHW DGy]WDWiVL SRQWRW WHKiW iWHQJHGpVH YDJ\
iWUXKi]iVDQHP PLQĘVOWHUPpNpUWpNHVtWpVpQHNV]ROJiOWDWiVQ\~MWiViQDN(]]HOV]HPEHQDW|EEFpO~XWDOYiQ\EHYiOWiVD
esetén a beváltó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít, tehát adófizetési kötelezettsége keletkezik a többcélú
utalvány beváltásával.
6.5. Közösségen belüli termékbeszerzés
.|]|VVpJHQ EHOOUĘO W|UWpQĘ WHUPpNEHV]HU]pV címen azok az ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzések
adókötelesek belföldön, amelyeknél a terméket más tagállambeli adóalanytól szerzi be a belföldi adóalany, és a terméket
DNiU Ę YDJ\ D] HODGy YDJ\ EiUPHO\LNN PHJEt]iViEyO HJ\ KDUPDGLN V]HPpO\ MXWWDWMD IXYDUR]]D EHOI|OGUH HJ\ PiVLN
tagállamból. Ha az éUWpNHVtWĘ D VDMiW WDJiOODPiEDQ DODQ\L DGyPHQWHVVpJHW YiODV]WRWW YDJ\ D] pUWpNHVtWpV D WiYpUWpNHVtWpV
(Áfa törvény 29. §) vagy a fel- és összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítésére vonatkozó (Áfa törvény 32. §)
különös szabályok alkalmazása alá tDUWR]LN D YHYĘQHN QHP NHOHWNH]LN DGyN|WHOH]HWWVpJH .|]|VVpJHQ EHOOL EHV]HU]pV
címén.
A Közösségen belüli beszerzés teljesítési helye abban a tagországban van (azaz annak a tagállamnak áfáját kell fizetni),
ahol a fuvarozás befejezésekor található a termék. A Közösségen belüli beszerzés adózási mechanizmusának lényege,
KRJ\DEHV]HU]ĘQHNDEHV]HU]HWWWHUPpNUHYRQDWNR]yEHOI|OGLiIDNXOFV  DODSMiQNHOOD]iIDEHYDOOiVEDQD
IL]HWHQGĘDGyWHOV]iPROQL$]DGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJD.|]|VVpJHQEHOOUĘOW|UWpQĘWHUPpNEHV]HU]pVHVHWpQDEHV]HU]pVW
LJD]ROyV]iPODHJ\V]HUĦVtWHWWV]iPODYDJ\HJ\pEDJD]GDViJLHVHPpQ\WKLWHOHVHQGRNXPHQWiOyEL]RQ\ODWNLERFViWiViQDN
QDSMiQGHOHJNpVĘEEDWHOMHVtWpVQDSMiWPDJiEDIRJODOyKyQDSRWN|YHWĘKyQDSQDSMiQ keletkezik.
.|]|VVpJHQ EHOOUĘO W|UWpQĘ WHUPpNEHV]HU]pVKH] IL]HWHWW HOĘOHJKH] D] ÈID W|UYpQ\ V]DEiO\DL DODSMiQ QHP NDSFVROyGLN D]
HOĘOHJiWDGiViQDNLGĘSRQWMiEDQDGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJtJ\ OHJNRUiEEDQDWHOMHV– HOĘOHJHWLVWDUWDOPD]y- ellenértékére
YRQDWNR]yDQ D] DGRWW EHV]HU]pVUĘO NLiOOtWRWW EL]RQ\ODW NLERFViWiViQDN LGĘSRQWMiEDQ GH OHJNpVĘEE D WHOMHVtWpV QDSMiW
PDJiEDQIRJODOyKyQDSRWN|YHWĘKy-én keletkezik az adófizetési kötelezettség.
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Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése estén mindig az áfa hatálya alá tartozó, adóköteles Közösségen belüli
EHV]HU]pVYDOyVXOPHJDNNRULVKDDEHV]HU]ĘHJ\pENpQWQHPDGyDODQ\YDJ\NO|Q|VMRJiOOiV~DGyDODQ\
6.5.1

.O|QOHJHVEHV]HU]ĘLN|UUHYRQDWNR]yN|]|VVpJLV]DEiO\RN

Az Áfa törvény meghatároz egy különleges adózói kört, melynek Közösségen belüli beszerzésére speciális szabályok
vonatkoznak. E különleges adózói körbe tartozik a PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW folytató különös jogállású adóalany, a
NL]iUyODJDGyOHYRQiVUDQHPMRJRVtWyWHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘDGóalany, az alanyi adómentes adóalany, a nem adóalany jogi
személy, valamint az eva alanya. Ezen adózói kör Közösségen belüli beszerzése - eltekintve az új közlekedési eszköz és a
M|YHGpNL WHUPpN EHV]HU]pVpWĘO – XJ\DQLV IĘ V]DEiO\ V]HULQW QHP HVLN EHOI|OG|Q adókötelezettség alá, ha az adott naptári
évben Közösségen belüli beszerzései ellenértékének - adó nélkül számított és éves szinten göngyölített - összege nem
KDODGMDPHJDHXUyQDN PHJIHOHOĘSpQ]|VV]HJHWpVKDH]DIHOWpWHOD]DGRWWQDSWiULpYHWPHJHOĘ]ĘQDSWiULpYUHLV
WHOMHVOW KD LO\HQ EHV]HU]pVHL PiU DNNRU LV W|UWpQWHN  (] QHP MHOHQWL D]W KRJ\ H EHV]HU]ĘL N|U LO\HQ MHOOHJĦ EHV]HU]pVH
közösségi szinten mentesítve lenne a hozzáadottérték-DGy DOyO 8J\DQLV D WHUPpNHW pUWpNHVtWĘ DGyDODQ\ D N|]|s
hozzáadottértékadó-UHQGV]HUUĘO V]yOy (. ,UiQ\HOY WRYiEELDNEDQ +e$-Irányelv) 139. Cikk (1) bekezdésével
összhangban ilyen esetben (tehát amikor a beszerzés után belföldön adófizetésre nem köteles az adóalany) nem
értékesíthet Közösségen belüli adómentes termékértékesítés címén adómentesen, tehát a termék feladásának tagállama
szerinti hozzáadottérték-adót köteles áthárítani az értékesítés során.
 MDQXiU HOVHMpWĘO ILJ\HOQL NHOO DUUD LV KRJ\ DPHQQ\LEHQ H NO|Q|V DGy]yL N|UEH WDUWR]y V]HPpO\ vagy szervezet a
.|]|VVpJEĘO W|UWpQĘ WHUPpNEHV]HU]pVH VRUiQ - D] HJ\pENpQW PiV RNEyO D .|]|VVpJ PiV WDJiOODPiEDQ LOOHWĘVpJJHO EtUy
DGyDODQ\QDN Q\~MWRWW YDJ\ WĘOH LJpQ\EHYHWW V]ROJiOWDWiV RNiQ  PiU PHJV]HU]HWW - közösségi adószámát a termék
pUWpNHVtWĘMpQHk megadja, és az annak figyelembevételével jár el (közösségi adómentes termékértékesítést teljesít feléje),
úgy kell tekinteni, mint aki a Közösségen belüli beszerzéseire adókötelezettséget választott volna. Az adóalanynak e tényt
a rendelkezéssel érintett HOVĘ.|]|VVpJHQEHOOLEHV]HU]pVWHOMHVtWpVpQHNQDSMiWN|YHWĘKyQDSQDSMiLJNHOOEHMHOHQWHQL
az állami adóhatóságnak.
6.6 Termékimport
Az Áfa rendszerében termékimport az, amikor olyan terméknek a .|]|VVpJEH W|UWpQĘ EHKR]DWDOD W|UWpQLN (harmadik
országbóO DPHO\WHUPpNQHPWHNLQWKHWĘYiPMRJLpUWHOHPEHQV]DEDGIRUJDORPEDKHO\H]HWWQHN$WHUPpNLPSRUWWpQ\iOOiVD
akkor valósul meg, amikor a behozott termék szabad forgalomba helyezése megtörténik.
$WHUPpNKDUPDGLNRUV]iJEyOW|UWpQĘEHMXWWDWiViWN|YHWĘHQQHPfeltétlenül történik meg azonnal annak szabad forgalomba
KHO\H]pVHHOĘIRUGXOKDWXJ\DQLVKRJ\D]YDODPLO\HQNO|QOHJHVYiPHOMiUiVDOiYDJ\NO|QOHJHVYiPMRJLKHO\]HWEHNHUO
,O\HQ OHKHW SpOGiXO D YiP HOp iOOtWiV VRUiQ W|UWpQĘ iWPHQHWL PHJĘU]pV D YiPV]Dbad területre vagy vámszabad raktárba
W|UWpQĘ EHWiUROiV D YiPUDNWiUR]iVL HOMiUiV D] DNWtY IHOGROJR]iV IHOIJJHV]WĘ HOMiUiV D NOVĘ N|]|VVpJL iUXWRYiEEtWiVL
eljárás. A termékimport ezekben az esetekben csak akkor valósul meg, amikor a termék az említett vámeljárások hatálya
DOyONLNHUOYDJ\YiPMRJLKHO\]HWHPHJV]ĦQLNpVHJ\~WWDOV]DEDGIRUJDORPEDKHO\H]pVHPHJW|UWpQLN
A termékimport mindig abban a tagállamban teljesül ahol a terméket vámjogi értelemben szabad forgalomba helyezik.
A termékimport adóalapját DYiPKDWiUR]DWEDQPHJiOODStWRWWYiPpUWpNEĘONLLQGXOYDNHOOPHJKDWiUR]QL$YiPpUWpNHQW~O
XJ\DQDNNRUD]DGyDODSRWQ|YHOLND]DGyNLOOHWpNHNKR]]iMiUXOiVRNOHI|O|]pVHNpVPiVN|WHOH]ĘMHOOHJĦRO\DQEHIL]HWpVHN
amelyek egyrészt az importáló közösségi tagállamon kívül merülnek föl, másrészt, amelyeket a termék importjához
kapcsolódóan vetnek ki, kivéve magát az általános forgalmi adót. Növelik továbbá az import áfa alapját azok a járulékos
költségek is, amelyek az importáló közösségi tagállamon belül a] HOVĘ UHQGHOWHWpVL KHO\LJ PHUOQHN I|O PLQW SO D
fuvarozási, biztosítási, csomagolási költségek, feltéve, hogy a vámértékbe nem épültek be. A teljesítéskor ismert – D]HOVĘ
N|]|VVpJLUHQGHOWHWpVLKHO\WĘOHOWpUĘ– további közösségi rendeltetési helyig felmerült költségek is az áfa alapját képezik.
$ IĘ V]DEiO\ V]HULQW D] LPSRUWiOyQDN QHP |QDGy]iVVDO NHOO PHJiOODStWDQLD EHYDOODQLD D] LPSRUWRW WHUKHOĘ iIiW KDQHP D
vámhatóság kivetéssel állapítja azt meg (határozatot hoz az import áfa alapjáról, és annak öVV]HJpUĘO $NLYHWpVHVDGy]iV
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VRUiQDYiPKDWyViJiOWDONLYHWHWWLPSRUWiIiWPHJNHOOIL]HWQLD]iOODPKi]WDUWiVUpV]pUHD]RQEDQD]WIL]HWHQGĘiIDNpQWD]
importálónak az áfa bevallásában szerepeltetni nem kell és nem is lehet.
A termékimport kapcsán OHKHWĘség van önadózásra is, ha az adóalany import önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
Az import önadózásra jogosító engedélyt a vámhatóságtól kell kérelmezni, aki határozattal adja ki azt, feltéve, hogy az
adóalany az Áfa törvényben az engedély kiadásáKR]HOĘtUWIHOWpWHOHNHWPDUDGpNWDODQXOWHOMHVtWL
0LQG D NLYHWpV PLQG D] |QDGy]iV HVHWpQ D] LPSRUWiOyQDN OHKHWĘVpJH YDQ D] LPSRUW iID |QDGy]iV NHUHWpEHQ W|UWpQĘ
levonására. Levonási joga akkor nyílik meg, amikor az importra az áfa fizetési kötelezettség kHOHWNH]LN H]MHOOHP]ĘHQD]
import vám határozat kelte).
$ WHUPpNLPSRUW NDSFViQ D] DGy PHJIL]HWpVpUH IĘ V]DEiO\NpQW az importáló kötelezett. Importálni ugyanakkor ún.
N|]YHWHWWYiPMRJL NpSYLVHOĘLJpQ\EHYpWHOpYHOLV OHKHW $ N|]YHWHWW YiPMRJL NpSYLVHOĘHJ\RO\DQ NpSYLVHOĘDNL DPHO\ 
nem az ügyfele – azaz az importáló – nevében, hanem a saját nevében, de az importáló javára jár el. Ez azt jelenti, hogy
DPHQQ\LEHQ D] DGyDODQ\ N|]YHWHWW YiPMRJL NpSYLVHOĘW YHV] LJpQ\EH DNNRU D] LPSRUW iID PHJIL]HWpVpUH QHP D]
LPSRUWiOyKDQHPDN|]YHWHWWYiPMRJLNpSYLVHOĘOHV]N|WHOH]HWW$PHQQ\LEHQD]LPSRUWiIiWN|]YHWHWWYiPMRJLNpSYLVHOĘ
IL]HWWH PHJ OHKHWĘVpJ YDQ DUUD KRJ\ D IHOHN PHJiOODSRGiVD DODSMiQ D] tJ\ PHJIL]HWHWW iIiW YDJ\ D N|]YHWHWW YiPMRJL
NpSYLVHOĘYDJ\PDJDaz importáló helyezze levonásba.
Az Áfa törvény a termékimportot számos esetben mentesíti az áfa-fizetési kötelezettség alól. Ezek közül leggyakoribb az
import adómentessége a termék vámmentessége okán.
6.7 Teljesítési hely szabályok
Az ügyletek Áfa törvény szerinti teljesítési helyének DPHJKDWiUR]iVDNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJJHOEtUPLYHOH]KDWiUR]KDWMD
meg azt, hogy melyik állam törvényét kell alkalmazni az ügylet megítélése során, illetve, hogy melyik félnek kell az adót
felszámítania és megfizetnie. A teljestWpVL KHO\ PHJKDWiUR]iViUD D W|UYpQ\ HOWpUĘ V]DEiO\RNDW KDWiUR] PHJ D
termékértékesítésekre és a szolgáltatásnyújtásokra, ezért ezeket külön-külön fogjuk vizsgálni.
6.7.1

Teljesítés helye termékértékesítés esetén

)ĘV]DEiO\ V]HULQW KDD]pUWpNHVtWHWWWHUPpNHW Nldeményként nem adják fel, illetve nem fuvarozzák el, akkor a teljesítés
helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van $ IĘV]DEiO\WyO HOWpUĘHQ KD D WHUPpNHW D]
pUWpNHVtWpVN|YHWNH]WpEHQDNiUD]pUWpNHVtWĘDNiUDEHV]HU]ĘHOfuvarozza, akkor az ügylet teljesítési helye az a hely, ahol a
IHODGiVKHO\HYDQYDJ\DKRODIXYDUR]iVPHJNH]GĘGLN(QQHNDV]DEiO\QDNDJ\DNRUODWLMHOHQWĘVpJHDEEDQD]HVHWEHQYDQ
DKRODIHODGiVKHO\HpVDUHQGHOWHWpVKHO\HHOWpUĘRUV]iJRNEDQYDQ
A törvény speciális vélelemmel határozza meg a teljesítési helyet, olyan értékesítés esetén, amelynek során a terméket
többször (legalább kétszer) értékesítik úgy KRJ\ D WHUPpN N|]YHWOHQO D] HODGyWyO D YpJVĘ YHYĘK|] NHUO HOV]iOOtWiVUD
(láncügylet). Ebben az esetben a korábban tárgyalt szabályt, amely szerint a fuvarozással párosuló termékértékesítés helye
a fuvarozás megkezdésének a helye, csak egy értékesítésre vonatkozhat. A láncértékesítések esetén meg kell vizsgálni,
hogy melyik az az értékesítés, amelyik DIXYDUR]iVRVpUWpNHVtWpVQHNWHNLQWKHWĘpVFVDNDUUDD]pUWpNHVtWpVUHDONDOPD]KDWyD
NRUiEEDQHPOtWHWWV]DEiO\+DDVRUEDQD]HOVĘpUWpNHVtWĘIXYDUR]DNNRUDIXYDUR]iVRVpUWpNHVtWpVD]HOVĘpUWpNHVtWĘiOWDO
WHOMHVtWHWWWHUPpNpUWpNHVtWpVOHV]pVH]D]J\OHWDIXYDUR]iVPHJNH]GpVpQHNDKHO\pQIRJDGy]QL+DDYpJVĘYHYĘIXYDUR]
DNNRUDIXYDUR]iVRVpUWpNHVtWpVWDYpJVĘYHYĘIHOppUWpNHVtWĘIRJMDWHOMHVtWHQL, így ez az utolsó értékesítés fog a fuvarozás
PHJNH]GpVpQHNDKHO\pQDGy]QL+DDOiQFpUWpNHVtWpVVRUiQDN|]EHQVĘV]HUHSOĘYpJ]LDIXYDUR]iVWDNLHJ\UpV]WYHYĘNpQW
PiVUpV]W pUWpNHVtWĘNpQW YHV] UpV]W D] J\OHWEHQ DNNRU D W|UYpQ\L YpOHOHP V]HULQW ~J\ NHOO ĘW WHNLQWHQL PLQWKD YHYĘL
PLQĘVpJEHQ MiUQD HO NLYpYH KD EL]RQ\tWMD KRJ\ HODGyL PLQĘVpJEHQ YHWW UpV]W $ YpOHOHP HOOHQEL]RQ\tWiViUD FVDN D
N|]EHQVĘ V]HUHSOĘQHN YDQ OHKHWĘVpJH +D PLQW YHYĘ fuvaroz, fuvaroztat, akkor az általa igénybevett (a felé számlázott)
értékesítéshez kapcsolódik a fuvarozás, így ez az értékesítés adózik az indulás helyén, ha pedig mint eladó, akkor az általa
WHOMHVtWHWW pUWpNHVtWpV DGy]LN H]HQ D KHO\HQ $]RN D] pUWpNHVtWpVHN DPHO\HN D OiQFEDQ PHJHOĘ]LN D IXYDUR]iVVDO pULQWHWW
értékesítést a fuvarozás megkezdésének helyén lesznek teljesítettek, és azok az értékesítések, amelyek követik a
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fuvarozásos értékesítést a rendeltetési helyen teljesülnek. Ha „A” magyar adóalany „B” német adóalanynak úgy étékesít
egy terméket, hogy azt az „C” osztrák adóalany részére kell elszállítani, akkor a teljesítési hely szabály alapján azt kell
PHJKDWiUR]QLKRJ\PHO\LNpUWpNHVtWpVWHNLQWKHWĘDIXYDUR]iVRVpUWpNHVtWpVQHN+DDIXYDUR]iVWD]Ä$´ERQ\ROtWMDDNNRUD]
„A” és „B” közötti értékesítés teljesítési helye Magyarország lesz, ennek az értékesítésnek az eredményeként hagyja el a
termék az országot, ez fogja megvalósítani a határon átnyúló Közösségi mentes ügyletet. „B” és „C” közötti értékesítés
WHOMHVtWpVHLKHO\HDYpJVĘUHQGHOWHWpVKHO\HWHKiW$Xsztria, Ausztriában belföldi ügyletként lesz adóköteles.
Olyan láncértékesítés esetén, ahol a termék a fuvarozás megkezdésekor a Közösség tagállamán kívül helyezkedik el, a
termékértékesítés helye a Közösség azon tagállama lesz ahol a termék importja megvaOyVXO+DN|]EHQVĘPDJ\DUDGyDODQ\
Ukrajnából szerez be terméket úgy, hogy azt Németországba értékesíti tovább, és a termék importja Magyarországon
megvalósul, akkor az eddig tárgyal szabályok szerint a teljesítési hely vagy Ukrajnában lenne, vagy pedig
NéPHWRUV]iJEDQ DWWyO IJJĘHQ KRJ\ NL V]HUYH]L D WHUPpN IXYDUR]iViW ,O\HQ LPSRUW HVHWpQ D]RQEDQ D MRJDONRWy ~J\
WHNLQWL KRJ\ D] LPSRUW PHJV]DNtWMD D OiQFRODWRW pV D 0DJ\DURUV]iJRQ WHOMHVtWHWW WHUPpNLPSRUW XWiQ D QpPHW YHYĘ IHOp
W|UWpQĘWHUPpNpUWpNHVtWpVteljesítési helye szintén Magyarországon lesz függetlenül a korábban tárgyalt szabályoktól.
Távolsági értékesítésnek nevezzük, ha egy tagállami adóalany egy másik tagállambeli adófizetésre nem kötelezett
adóalanynak, vagy nem adóalanynak értékesít, oly módRQKRJ\DIXYDUR]iVWLVD]pUWpNHVtWĘYpJ]L(]HNQpOD]J\OHWHNQpO
IRQWRV NULWpULXP KRJ\ YHYĘNpQW FVDN QHP DGyDODQ\RN YDJ\ VSHFLiOLV DGyDODQ\RN V]HUHSHOKHWQHN DNLN VDMiW WDJiOODPXN
joga szerint nem adófizetése kötelezettek az Áfa törvény értelmében. A távolsági értékesítések teljesítési helye
IĘV]DEiO\NpQW D UHQGHOWHWpVL KHO\ 7HKiW KD HJ\ RV]WUiN DGyDODQ\ 0DJ\DURUV]iJUD QHP DGyDODQ\ PDJiQV]HPpO\QHN ~J\
pUWpNHVtWKRJ\DIXYDUR]iVWDQpPHWpUWpNHVtWĘERQ\ROtWMDDNNRUDWHOMHVtWpVLKHO\0DJ\DURUV]iJOHV]pVDIĘV]DEiO\V]HULQW
D] RV]WUiN pUWpNHVtWĘQHN EHMHOHQWNH]pVL N|WHOH]HWWVpJH OHV] 0DJ\DURUV]iJRQ $ MRJV]DEiO\ D]RQEDQ OHKHWĘVpJHW EL]WRVtW
arra, hogy a távolsági értékesítésre mégse a rendeltetési hely szerinti teljesítési szabályt kelljen alkalmazni és az eladónak
QHNHOOMHQEHMHOHQWNH]QLHKDD]pUWpNHVtWĘQHPM|YHGpNLWHUPpNHWpUWpNHVtWpVD]pUWpNHVtWpVHLD]DGypYEHQQHPKDODGMiN
PHJDH]HUHXUyW,O\HQNRUD]pUWpNHVtWĘQHNQHPNHOOEHMHOHQWNH]QLH0DJ\DURUV]iJRQpVDWHOMHVtWpVKHO\HRWWOHV]Dhol
DIXYDUR]iVPHJNH]GĘGLN DGRWWHVHWEHQ$XV]WULD YDJ\DIHODGiVPHJW|UWpQLN
6.7.2

Teljesítés helye szolgáltatások nyújtása esetén

Szolgáltatásnyújtások esetén a teljesítési hely megállapítása V]HPSRQWMiEyONLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJHYDQDQQDNDWpQ\QHN
hogy a V]ROJiOWDWiVW PHJUHQGHOĘMH DGyDODQ\QDN PLQĘVO-e vagy sem )ĘV]DEiO\ V]HULQW H] D N|UOPpQ\ IRJMD HOG|QWHQL
KRJ\iIDV]HPSRQWMiEyOKROPLQĘVOWHOMHVtWHWWQHND]J\OHW+DHJ\iIDDGyDODQ\QHPD]DGyDODQ\LViJDN|UpEHQUHQGHO
meg egy szolgáltatást, teháW QHP JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJH VRUiQ KDV]QRVtWMD DNNRU LV DGyDODQ\QDN PLQĘVO D
V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV WHOMHVtWpVL KHO\pQHN PHJKDWiUR]iVDNRU (OĘIRUGXOKDW D]RQEDQ RO\DQ HVHW LV KRJ\ D] HJ\pENpQW
DGyDODQ\QDNPLQĘVOĘV]HPpO\YDJ\V]HUYH]HWPpJVHPPLQĘVODGyDOanynak az adott szolgáltatás tekintetében. Ez akkor
IRUGXOKDW HOĘ KD D] DGyDODQ\ RO\DQ V]ROJiOWDWiVW UHQGHO PHJ DPHO\ N|]YHWOHQO VDMiW YDJ\ DONDOPD]RWWDLQDN
PDJiQV]NVpJOHWHLW V]ROJiOMD $ MRJV]DEiO\ DONDOPD]iVD N|UpEHQ DGyDODQ\QDN PLQĘVOQHN D KDUPDGLN országbeli
LOOHWĘVpJJHOEtUyDGyDODQ\RNLV+DD]DGyDODQ\QDNDV]pNKHO\HPHOOHWWW|EEiOODQGyWHOHSKHO\HLVYDQDNNRUDWHOMHVtWpVL
hely meghatározása szempontjából azt a székhelyet vagy telephelyet kell tekinteni, amelyik az ügylet teljesítésével
legközvetlenebbül érintetett. Eva adóalany által nyújtott, vagy igénybe vett szolgáltatást úgy kell tekinteni, mintha áfa
adóalany nyújtotta vagy vette volna igénybe.
)ĘV]DEiO\ szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetén a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás
LJpQ\EHYHYĘMH JD]GDViJL FpOODO OHWHOHSHGHWW JD]GDViJL OHWHOHSHGpV KLiQ\iEDQ SHGLJ D] D KHO\ DKRO ODNyKHO\H YDJ\
szokásos tartózkodási helye van.
A QHPDGyDODQ\LJpQ\EHYHYĘN esetén, a számukra nyújtott szolgáltatások teljesítési KHO\HIĘV]DEiO\NpQWD]DKHO\DKROD
szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye van.
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$] ÈID W|UYpQ\ D]RQEDQ V]iPRV D IĘV]DEiO\WyO HOWpUĘ speciális szabályt határoz meg egyes szolgáltatások teljesítési
helyére. E különös szabályok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
x

6]ROJiOWDWiVRN PHO\HN WHOMHVtWpVL KHO\pW D] LJpQ\EHYHYĘ DGyDODQ\LViJiWyO IJJHWOHQO NO|QOHJHV V]DEiO\RN
alapján kell megállapítani:
o

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál az ingatlan fekvése a teljesítés helye. Az ingatlanhoz kapcsolódó
szolgáltatás tehát akkor adózik belföldön, ha az ingatlan fekvésének helye belföld.

o

Személy szállítása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során
ténylegesen megtesznek, tehát az áfatörvény hatálya alá kizárólag a belföldön megtett útszakasz tartozik.

o

.|]OHNHGpVLHV]N|]|NU|YLGLGĘWDUWDP~EpUEHDGiVDHVHWpEHQDWHOMHVtWpVKHO\HD]DKHO\DKRODN|]OHNHGpVL
eszN|]W WpQ\OHJHVHQ D EpUEHYHYĘ ELUWRNiED DGMiN .|]OHNHGpVL HV]N|] U|YLG WDUWDP~ EpUEHDGiViUyO DNNRU
beszélünk, ha a közlekedési eszköz folyamatos használata víziközlekedési eszközök esetében a 90 napot,
egyéb közlekedési eszközök esetében pedig 30 napot nem haladja meg.

o

Éttermi és egyéb vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a
V]ROJiOWDWiVW WpQ\OHJHVHQ WHOMHVtWLN (OWpUĘ V]DEiO\RN YRQDWNR]QDN D] pWWHUPL pV HJ\pE YHQGpJOiWy-ipari
szolgáltatások nyújtására, ha azokra a Közösség területén végzett személyszállítás tartama alatt, vasúti, vízi
vagy légi közlekedési eszközön kerül sor, ilyenkor a szolgáltatás nyújtásának teljesítési helyét a
személyszállítás indulási helye határozza meg.

x

Szolgáltatások, melyek teljesítési helyét kizárólag akkor kell különleges szabályok alapján megállapítani, ha azok
LJpQ\EHYHYĘMHQHPDGyDODQ\,GHWDUWR]QDND]J\Q|NLV]ROJiOWDWiVDWHUPpNIXYDUR]iVDV]HPpO\V]iOOtWiViKR]
termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, a]LQJyNUDLUiQ\XOyV]DNpUWĘLpUWpNHOpVYDODPLQWD
bérmunka és a közlekedési eszköz rövidtávú bérbeadása.

x

.XOWXUiOLV PĦYpV]HWL WXGRPiQ\RV RNWDWiVL V]yUDNR]WDWiVL pV VSRUWV]ROJiOWDWiVRN HVHWpQ LGHpUWYH H]HN
V]HUYH]pVpW LV YDODPLQW D] HOĘEELHNKH] MiUXOpNRVDQ NDSFVROyGy V]ROJiOWDWiVRN HVHWpEHQ KD PHJUHQGHOĘMH QHP
adóalany a teljesítési helyét az a hely határozza meg, ahol a szolgáltatást ténylegesen végzik. Amennyiben
DGyDODQ\QDNQ\~MWDQDNLO\HQV]ROJiOWDWiVWDQQDNWHOMHVtWpVLKHO\HDIĘV]DEiO\V]HULQW DODNXOD]D]D]LJpQ\EHYHYĘ
gazdasági célú letelepedettsége lesz az irányadó. Ez alól kivételt képeznek azok a szolgáltatások, melyek az ilyen
MHOOHJĦUHQGH]YpQ\HNUHDEHOpSpVWEL]WRVtWMiNXJ\DQLVD]RNWHOMHVtWpVLKHO\H– akkor is, ha adóalany a megrendeOĘ
- az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

x

Az Áfa törvény 46. §-iQDN KDWiO\DDOiWDUWR]yV]ROJiOWDWiVRNHVHWpEHQ KDDV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĘKDUPDGLN
országban letelepedett nem adóalany, a szolgáltatás teljesítési helyét az LJpQ\EHYHYĘ .|]|VVpJ WHUOHWpQ NtYOL
letelepedési helye, vagy annak hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg. Ezek a
V]ROJiOWDWiVRN MHOOHP]ĘHQ YDODPHO\ PiV V]ROJiOWDWiVKR] YDJ\ IĘWHYpNHQ\VpJKH] NDSFVROyGQDN (]HN D
szolgáltatások például a tanácsadási szolgáltatás, ügyvédi, számviteli szolgáltatás, elektronikus úton nyújtott
szolgáltatások.

x

A „fogyasztás, illetve a tényleges használat” elve egyes esetekben felülírhatja a fenti szabályokat, például, ha
megállapítható, hogy a közlekedési eszközök bérbeadása tényleges igénybevétele máshol van, mint a
szolgáltatásra a fentiek szerint megállapított teljesítési hely.

x

$]XQLyVV]DEiO\RNQDNPHJIHOHOĘHQDQHPDGyDODQ\RNQDN SOPDJiQV]HPpO\HNQHN Q\~MWRWW
o

telekommunikációs szolgáltatások;

o

a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint

o

az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások

teljesítési helye ezen nem adóalanyok letelepedettségének tagállama lesz (a korábbi szabályok alapján a szolgáltató
székhelye szerinti tagállam helyett). Ez adott esetben azt jelentheti, hogy a magyar szolgáltatók alacsonyabb áfakulccsal nyújthatják szolgáltatásaikat más tagállambeli magánszemély ügyfeleiknek.
2018. július 26-án életbe lépett új szabályokkal tovább HJ\V]HUĦV|Gtek a nem adóalanyok részére nyújtott
HOHNWURQLNXVWiYN|]OpVLpVPĦVRUV]ROJiOWDWiVLV]ROJiOWDWiVRNiIDV]DEiO\DL (távolról is nyújtható szolgáltatások). Az új
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szabályok értelmében 10  HXUyQDN PHJIHOHOĘ pUWpNKDWiULJ ha a szolgáltatást nyújtó adóalany kizárólag a
Közösség egy tagállamában telepedett le gazdasági céllal, és a szolgáltatásokat olyan nem adóalany részére nyújtja,
DNLDV]ROJiOWDWiVWQ\~MWyDGyDODQ\OHWHOHSHGpVLKHO\pWĘOHOWpUĘWDJiOODPEDQOHWHOHSHGHWWDNNRUa szolgáltatást nyújtó
adóalany a saját gazdasági letelepedettsége szerinti tagállam szabályai szerint lesz jogosult meghatározni az
DGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJpWD]LJpQ\EHYHYĘWDJiOODPiQDNV]DEiO\DLKHO\HWW.
Ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó adóalany az adóhatóság felé tett bejelentése alapján dönthet majd úgy is, hogy nem
DONDOPD]]DH]HNHWD]~MHJ\V]HUĦVtWĘV]DEiO\RNDWKDQHPWRYiEEUDLVD]LJpQ\EHYHYĘWDJiOODPiQDNV]DEiO\DLV]HULQW
iOODStWMD PHJ D] DGyN|WHOH]HWWVpJpW (WWĘO D G|QWpVWĘO D]RQEDQ D YiODV]WiVW N|YHWĘ PiVRGLN QDSWiUL pY YpJpLJ QHP
lehet majd eltérni alapján.
Az új szabályokat a 2018. december 31-pWN|YHWĘHQWHOMHVOWJ\OHWHNYRQDWNR]iViEDQNHOOHOĘV]|UDONDOPD]QL
6.8 7HOMHVtWpVLLGĘSRQW
Az egyes ügyletek vonatkozásában a WHOMHVtWpVL LGĘSRQW Áfa törvény szerinti pontos meghatározása azért lényeges, mert
IĘV]DEiO\NpQW – KDFVDN D] ÈID W|UYpQ\ NLIHMH]HWWHQ HOWpUĘHQ QHP UHQGHONH]LN - H] D] LGĘSRQW KDWiUR]]D PHJ KRJ\ D]
adóalanynak mikor keletkezik az adott ügylet kapcsán adófizetési kötelezettsége, illetve, hogy mely adóbevallási
LGĘV]DNiUyOV]yOyEHYDOOiVában kell szerepeltetnie az érintett ügyletet
Az Áfa törvény 55. § (1) bekezdése rendelkezik – IĘV]DEiO\NpQW– D]DGy]WDWDQGyJ\OHWHNWHOMHVtWpVLLGĘSRQWMiUyOLOOHWYH
D]DGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJNHOHWNH]pVpUĘO$KLYDWNR]RWWUHQGHONH]pVV]HULQWD]DGyIizetési kötelezettséget annak a ténynek
a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó J\OHW WpQ\iOOiVV]HUĦHQ PHJYDOyVXO WHOMHVtWpV  $ WpQ\iOOiVV]HUĦ
megvalósulásról akkor beszélünk, amikor a V]HU]ĘGpVPLQGHQOpQ\HJHVHOHPHDIHOHNDNDUDWDWHOMHsen megvalósul.
Az Áfa törvény 57. §-a úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya
természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés. Ez azt jelenti, hogy a
természetben osztható ügyletek esetében az egyes külön-külön megvalósuló részteljesítésekre külön-külön beáll az áfa
fizetési kötelezettség. Például, ha a felek 5 mázsa gabona értékesítésében állapodnak meg úgy, hogy 2 mázsát
augusztusban, 3 mázsát szeptemberben fog leszállítani az eladó, ebben az esetben a 2 mázsa tekintetében augusztusban,
míg a 3 mázsa tekintetében szeptemberben áll be az adófizetési kötelezettség.
Az Áfa törvény 2015. december 31-éig hatályos 58. §-ának (1) bekezdése értelmében termék értékesítése, szolgáltatás
Q\~MWiVD HVHWpEHQ KD D IHOHN UpV]OHWIL]HWpVEHQ YDJ\ KDWiUR]RWW LGĘUH V]yOy HOV]iPROiVEDQ iOODSRGWDN PHJ WHOMHVtWpV D]
ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik (ezek az ún. elszámolási
LGĘV]DNRV J\OHWHN  ( V]DEiO\ DNNRU DONDOPD]DQGy KD D felek között folyamatos jogviszony van, amelynek során a
N|]|WWNPHJYDOyVXOWWHOMHVtWpVHNUĘOD]iOWDOXNPHJiOODSRGRWWLGĘV]DNRNUDYRQDWNR]yDQ|VV]HYRQWDQV]iPROQDNHOLOOHWYH
ha rendszeresen LVPpWOĘGĘ MHOOHJJHO W|UWpQLN D] DGRWW LGĘV]DNEDQ Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRN WHOMHVtWHWW WHUPpNpUWpNHVtWpVHN
vonatkozásában összevontan díjfizetés (tipikusan ilyenek az átalánydíjas ügyletek, a bérbeadás vagy a közüzemi
szolgáltatások). Minden olyan esetbenDPLNRUDIHOHNHOV]iPROiVLLGĘV]DNKR]N|W|WWJ\OHWHWERQ\ROtWDQDNHJ\PiVN|]|WW
D] DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ D] DGRWW HOV]iPROiV IL]HWpVL KDWiUQDSMiQ NHOHWNH]LN D]D] D IL]HWpVL KDWiULGĘ OHV] D WHOMHVtWpV
LGĘSRQWMD
Ezen, ún. HOV]iPROiVL LGĘV]DNRV J\Oetek esetében azonban 2015. július 1-MpWĘO LOOHWYH  MDQXiU -WĘO YiOWR]WDN D
WHOMHVtWpVL LGĘSRQW PHJKDWiUR]iViQDN V]DEiO\D $] ~M V]DEiO\RN V]HULQW D] LGĘV]DNRV HOV]iPROiV~ J\OHWHN HVHWpQ D
WHOMHVtWpVL LGĘSRQW IĘV]DEiO\NpQW D] HOV]iPROiVVDO YDJ\ IL]HWpVVHO pULQWHWW LGĘV]DN XWROVy QDSMD .pW HVHWEHQ LV YDQQDN
azonban kivételes szabályokDN|YHWNH]ĘNV]HULQW
x

DPHQQ\LEHQIL]HWpVHVHGpNHVVpJHpVDV]iPODQ\XJWDNLERFViWiVDD]HOV]iPROiVLLGĘV]DNXWROVyQDSMiWPHJHOĘ]LD
WHOMHVtWpVLGĘSRQWMDDV]iPODQ\XJWDNLERFViWiViQDNLGĘSRQWMD
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x

DPHQQ\LEHQSHGLJDIL]HWpVHVHGpNHVVpJHD]HOV]iPROiVLLGĘV]DNXWROVyQDSMiWN|YHWĘLGĘSRQWUDHVLNDWHOMHVtWpV
LGĘSRQWMDDIL]HWpVHVHGpNHVVpJHGHOHJIHOMHEED]HOV]iPROiVLLGĘV]DNXWROVyQDSMiWN|YHWĘQDSDPHO\YpJVĘ
KDWiULGĘMDQXiU-MpWĘOQDSUDPyGRVXOW

A fenti változás két lépésben lépett hatályba:
x

a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatások esetében az új szabályokat az olyan 2015. június
30-iW N|YHWĘHQ NH]GĘGĘ LGĘV]DNRNUD NHOO HOĘVzör alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is 2015.
június 30. utánra esik;

x

DW|EELLGĘV]DNRVHOV]iPROiV~J\OHWHVHWpQD]RO\DQGHFHPEHU-pWN|YHWĘHQNH]GĘGĘLGĘV]DNRNUDNHOO
HOĘV]|U DONDOPD]QL DPHO\HN HVHWpQ D IL]HWpV HVHGpNHVVpJH pVa számla/nyugta kiállítása is 2015. december 31.
utánra esik.

Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, az Áfa törvény 58. §-a akkor alkalmazandó, ha egy adott részlet kifizetése
mögött a teljesítés egy része áll. Azaz, azokban az esetekben, amikor a teljesítés megtörtént, és csak az ellenérték pénzügyi
UHQGH]pVHW|UWpQLNUpV]OHWHNEHQDNNRUDWHOMHVtWpVLGĘSRQWMDD]ÈIDW|UYpQ\  EHNH]GpVHV]HULQWDODNXO$PHQQ\LEHQ
azonban a részletfizetés azért történik, mert eleve mindig csak az adott részlethez igazított (részleges) teljesítés valósul
PHJ D IHOHN N|]|WW DNNRU D] HJ\HV UpV]OHWHN P|J|WWL UpV]J\OHW WHOMHVtWpVL LGĘSRQWMiUD D] ÈID W|UYpQ\  -át kell
DONDOPD]QL 3pOGiXO KD HJ\ DGRWW QDSRQ WHOMHVOĘ N|OW|]pVL V]ROJiOWDWiV HVHWpQ D IHOHN ~J\ iOlapodnak, meg hogy annak
ellenértéke három részletben kerül megfizetésre, az adófizetési kötelezettség keletkezésének megállapítására nem
alkalmazható az Áfa törvény 58. §-a. A szolgáltatás tényleges teljesítésének napjával a teljes ellenértékre beáll az
aGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ IJJHWOHQO DWWyO KRJ\ YDOyMiEDQ FVDN NpVĘEE NHUO WHOMHV HJpV]pEHQ D V]ROJiOWDWiVW Q\~MWy
UpV]pUHNLIL]HWpVUH YDODPLQWH]]HOHJ\LGHMĦOHJDWHOMHVtWpVLLGĘSRQWWDODWHOMHVHOOHQpUWpNHWOHNHOOV]iPOi]QL
Az Áfa törvény 59. §-a értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a WHOMHVtWpVW PHJHOĘ]ĘHQ
HOOHQpUWpNEH EHV]iPtWKDWy YDJ\RQL HOĘQ\W MXWWDWQDN D WRYiEELDNEDQ HOĘOHJ  D IL]HWHQGĘ DGyW SpQ] YDJ\ NpV]SpQ]KHO\HWWHVtWĘIL]HWpVLHV]N|]IRUPiMiEDQMXWWDWRWWHOĘOHJHVHWpEHQDQQDNMyYitUiVDNRUNp]KH]YpWHOHNRUHJ\pEHVHWEHQDQQDN
PHJV]HU]pVHNRUNHOOPHJiOODStWDQL$MyYitUWNp]KH]YHWWPHJV]HU]HWWHOĘOHJHW~J\NHOOWHNLQWHQLPLQWDPHO\DIL]HWHQGĘ
adó arányos összegét is tartalmazza.
Ez utóbbi kitétel azonbaQFVDNDEEDQD]HVHWEHQpUWHOPH]KHWĘKDDWHOMHVtWpVUHN|WHOH]HWWHJ\EHQD]DGyIL]HWpVUHN|WHOH]HWW
LV D YHYĘQpO XJ\DQLV Np]KH] YpWHO MyYitUiV D] HOĘOHJ NDSFViQ QHP PHUO IHO KLV]HQ D] HOĘOHJHW Ę IL]HWL PHJ D] HODGyMD
felé). Így, abban az esetben, ha fRUGtWRWW DGy]iVW NHOO DONDOPD]QL DNNRU D] HOĘOHJ iWYpWHOHNRU LO\HQ MRJFtPHQ QHP
keletkezik adófizetési kötelezettség az adóalanynál, hanem az Áfa törvény 60. §-D DODSMiQ PHJiOODStWRWW LGĘSRQWEDQ $
közösségi harmonizáció okán ugyanakkor, az olyan import szolgáltatás igénybevételénél, amely kapcsán a belföldön
OHWHOHSHGHWW PHJUHQGHOĘ DGyDODQ\ D] DGyIL]HWpVUH N|WHOHV – KLiED PLQĘVO IRUGtWRWW DGyV J\OHWQHN – D] HOĘOHJ iWDGiVD
mégis áfa-fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra is, hogy, ha az ügylet a fordított adózás alá esik, az adófizetési kötelezettség az
Áfa törvény 60. §-a alapján keletkezik. E szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a
WHUPpNHWEHV]HU]ĘV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĘDGyDODQ\N|WHOH]HWWDIL]HWHQGĘDGyW
x

az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagy

x

az ellenérték megtérítésekor, vagy

x

DWHOMHVtWpVWN|YHWĘKyQDSWL]HQ|W|GLNQDSMiQ

kell megállapítani. A felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be.
A IRUGtWRWWDGy]iVDOiHVĘJ\OHWHNHVHWpQ tehát az Áfa törvény 55-58. §-DDODSMiQPHJiOODStWRWWWHOMHVtWpVLLGĘSRQWRWNHOO
ugyan a számlán feltüntetni, azonban az adófizetési kötelezettség nem a teljesítés napján, hanem az Áfa törvény 60. § (1)
EHNH]GpVpEHQ PHJMHO|OW LGĘSRQWRN YDODPHO\LNpQ iOO EH $EEDQ D] HVHWEHQ KD RO\DQ LPSRUW V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV W|UWpQLN
PHO\QHNDWHOMHVtWpVLKHO\pWD]ÈIDW|UYpQ\  EHNH]GpVH IĘV]DEiO\ DODSMiQNHOOPHJKDWiUR]QLpVD]DGyILzetésére
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D EHOI|OG|Q OHWHOHSHGHWW DGyDODQ\ LJpQ\EHYHYĘ D N|WHOHV D] ÈID W|UYpQ\     EHNH]GpVpQHN V]DEiO\D QHP
DONDOPD]KDWy,O\HQNRUHOVĘVRUEDQD]ÈIDW|UYpQ\IHQWKLYDWNR]RWW-a (57. §-a), vagy 58. §-a szerint kell megállapítani
az adófizetési kötelezettség keletkezését.
$ IHQWL LGĘSRQWRNWyO HOWpUĘ halasztott adófizetési kötelezettségre YDQ OHKHWĘVpJH HJ\HV DGyDODQ\RNQDN DNLN
könyvvezetésüket pénzforgalmi szemléletben vezetik. Esetükben az adófizetési kötelezettségük halasztható az ellenérték
UpV]NUHW|UWpQĘPHJIL]HWpVpLJGHOHJIHOMHEEDWHOMHVtWpVWĘOV]iPtWRWWQDSLJ(KDODV]WRWWDGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJQHP
D]RQRVDSpQ]IRUJDOPLV]HPOpOHWĦNO|Q|VDGy]iVLPyGGDO
6.9 Az adó alapja
$]ÈIDDODSMDDPHO\UHDIL]HWHQGĘiID|VV]HJpWV]iPtWDQLDkell az adóalanynak, az a pénzben kifejezett ellenérték, amely
az J\OHW WHOMHVtWĘMpW PHJLOOHWL. Az ügylet adóalapjába beletartozik az az összeg is, amit nem az ügylet tényleges
LJpQ\EHYHYĘMHKDQHPKDUPDGLNIpOIL]HWD]DGyDODQ\QDNGHNLIHMH]HWWHQD]J\let teljesítésére tekintettel. Ilyen például a
J\yJ\V]HUWiUDNDW PHJLOOHWĘ 2(3 WiPRJDWiV D WiPRJDWRWW J\yJ\V]HUHN pUWpNHVtWpVH XWiQ $ WiPRJDWiVW LO\HQ HVHWEHQ
kifejezetten a konkrét gyógyszerek értékesítésére tekintettel kapja a gyógyszertár, így az beépül azok adóalapjába. Ez azt
MHOHQWLKRJ\DJ\yJ\V]HUWiUQDNDJ\yJ\V]HUpUWpNHVtWpVpWWHUKHOĘiIiWDYiViUOyiOWDOIL]HWHWW|VV]HJpVD]2(3WiPRJDWiV
együttes összegére kell megállapítania, megfizetnie. Egy támogatás ugyanakkor nem képez adóalapot, nem áfa köteles, ha
D] QHP N|WKHWĘ D] DGyDODQ\ iOWDO WHOMHVtWHWW YDODPHO\ NRQNUpW WHUPpNpUWpNHVtWpVKH] V]ROJiOWDWiVKR] SpOGiXO WLSLNXVDQ
LO\HQHND]~QLQWp]PpQ\YDJ\PĦN|GpVILQDQV]tUR]iVRN
A kártérítés soha nem képez áfa alapot, nem áfa köteles, azt számlázni sem kell. A kártérítés ugyanis jogellenesen okozott
kár PHJWpUtWpVpUH IL]HWHWW |VV]HJ DPHO\ P|J|WW VRVHP iOO WHUPpNpUWpNHVtWpV YDJ\ V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV QHP WHNLQWKHWĘ
valamilyen teljesítés ellenértékének.
Az adó alapját a termék vagy a szolgáltatás szokásos piaci ára képzi azokban az esetekben, ha a felek abban állapodnak
meg, hogy kölcsönösen nyújtanak egymásnak szolgáltatást /teljesítenek termékértékesítést (csereügyletek), azok
egymással szemben elszámolásra kerülnek, tehát ellenértéküket nem pénzben egyenlítik ki egymásnak a felek. Ilyenkor a
PLQGNpWIpOQHNDVDMiWJ\OHWpUĘOV]iPOiWNHOONLiOOtWDQLDSDUWQHUHIHOpPHO\HQDGyDODSNpQWDSDUWQHUHiOWDOIHOpWHOMHVtWHWt
ügylet szokásos piaci árát tünteti fel. Ilyen eset például, ha egy cég bérbe veszi egy WiUVDVKi] WHWĘWHUpW pV D] HJ\ pYHV
EpUOHWLGtMDWD]]DOHJ\HQOtWLNLKRJ\FVHUpEHIHO~MtWMDDWiUVDVKi]WHWĘV]HUNH]HWpW
Adóalap védelem miatt szintén a termék, szolgáltatás szokásos piaci árát kell alapul venni adóalapként, ha az ügylet
egymástól nem független felek között történik és a köztük megállapított ellenérték aránytalanul magasabb vagy
alacsonyabb a szokásos piacinál. (A bírói gyakorlat értelmében aránytalanságról 40-50 százalékos eltérés esetén
beszélünk). Ezen adóalap védelmi intézkedés csak akkor alkalmazandó, ha az ügylet jellege vagy a felek jogállása miatt a
UpV]WYHYĘIHOHNHWD]J\OHWWHNLQWHWpEHQQHPYDJ\QHPWHOMHVHJpV]pEHQLOOHWLPHJD]DGyOHYRQiVLMRJ
Az adó alapjába beletartoznak az áfán kívüli egyéb adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más,
N|WHOH]ĘMHOOHJĦEHIL]HWpVHNYDODPLQWD]J\OHWWHOMHVtWpVpYHOIHOPHUOWRO\DQMiUXOpNRV N|OWVpJHNLVDPHO\HNHWDWHUPpN
pUWpNHVtWĘMH V]ROJiOWDWiV Q\~MWyMD KiUtW iW D WHUPpN EHV]HU]ĘMpUH V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYĘMpUe (ide tartoznak például a
EL]RPiQQ\DOHJ\pEN|]YHWtWpVVHOFVRPDJROiVVDOIXYDUR]iVVDOpVEL]WRVtWiVVDO|VV]HIJJĘGtMDNpVN|OWVpJHN 
Az adó alapjába ugyanakkor nem számít bele az adóalany által a vásárlójától elszámolási kötelezettséggel átvett
pénzösszeg, melyet nyilvántartásában is elkülönítetten kezel.
Többcélú utalvány ellenében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapja az utalványért fizetett érték,
FV|NNHQWYH D] pUWpNHVtWHWW WHUPpNHW YDJ\ Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVW WHUKHOĘ DGy összegével. Az utalványért fizetett ellenérték
ismeretének hiányában adóalapnak a többcélú utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett pénzbeli értéket
NHOOWHNLQWHQLFV|NNHQWYHD]pUWpNHVtWHWWWHUPpNHWYDJ\Q\~MWRWWV]ROJiOWDWiVWWHUKHOĘDdó összegével.
Egycélú utalvány ingyenes átruházása esetén az adó alapja az utalvány adó nélkül számított beszerzési ára.
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6.9.1 Engedmények
$ JD]GDViJL pOHW V]HUHSOĘL V]iPRV MRJFtPHQ PyGV]HUUHO Q\~MWDQDN HJ\PiVQDN pV YiViUOyLNQDN HQJHGPpQ\W $] iID
rendszHUpEHQ FVDN DNNRU EHV]pOQN HQJHGPpQ\UĘO KD DQQDN YDOyGL DGyDODSpV H]HQ NHUHV]WO DGy FV|NNHQWĘ KDWiVD YDQ
Ahhoz, hogy az engedmény összege D]RQQDOYDJ\XWyODJGHFV|NNHQWKHVVHD] J\OHWDGyDODSMiWpVtJ\DIL]HWHQGĘDGyW
mindenképpen igazolhatóan üzletpolitikai céllal kell, hogy nyújtsa azt az adóalany. Az Áfa törvény szerint feltétel nélkül
PHJYDOyVXOD]]OHWSROLWLNDLFpOKDD]HQJHGPpQ\WD]pUWQ\~MWMiNPHUWD]J\OHWYHYĘMHLJpQ\EHYHYĘMHD]HOOHQpUWpNHWD]
HUHGHWL HVHGpNHVVpJKH] NpSHVW HOĘEE PHJtéríti (skontó), vagy a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás
mennyiségére tekintettel adott engedmény (rabat) esetén. Egyéb esetekben az üzletpolitikai cél akkor valósul meg, ha az
független fél részére nyújtott, illetve független fél számiUDLVpVV]HUĦHQHOpUKHWĘ7RYiEELIHOWpWHO KRJ\D]iUHQJHGPpQ\
PHJiOODSRGiVEDQHOĘUHU|J]tWHWW legyen vagy, hogy a pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb
legyen, mint az árengedmény igénybevételére jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó
nélkül számított - összesített ellenértéke.
ÈOWDOiQRVViJEDQ U|J]tWHQGĘ KRJ\ D] HQJHGPpQ\HN D] iOWDOiQRV IRUJDOPL DGy UHQGV]HUpEHQ NL]iUyODJ DNNRU
pUWHOPH]KHWĘHNDPHQQ\LEHQD]RNDWD]alapügylettel egyidHMĦOHJ DWHOMHVtWpVNRUD]RQQDO YDJ\D]WN|YHWĘHQ DWHOMHVtWpVW
N|YHWĘHQXWyODJ Q\~MWMiN1LQFVHQD]RQEDQDUUDOHKHWĘVpJKRJ\DNiUDWHUPpV]HWEHQDGRWWDNiUPiVHQJHGPpQ\LGĘEHQ
D] DODSJ\OHWHW PHJHOĘ]]H $] D]RQQDO DGRWW HQJHGPpQ\ HOHYH QHP NpSH]L Dz áfa alap részét, azzal az adott
WHUPpNpUWpNHVtWpVDGyDODSMDFV|NNHQWHQGĘ
$]DGyDODSMiQDND]HQJHGPpQQ\HOW|UWpQĘXWyODJRVFV|NNHQWpVHD]RQEDQD]DGyDODQ\YiODV]WiViWyOIJJ+DXJ\DQDNNRU
az adóalany az engedménnyel az adó alapját utólag csökkenteni aNDUMD D] J\OHWUĘO NLiOOtWRWW HUHGHWL V]iPOiW LV HQQHN
PHJIHOHOĘHQKHO\HVEtWHQLHNHOO
Az engedmények egyik speciális területe a természetben adott engedmény. Természetbeni engedmény esetében is
megkülönböztetjük az alapügylet teljesítéséig/azonnal és a tHOMHVtWpVW N|YHWĘHQ DGRWW HQJHGPpQ\W 7HUPpV]HWEHQ DGRWW
HQJHGPpQ\UĘODNNRUEHV]pOKHWQNDPLNRUD]DGyDODQ\QHPD]iOWDODpUWpNHVtWHWWWHUPpNiUiEyODGNHGYH]PpQ\WKDQHPD]
árengedmény pénzben kifejezett összege erejéig további terméket, szolgáltatást juttat a vásárlónak.
6.9.2

Az adóalap utólagos csökkenése, valamint az utólagos korrekciós elszámolások a számla kiállító és
számlabefogadó oldalán

Az Áfa törvény 77. §-a tételesen felsorolja termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében az adóalap utólagos csökkenésének OHKHWVpJHV HVHWHLW ( V]HULQW D YLVV]DWpUtWHWW YDJ\ YLVV]DWpUtWHQGĘ
HOĘOHJYDJ\HOOHQpUWpN|VV]HJpYHOXWyODJFV|NNHQD]DGyDODSMD
x

ha arra a WHOMHVtWpVWN|YHWĘHQ DV]HU]ĘGpVPyGRVXOiVDYDODPLQWPHJV]ĦQpVHPLDWWNHUOVRU

x

ha termék ]iUWYpJĦ Ot]LQJ UpV]OHWYpWHO NHUHWpEHQ W|UWpQĘ pUWpNHVtWpVH EpUEHDGiV YDJ\RQL pUWpNĦ MRJ LGĘOHJHV
iWHQJHGpVHXWyEEPHJKL~VXOpVDIHOHND]J\OHWN|WpVHHOĘWWLKHO\]HWHWiOOtWMiNKHO\UHYDJ\KDH]QHPOHKHWVpJHs,
D]J\OHWHWDPHJKL~VXOiVEHN|YHWNH]pVpLJWHUMHGĘLGĘUHKDWiO\RVNpQWHOLVPHULN

x

ha betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik;

x

ha az 58. § szerinti ún. HOV]iPROiVLLGĘV]DNRVWHUPpNpUWpNHVtWpV, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az
|VV]HJHWDPHOO\HOD]HOV]iPROiVLLGĘV]DNHJpV]HWHNLQWHWpEHQPHJIL]HWHWWYDJ\PHJIL]HWHQGĘ|VV]HJPHJKDODGMD
D] HUUH D] HOV]iPROiVL LGĘV]DNUD YRQDWNR]y HOOHQpUWpNHW SpOGiXO N|]]HPL V]HU]ĘGpVHNQpO D NRUiEEDQ IL]HWHWW
iWDOiQ\RN|VV]HJpEĘODWpQ\OHJHVIRJ\DV]WiVDODSMiQW|UWpQĘYLVV]DWpUtWpVMyYitUiVHVHWpQ 

x

ha a WHOMHVtWpVWN|YHWĘHQDGQDNiUHQJHGPpQ\W H]XWyEELHVHWEHQD]DGyDODSFV|NNHQWpVHOHKHWĘVpJ 

2014. január 1-MH yWD D] DGy DODSMD XWyODJ FV|NNHQWKHWĘ KD D WHOMHVtWpVW N|YHWĘHQ D N|WHOH]ett kupon alapján pénzt térít
vissza olyan adóalany vagy nem adóalany részére, aki (amely) azt a terméket, szolgáltatást, amely beszerzése,
LJpQ\EHYpWHOHSpQ]YLVV]DWpUtWWHWpVUHMRJRVtWQHPN|]YHWOHQOWĘOHV]HUH]WHEHYHWWHLJpQ\EHIHOWpYHKRJ\
x

az a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet közvetlenül a pénzvisszatéríttetésre jogosult részére
teljesítettek, belföldön teljesített adóköteles ügylet, és
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x

DYLVV]DWpUtWHQGĘ|VV]HJNLVHEEPLQWDN|WHOH]HWWiOWDOWHOMHVtWHWWJ\OHWDGyYDOQ|YHOW|sszege.

(]D]~MV]DEiO\R]iV N|]YHWHWWHQJHGPpQ\ OHKHWĘVpJHWEL]WRVtWDUUDKRJ\D]DGyDODQ\XWyODJFV|NNHQWVHIL]HWHQGĘDGyMiW
abban az esetben is, ha QHP N|]YHWOHQ ]OHWL SDUWQHUpQHN KDQHP DQQDN YHYĘMpQHN Q\~MW XWyODJ pénzvisszatérítés
formájában üzletpolitikai céllal HQJHGPpQ\W (EEHQ D] HVHWEHQ D SpQ]YLVV]DWpUtWpVW WHOMHVtWĘ DGyDODQ\QDN QLQFV
számlamódosítási kötelezettsége az adóalap-csökkentés kapcsán (hiszen nincs közte és a kedvezményezett fél között olyan
alapügylet, melynek a bizonylata módosítható lehet). Az adóalap-csökkentés feltételekén azonban az adóalanynak
UHQGHONH]QLHNHOODSpQ]YLVV]DWpUtWWHWpVUHMRJRVXOWUpV]pUHW|UWpQWWHUPpNpUWpNHVtWpVpUĘOV]ROJiOWDWiVQ\~MWiViUyONLERFViWott
V]iPODPiVRODWLSpOGiQ\iYDODPHO\HJ\pUWHOPĦHQLJD]ROMa, hogy az adott ügylet, amelyre vonatkozóan a pénzvisszatérítést
DGMiN YDJ\ DGWiN EHOI|OG|Q DGyN|WHOHV YDODPLQW D YLVV]DWpUtWHWW SpQ] iWXWDOiViUyO YDJ\ D NpV]SpQ] NLIL]HWpVpUĘO V]yOy
bizonylattal. Nem alkalmazható a fenti adóalap-csökkentés, ha az adóalap az adóalap-csökkentésre jogosító ügylet és a
SpQ]YLVV]DWpUtWpVUHMRJRVtWyJ\OHWHVHWpEHQD]DGyWDDODSMiQDWHUPpNEHV]HU]ĘMHV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYHYĘMHIL]HWL
Az adóalap utólagos csökkentés egyéb eseteinek ugyanakkor továbbra is feltétele, hogy a számlakiállító az eredeti számlát
DPHQQ\LEHQV]iPODNLiOOtWiVNtVpUWHD]J\OHWHW pUWHOHPV]HUĦHQpUYpQ\WHOHQtWVHYDJ\PyGRVtWVD KHO\HVEtWVH D]DGyDODSFV|NNHQpVQHNPHJIHOHOĘHQ
$EEDQ D] HVHWEHQ KD D NRUiEEDQ PHJiOODStWRWW DGyDODS YDJ\ IL]HWHQGĘ Ddó utólag csökken - akár a fent részletezett
utólagos adóalap csökkenési esetekben, akár más adminisztrációs hiba miatt - a különbözetet az adóalanynak nem
|QHOOHQĘU]pVVHONHOOOHKHWUHQGH]QLHKDQHPD]ÈID-tv. 153/B. §-DDODSMiQD]RWWPHJKDWiUR]RWWLGĘSontok szerinti aktuális
LGĘV]DNEDQ V]iPROKDWMD HO ( V]HULQW OHJNRUiEEDQ DEEDQ D] DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNEDQ YHKHWĘ ILJ\HOHPEH D]
adókülönbözet
x

DPLNRU D] HUHGHWL V]iPOiW pUYpQ\WHOHQtWĘ V]iPOD YDJ\ D PyGRVtWy V]iPOD D MRJRVXOW UHQGHONH]pVpUH iOO KD D]
üg\OHWUĘOpUYpQ\WHOHQtWĘPyGRVtWyV]iPOiWERFViWDQDNNL

x

DPLNRUD]HOOHQpUWpND]HOĘOHJDEHWpWGtMYLVV]DWpUtWpVHPHJW|UWpQLNKDDFV|NNHQpVWV]iPODNRUUHNFLyQHPNtVpUL

x

N|]YHWHWWXQSpQ]YLVV]DWpUtWpVHVHQJHGPpQ\HVHWpEHQDSpQ]YLVV]DWpUtWpVLGĘSRQWMiban,

x

DPLNRU D KDWyViJ LJD]ROiVD D NLOpSWHWpVUĘO D] DGyDODQ\ D PyGRVtWy V]iPOD SHGLJ D MRJRVXOW UHQGHONH]pVpUH iOO
H[SRUW HVHWpQ KD D WHUPpN D WHOMHVtWpVW N|YHWĘ  QDSRQ W~O GH  QDSRQ EHOO KDJ\MD HO D N|]|VVpJ WHUOHWpW
(speciális export szabály az Áfa törvény 98.§ (5) bekezdése alapján).

Az DNWXiOLVLGĘV]DNLNRUUHNFLy XJ\DQDNNRUQHPDONDOPD]KDWyD]RNEDQD]HVHWHNEHQDPLNRUD]DGyDODSYDJ\DIL]HWHQGĘ
DGy XWyODJRV FV|NNHQpVH VRUiQ QHP D]RQRVtWKDWy YDODPHO\ IHQWL LGĘSRQW ,O\HQNRU D] $UW iOWDOiQRV Vzabálya szerint
V]NVpJHVHOMiUQLpVDQQDNPHJIHOHOĘHQ|QHOOHQĘU]pVWNHOOYpJUHKDMWDQL,O\HQOHKHWSpOGiXOKDQ\XJWiVpUWpNHVtWpVVRUiQ
WpYHVHQ DODFVRQ\DEE DGyPpUWpNHW DONDOPD]WDN D] HOĘtUWQiO $ NRUUHNFLy N|YHWNH]WpEHQ D] DGy DODSMD FV|NNHQQL IRJ
módosító bizonylatot azonban nem állítanak ki, és ellenérték visszafizetésére sem kerül sor. Szintén kizárólag
|QHOOHQĘU]pVVHO OHKHW NRUULJiOQL D]W D] HVHWHW LV DPLNRU D IL]HWHQGĘ iID FV|NNHQpVpW D NRUiEEDQ DODSWDODQXO WpQ\OHJHV
ügylet hiányában) kiszámlázotWiIDNRUUHNFLyMDRNR]]D ÈIDW|UYpQ\ௗ  EHNH]GpVH 
A számlabefogadói oldalon D] iWKiUtWRWW OHYRQKDWy  iID |VV]HJH DNiU FV|NNHQ DNiU QĘ XWyODJRV YiOWR]iV PLDWW D
különbözetet a számlabefogadó |QHOOHQĘU]pVQpONO PLQGLJD]DNWXiOLVLGĘV]DNEDQV]imolhatja el. Ez azt jelenti, hogy, ha a
OHYRQKDWyDGyXWyODJFV|NNHQDV]iPODEHIRJDGyDGyDODQ\N|WHOHVDNO|QE|]HWHW~J\ILJ\HOHPEHYHQQLPLQWDIL]HWHQGĘ
DGy |VV]HJpW Q|YHOĘ WpWHOW DEEDQ D] DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNEDQ DPHO\EHQ D YiOWR]iV EHN|YHWNH]LN Azonban, ha az
HUHGHWLOHJ OHYRQKDWy HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGy |VV]HJH V]iPOiQ DODSXOW DNNRU D NO|QE|]HW UHQGH]pVH DUUD D] DGyPHJiOODStWiVLLGĘV]DNUDHVLNDPHO\EHQDNO|QE|]HWDODSMiXOV]ROJiOyPyGRVtWyYDJ\pUYpQ\WHOHQtWĘV]iPODD]DGyDODQ\
személyeVUHQGHONH]pVpUHiOOGHOHJNpVĘEEDPyGRVtWyYDJ\pUYpQ\WHOHQtWĘRNLUDWNLERFViWiViQDNKyQDSMiWN|YHWĘKyQDS
 QDSMD V]HULQWL DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNUD +D D] ~Q SpQ]YLVV]DWpUtWpVHV NHGYH]PpQ\ MRJRVXOWMD DGyDODQ\ DPHO\ D]
alapügylet kapcsán adólevonáVUD MRJRVXOW YROW D YLVV]DWpUtWHWW |VV]HJUH HVĘ iIiYDO OHYRQKDWy DGyMD XWyODJ FV|NNHQ $
NO|QE|]HWHWDYLVV]DWpUtWpVLGĘSRQWMDV]HULQWLEHYDOOiViEDQNHOOIL]HWHQGĘDGyNpQWIHOWQWHWQLH
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Amennyiben a számlabefogadói oldalon a korrekció eredményeként a levonható adó növekszik – azaz a számlabefogadó a
korrekció nyomán több áfa levonására jogosult, mint amennyi áfát eredetileg levonhatóként figyelembe vett – a
NO|QE|]HWHW OHJNRUiEEDQ DEEDQ D] DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNEDQ V]iPROKDWMD HO DPHO\LNEHQ D NRUUHNFLós bizonylat a
V]HPpO\HV UHQGHONH]pVpUH iOO 8J\DQDNNRU D IRUGtWRWW DGy]iV DOi HVĘ J\OHWHN YDODPLQW D VDMiW YiOODONR]iVEDQ
megvalósított beruházás esetében az adóalany a levonható adó korrekcióját mindig ugyanabban az adómegállapítási
LGĘV]DNEDQMRJRVXOWN|WHOHVHOYpJH]QLDPHO\EHQDIL]HWHQGĘDGyWNRUULJiOQLDNHOO
6.9.3

$IL]HWHQGĘDGyIRULQWEDQW|UWpQĘPHJKDWiUR]iVD

Az adóalanynak, ha devizában állítja ki számláját, vagy olyan devizás számlát fogad be, amelynek alapján saját maga
N|WHOHV D IL]HWHQGĘ iID |VV]HJpQHN PHJKDWiUR]iViUD pV UHQGH]pVUH IRUGtWRWW DGy]iV  D IL]HWHQGĘ iID |VV]HJpW IRULQWEDQ
PHJ NHOO WXGQLD KDWiUR]QLD $] iID |VV]HJpQHN IRULQWEDQ W|UWpQĘ IHOWQWHWpVH HJ\pENpQW N|WHOH]Ę WDUWDOPL HOHPH LV D
magyar szabályok szerint kiállított számlának.) $] ÈID W|UYpQ\ D] DGyDODS IRULQWUD W|UWpQĘ iWV]iPtWiViQDN V]DEiO\DLW
WDUWDOPD]]D DPHO\ DODSMiQ NHOO PHJKDWiUR]QL IRULQWEDQ D IL]HWHQGĘ iID |VV]HJpW LV $] ÈID W|UYpQ\ -a részletesen
szabályozza, hogy egyes ügyleteknél mely napon érvényes átváltási árfolyamot kell alkalmazni. Az adózó választhat, hogy
valamely belföldi hitelintézet deviza eladási árfolyamát, az MNB árfolyamot vagy az Európai Központi Bank által
közzétett árfolyamot alkalmazza-H $ NpW XWyEEL DONDOPD]iViW HOĘUH EH NHOO MHOHQWHQLH D] DGyalanynak adóhatóság felé,
mely választása egységesen minden ügyletére kiterjed. E választása egy naptári évig köti az adóalanyt.
6.10.Az adó mértéke
Az adóalapra számított általános áfa kulcs 27%. Ezt az adómértéket kell alkalmazni minden termékértékesítésre és
szolgáltatásnyújtásra, Közösségen belüli beszerzésre és termékimportra, hacsak az érintett ügyletre kedvezményes
adókulcsot vagy mentesítõ szabályt nem tartalmaz az Áfa törvény. Az Áfa törvény alapján két kedvezményes adókulcs
alkalmazható. Az Áfa törvény 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó
alapjának 5 %-a. Például ide tartoznak meghatározott orvosi eszközök, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, könyv,
napilap stb, ha azok vtsz. száma vagy ISO kódja meJIHOHODPHOOpNOHWEHQKLYDWNR]RWWQDNYDODPLQWDWiYKĘV]ROJiOWDWiVLV
Az új lakóingatlanok értékesítését is 5%-os áfa terheli, ha azok hasznos alapterülete nem haladja meg lakás esetén a 150,
önálló ház esetén a 300 négyzetmétert. Az új szabályok értelmében a kedvezményes 5%-os áfakulcs alkalmazását 2023.
december 31-LJ D]RQ ~M ODNyLQJDWODQRN pUWpNHVtWpVHNRU WHV]LN OHKHWĘYp DPHO\HN  QRYHPEHU -én végleges építési
engedéllyel rendelkeztek, vagy – ahol ez nem szükséges- D] HJ\V]HUĦ EHMHOHQWpVKH] N|W|Wt építési tevékenységet
OHJNpVĘEEQRYHPEHU-jéig bejelentették. $]HJ\HVQDJ\WHVWĦiOODWRN SpOGiXOMXKNHFVNHV]DUYDVPDUKDVHUWpV 
pOĘpVIHOGROJR]RWWIRUPiEDQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVHDEDURPILK~VDWRMiVpVDWHM NLYpYHD]DQ\DWHM>DGyPHQWHV@ az UHT,
ESL tej [2019. január 1-WĘO @  pUWpNHVtWpVH pV  MDQXiU 1-MpWĘO D] HPEHUL IRJ\DV]WiVUD DONDOPDV KDO WHUPpNHN
értékesítése is 5%-os adókulcs alá tartozik. 2018. január 1-MpWĘOLGHWDUWR]LND]LQWHUQHW-hozzáférési szolgáltatás, valamint
az étke]ĘKHO\LYHQGpJOiWiVEDQD]pWHO- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom is.
A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 %-a. Ide
MHOOHP]ĘHQ D]RN D WHM pV OLV]WJDERQD DODS~ NpV]ttmények tartoznak, melyek vtsz. szám alapján is megfelelnek a
IHOVRUROWDNQDN YDODPLQW LGH WDUWR]LN D NHUHVNHGHOPL V]iOOiVKHO\ DGiV pV D] DONDOPL V]DEDGWpUL UHQGH]YpQ\HNUH W|UWpQĘ
belépés is. 2017. január 1-MpWĘOLGHWDUWR]LNDLQWHUQHW-hozzáférési szolgáOWDWiVYDODPLQWD]pWNH]ĘKHO\LYHQGpJOiWiVEDQD]
étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.
6.11.Adó alóli mentesség
Az adó alóli mentesség egyes eseteit az Áfa törvény VI. fejezete tárgyalja, a HÉA-Irányelv által meghatározott tartalmi
keUHWHN N|]|WW $ 9, IHMH]HW iOWDO PHQWHVtWHWW J\OHWHNHW DODSYHWĘHQ NpW NDWHJyULiED OHKHW VRUROQL D valódi mentes
ügyletekre, amelyek adólevonásra jogosítják az adóalanyt (nemzetközi vonatkozású ügyletek) és a nem valódi mentes
ügyletekre, amelyek adólevoQiVUD QHP MRJRVtWMiN D] DGyDODQ\W N|]pUGHNĦ LOOHWYH HJ\pE VDMiWRV MHOOHJUH YDOy WHNLQWHWWHO
mentesített ügyletek).
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$]DOiEELDNEDQDWHOMHVVpJLJpQ\HQpONODOHJJ\DNUDEEDQIHOPHUOĘPHQWHVVpJLHVHWHNHWUpV]OHWH]]N
6.11.1.

Adó alóli mentesség a tevékenység közéUGHNĦMHOOHJpUHWHNLQWHWWHO

$] ÈID W|UYpQ\ 9, IHMH]HWH HOVĘNpQW D N|]pUGHNĦ MHOOHJJHO EtUy DGyPHQWHV WHYpNHQ\VpJHNHW OLVWi]]D WD[DWtY IHOVRUROiVW
adva. A törvény értelmében csak a közszolgáltatók által végzett ilyen tevékenységek PLQĘVOQHNDGyPHQWHVQHN A törvény
IHOVRUROMDKRJ\PHO\V]HPpO\HNV]HUYH]HWHNWHNLQWKHWĘNN|]V]ROJiOWDWyQDN
Ebbe a kategóriába tartoznak többek között az egyetemes postai szolgáltatások, bizonyos humán-egészségügyi ellátások, a
szociális ellátás szolgáltatásai, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások, a közszolgáltatás keretében
Q\~MWRWW VSRUWROiVVDO NDSFVRODWRV V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV EL]RQ\RV LSDUPĦYpV]HWL WHUPpNHN YiViUiQDN V]HUYH]pVH LOOHWYH
értékesítése egyes feltételek mellett, de a köz-pVIHOVĘRNWDWiVLlletve az egyéb oktatás keretében nyújtott szolgáltatásokat is
itt mentesíti az Áfa törvény (85. §).
$]ÈIDW|UYpQ\iOWDON|]pUGHNĦMHOOHJUHYDOyWHNLQWHWWHOPHQWHVtWHWWJ\OHWHNNDWHJyULiMDMDQXiU-jével kiegészült az
HJ\WWPĦN|GĘ N|]|VVpJ MRJLQWpzményével D] HJ\WWPĦN|GĘ N|]|VVpJ OpQ\HJpW WHNLQWYH HJ\ költségmegosztó társaság,
PHO\QHN WDJMDL N|]|V FpO PHJYDOyVXOiVD pUGHNpEHQ PĦN|GQHN HJ\WW pV ERFViWMiN UHQGHONH]pVUH D] HKKH] V]NVpJHV
anyagi fedezetet. Az adómentesség a közös cél megvalósítása éUGHNpEHQIHOPHUOĘNLDGiVRNQDND]HJ\HVWDJRNDWWHUKHOĘ
része ellenében a közösség által a tagok felé nyújtott szolgáltatások tekintetében érvényesülhet, ha az ott meghatározott
feltételek maradéktalanul megvalósulnak.
Ugyancsak áfa mentesen kell kezelni aQQDNDWHUPpNQHND]pUWpNHVtWpVpWLVDPHO\HWD]pUWpNHVtWpVWPHJHOĘ]ĘHQNL]iUyODJ
adólevonásra nem jogosító tevékenységhez használtak, valamint, amennyiben a termék beszerzéséhez tételes levonási
tilalom kapcsolódott, például személygépkocsi esetén (Áfa törvény 87. §).
6.11.2.

Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel

A HÉA-Irányelv rendelkezéseivel összhangban mentesíti az Áfa törvény a pénzügyi szolgáltatásokat is. Ide tartoznak
például a biztosítási, viszontbiztosítási szolgáltatások EHOHpUWYH D] DONXV] pV D N|]YHWtWĘ V]ROJiOWDWiVDLW  D KLWHO-,
pénzkölcsön szolgáltatások (és ezek közvetítése), a folyó-, betét- és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, pénzügyi
eszközzel kapcsolatos szolgáltatások, a jogi személyben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a hitelezési
MRJYLV]RQ\W PHJWHVWHVtWĘ YDJ\RQL pUWpNĦ MRJ iWHQJHGpVH pV D] H]HNNHO NDSFVRODWRV V]ROJiOWDWiVRN D EHIHNWHWpVL DODS pV D
NRFNi]DWLWĘNHDODSNH]HOpVHYDODPLQWDPDJiQQ\XJGtMSpQ]WiUD]|QNpQWHVN|OFV|Q|VEL]WRVtWy pénztár és a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió-kezelés (Áfa törvény 86. § (1) bekezdés a)-g) pont). Áfa-mentes
WRYiEEi D EL]WRVtWiVWHFKQLNDL WDUWDOpNRN IHGH]HWpW NpSH]Ę HV]N|]|N SRUWIyOLy-kezelése, azonban egyes pénzügyi
HV]N|]|NNHO SO WDJViJL pV KLWHOH]pVL MRJYLV]RQ\W PHJWHVWHVtWĘ pUWpNSDStURNNDO  NDSFVRODWRV SRUWIyOLy-kezelés áfa-köteles
V]ROJiOWDWiVQDNPLQĘVO
Amennyiben egy ügylet tartalmában a fenti kategóriák valamelyikébe esik, úgy adómentes pénzügyi szolgáltatásként
NH]HOHQGĘ )RQWRV D]RQEDQ PHJMHJ\H]QL KRJ\ D UHOHYiQV (XUySDL %tUyViJL tWpONH]pVL J\DNRUODWQDN PHJIHOHOĘHQ D
pénzügyi szolgáltatásokat – D IĘ V]DEiO\ DOyOL NLYpWHONpQW – megszorítóan, valamint közösségi szinten egységesen kell
értelmezni.
Az egyéb VDMiWRV MHOOHJĦ WHYpNHQ\VpJHN N|]|WW UHQGHONH]LN WRYiEEi D] ÈID W|UYpQ\ ingatlanok értékesítésével, illetve
bérbeadásával NDSFVRODWRV PHQWHVVpJHNUĘO LV (QQHN PHJIHOHOĘHQ PHQWHV D] DGy DOyO D EHpStWHWW pV EHpStWHWOHQ LQJDWODQ
értékesítése, kivéve az építési telket, valamint az új (használatba még nem vett vagy 2 éven belül használatba vett)
beépített ingatlant, amelyek értékesítése mindig adóköteles. Mentes továbbá az adó alól az ingatlan bérbe-, vagy
haszonbérbeadása, bizonyos kivételekkel (Áfa törvény 86. § (1) bekezdés j)-l) pont). Ezen kivételek közé tartozik a
kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtás, a parkolóhelyek, az ingatlannal tartósan egybekötött gép, valamint széf
EpUEHDGiVDPHO\HNN|WHOH]ĘHQDGyN|WHOHVHN
Az Áfa törvény azonban arra is lHKHWĘVpJHWDGD]DGyDODQ\RNQDNKRJ\– HOĘ]HWHVEHMHOHQWpVDODSMiQ– adókötelessé tegyék
DIHQWLHNV]HULQWDGyPHQWHVVpJDOiHVĘLQJDWODQpUWpNHVtWpVWLOOHWYHLQJDWODQEpUEH- vagy haszonbérbeadást. Amennyiben az
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adózó így választ, akkor az ingatlan bérbe- éV KDV]RQEpUEHDGiViW D] DGyN|WHOHV V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVRNUD YRQDWNR]y IĘ
szabály szerint, a beépített, illetve beépítetlen ingatlan értékesítését (amely a választása miatt adóköteles) a fordított adózás
szabályai szerint kell kezelnie. Amennyiben az adózó az LQJDWODQpUWpNHVtWpV YDJ\ LQJDWODQEpUEHDGiV YDJ\ PLQGNHWWĘ 
WHNLQWHWpEHQD]DGyN|WHOHVNH]HOpVUĘOQ\LODWNR]LNYiODV]WiVDDEHMHOHQWpVWN|YHWĘ|W|GLNpYYpJpLJN|WL
A szabályozás következtében tehát a beépített ingatlanok értékesítésének áfa szempontbeli megítélése az alábbiak szerint
DODNXOKDWD]~MLQJDWODQQDNPLQĘVOĘEHpStWHWHWWLQJDWODQpUWpNHVtWpVHDIĘV]DEiO\V]HULQWHJ\HQHVHQDGy]WDWDQGyJ\OHW
Ha az ingatlan egyben lakóingatlan és hasznos alapterülete nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket, 5%
iIiYDOpUWpNHVtWHQGĘ$EHpStWHWWLQJDWODQHOVĘUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODWEDYpWHOpWĘOV]iPtWRWWNpWpYHOWHOWpYHOD]RQEDQD]
pUWpNHVtWpV DGyPHQWHVNpQW NH]HOHQGĘ J\OHW D] DGy]y H]]HO HOOHQWpWHV Q\LODWNR]DWD KLiQ\iEDQ $PHQQ\LEHQ YLV]RQW D]
adózó az adókötelessé tételt választja, úgy az értékesítést a fordított adózás szerint köteles kezelni. E választásához a
YiODV]WiVpYpWN|YHWĘ|W|GLNpYYpJpLJN|WYHYDQD]DGyDODQ\
6.11.3

Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítése esetében

A köz|VVpJLV]DEiO\RNNDO|VV]KDQJEDQPHQWHVD]DGyDOyODEHOI|OG|QNOGHPpQ\NpQWIHODGRWWYDJ\EHOI|OGUĘOIXYDUR]RWW
termék értékesítése igazoltan EHOI|OG|Q NtYOUH GH D .|]|VVpJ WHUOHWpUH RO\DQ DGyDODQ\ YHYĘ UpV]pUH DPHO\ N|]|VVpJL
DGyV]iPPDOUHQGHONH]ĘDdóalany vagy nem adóalany jogi személy (Áfa törvény 89. §).
$QQDN LJD]ROiViUD KRJ\ D WHUPpN HOKDJ\WD 0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpW DODSYHWĘHQ D YHYĘ iOWDO DOitUW pV OHSHFVpWHOW
fuvarokmány (CMR) DOHJPHJIHOHOĘEE$PHQQ\LEHQQLQFVOHKHWĘVpJIXYDURNPiQ\NLiOOtWiViUD PHUWSODYHYĘPDJDYpJ]L
a fuvarozást) vagy annak beszerzése aránytalan nehézséget, költséget jelentene az adózó számára valamely körülmény
folytán, akkor a fuvarokmányon kívül más okmánnyal is igazolható a terméknek a Közösség valamely tagállamába W|UWpQĘ
NLOpSWHWpVH ÈOWDOiQRV DODSHOY KRJ\ D IXYDURNPiQ\WyO HOWpUĘ GRNXPHQWXP HOVĘVRUEDQ DNNRU YHKHWĘ ILJ\HOHPEH NpWVpJHW
NL]iUyLJD]ROiVNpQWDPHQQ\LEHQD]DIHOHNWĘOIJJHWOHQIpOWĘOV]iUPD]LN
6.11.4 Adó alóli mentesség termék exportjához kapcsolódóan
0HQWHVD]DGyDOyODEHOI|OG|QNOGHPpQ\NpQWIHODGRWWYDJ\EHOI|OGUĘOIXYDUR]RWWWHUPpNpUWpNHVtWpVHD.|]|VVpJWHUOHWpQ
NtYOUHIHOWpYHKRJ\DWHUPpNIHODGiViWYDJ\IXYDUR]iViWD]pUWpNHVtWĘPDJDYDJ\ MDYiUD PiVYpJ]L+DDIHODGiVWYDJ\
fuvarozást DEHV]HU]ĘYpJ]LDPHQWHVVpJDNNRUpUYpQ\HVOKDDEHV]HU]ĘDEHV]HU]pVVHO|VV]HIJJpVEHQQHPWHOHSHGHWWOH
EHOI|OG|Q (WWĘOIJJHWOHQOQHPpUYpQ\HVtWKHWĘDPHQWHVVpJDNNRUKDDEHV]HU]ĘNLUiQGXOyKDMyWXULVWDUHSOĘJpSYDJ\
magánhasználatra vonatkozó közlekedési eszköz belföldön beszerzett felszerelését (tartozékát) vagy az üzemeltetéséhez,
HOOiWiViKR]V]NVpJHVWHUPpNHWPDJDIXYDUR]]DHO $PHQWHVVpJIHOWpWHOHKRJ\DWHUPpNDWHOMHVtWpVWN|YHWĘOHJIHOMHEE
napon belül elhagyja a Közösség terüleWpWpVH]WDWpQ\WDNLOpSWHWĘYiPKDWyViJLJD]ROMDWRYiEEiKRJ\DNLOpSWHWpVLJD]
exportra szánt terméket a kipróbálás és próbagyártás kivételével nem használják, illetve egyéb módon nem hasznosítják.
Mentes az adó alól a terméken (kivéve az ingatlant) belföldön végzett munka is abban az esetben, ha amely terméket
NLIHMH]HWWHQ LO\HQ FpOEyO V]HUH]WHN EH YDJ\ LPSRUWiOWDN PDMG D PXQND HOYpJ]pVpW N|YHWĘHQ D WHUPpN H[SRUWpUWpNHVtWpVUH
kerül (Áfa törvény 101. §).
A Közösségen belüli ügyletekhez hasonlóan a termékexporthoz kapcsolódó mentesség alátámasztására is igazolni kell azt a
WpQ\W KRJ\ D WHUPpN D] pUWpNHVtWpVVHO D .|]|VVpJ WHUOHWpUĘO NLOpSWHWpVUH NHUO $ODSHVHWEHQ D NLOpSWHWĘ YiPKDWyViJWyO
V]iUPD]yLJD]ROiVDONDOPDVDNLV]iOOtWiVPHJIHOHOĘLJD]ROiViUD.
$PHQQ\LEHQ D] DGyPHQWHVVpJ NL]iUyODJ D  QDSRV KDWiULGĘ W~OOpSpVH PLDWW QHP YROW DONDOPD]KDWy D] DGy]yQDN
OHKHWĘVpJH YDQ D IL]HWHQGĘ DGyMiW XWyODJ FV|NNHQWHQL D] pUWpNHVtWpV XWiQ EHYDOORWW pV PHJIL]HWHWW DGy |VV]HJpYHO KD D]
pUWpNHVtWpVWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOODWHUPpNHWPpJLVNLOpSWHWLND]8QLyWHUOHWpUĘOpVH]WDWpQ\WDNLOpSWHWĘKDWyViJ
LJD]ROMD $ IL]HWHQGĘ DGy FV|NNHQpVpW D] DGyDODQ\ OHJNRUiEEDQ DEEDQ D] HOV]iPROiVL LGĘV]DNEDQ WXGMD pUYpQ\HVtWHQL
DPHO\EHQ D WHUPpN NLOpSWHWpVpUĘO V]yOy KDWyViJL LJD]ROiV UHQGHONH]pVpUH iOO pV D PyGRVtWy V]iPOiW LV D YHYĘMH
rendelkezésére bocsátotta.
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6.11.5.
adómentessége

7HUPpN LPSRUWMiKR] .|]|VVpJEĘO W|UWpQĘ NLOpSWHWpVpKH] NDSFVROyGy HJ\HV V]ROJiOWDWiVRN

Mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha annak ellenértéke az importált termék adóalapjába beépül,
így különösen az importhoz kapcsolódó fuvar. Az adómentesség érvényesítéséhez a termékimporthoz kapcsolódó
V]ROJiOWDWiVW Q\~MWy DGyDODQ\QDN PHJIHOHOĘ LJD]ROiVVDO NHOO UHQGHONH]QLH DUUyO hogy az általa teljesített szolgáltatás az
importált termék adóalapjába beleépül. Mentes továbbá az a szolgáltatás, amely olyan termékhez kapcsolódik, amelyet
igazoltan kiléptetnek a Közösségen kívülre. Ezen szolgáltatások közé tartozik különösen a termék fuvarozása és a termék
fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatás(EEHQD]HVHWEHQLVD]DGyPHQWHVV]ROJiOWDWiVWYpJ]ĘQHNPHJIHOHOĘHQ
LJD]ROQLDNHOOWXGQLD SODNLOpSWHWĘYiPKDWiUR]DWPiVRODWiYDO KRJ\V]ROJiOWDWiVDRO\DQWHUPpNUHLUiQ\XOWDPHly kiviteli
eljárás alatt állt.
6.12 Az adólevonási jog
$] iID PLQW W|EEIi]LV~ DGy V]DEiO\V]HUĦVpJpEĘO DGyGLN KRJ\ D] D termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás minden
értékesítési fázisában felszámításra és megfizetésre kerül. Ugyanakkor az adóalanynak csak a saját maga által végzett
tevékenységének értéke után kell az áfa összegét megfizetnie. Az adólevonási jog intézménye biztosítja a korábbi
értékesítési fázisokban felszámított áfa összegek halmozódásának elkerülését~J\KRJ\D]DGyDODQ\RNQDNOHKHWĘVpJHWDd
DUiMXNHOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWYDODPLQWD]iOWDODN|]YHWOHQOPHJIL]HWHWW DIRUGtWRWWDGy]iVV]DEiO\DLV]HULQWLGHpUWYHD
Közösségen belüli beszerzést a termékimportot és az importszolgáltatásokat is) áfa levonására. Az adólevonási jog csak
annyiban illeti meg az adóalanyt, amennyiben az adólevonási jog tárgyi és tartalmi feltételei teljesülnek és az érintett áfa
összeg olyan termékbeszerzéshez, szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódik, mely nem áll valamely tételes adólevonási
tilalom alatt.
A levonási jog tárgyi feltételei (Áfa törvény 127. §) között legfontosabb helyen a számlát említhetjük meg. Az adóalany a
EHOI|OGLHJ\HQHVDGyVJ\OHWHNYDODPLQWD.|]|VVpJHQEHOOLEHV]HU]pVNDSFViQDGyOHYRQiVLMRJiWFVDNDV]DEiO\V]HUĦHQ
a gazdasági ügyletet hLWHOHVHQ WDUWDOPD]y QHYpUH NLiOOtWRWW V]iPOD DODSMiQ J\DNRUROKDWMD $ V]iPOD DNNRU WHNLQWKHWĘ
V]DEiO\V]HUĦQHNKDDW|UYpQ\EHQIHOVRUROW ÈIDW|UYpQ\ WDUWDOPLHOHPHNNHOUHQGHONH]LN8J\DQDNNRUDOHYRQiVKR]
szükséges tárgyi feltételek között termékLPSRUW HVHWpQ D WHUPpN V]DEDG IRUJDORPED ERFViWiViUyO UHQGHONH]Ę KDWiUR]DW
szerepel az adóalany nevére szóló, az adó megfizetését igazoló okirattal együtt. A saját vállalkozásán belül végzett
beruházás és a fordított adós ügyletek kapcsán mindazon okiratok MHOHQWLNDOHYRQiVWiUJ\LIHOWpWHOpWDPHO\HNDIL]HWHQGĘ
DGy|VV]HJV]HUĦPHJiOODStWiViKR]V]NVpJHVHN
A levonási jog tartalmi feltétele WHUMHGHOPH  DODSMiQ D] DGyDODQ\ HJ\HV EHV]HU]pVHLW EHUXKi]iVDLW WHUKHOĘ HOĘ]HWHVHQ
felszámított adó olyan mértékben vonható csak le, amilyen mértékben az adóalany adóköteles, adólevonásra jogosító
tevékenységét szolgálja. Ezért abban az esetben, ha egy társaság egyaránt végez áfa-levonásra jogosító és áfa-levonásra
QHPMRJRVtWyWHYpNHQ\VpJHWLVDEHV]HU]pVHLWWHUKHOĘáfát maradéktalanul nem helyezheti levonásba, hanem kizárólag csak
azok adólevonásra jogosító tevékenységéhez betudható része lesz levonható. Ez azt eredményezi, hogy a társaságnak
NO|QNHOO YiODV]WDQLDD]RQEHV]HU]pVHLUHMXWyHOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWiIiW, amely adólevonásra jogosító tevékenységéhez
NDSFVROyGyDQPHUOWIHOD]RQEHV]HU]pVHNHWWHUKHOĘiIiWyODPHO\DGyOHYRQiVUDQHPMRJRVtWyWHYpNHQ\VpJpKH]KDV]QRVXO
$OHYRQKDWypVOHQHPYRQKDWyiIDPHJRV]WiViWD]DOiEELOpSFVĘ]HWHVUHQGV]HUEHQNHOOHOYpJHznie a Társaságnak:
x

$] HOVĘ OpSpV PLQGHQ HVHWEHQ D tételes elkülönítés $ YHJ\HV WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę WiUVDViJ HOVĘGOHJHV
kötelezettsége, hogy azoknál a beszerzéseknél, amelyeknél megállapítható, hogy kizárólag egyik, vagy másik
fajta tevékenységet szolgáljiN D KR]]iMXN NDSFVROyGy HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGyW Q\LOYiQWDUWiVDLEDQ WpWHOHVHQ
HONO|QtWVH 7pWHOHV HONO|QtWpV D]RQ EHV]HU]pVHN WHNLQWHWpEHQ YDOyVXOKDW FVDN PHJ DPHO\QpO HJ\pUWHOPĦHQ
megállapítható, hogy tisztán az egyik, vagy másik (adólevonásra jogosító, vagy adólevonásra nem jogosító)
tevékenységet szolgálják. Nagyon fontos, hogy a tételes elkülönítés – amennyiben az lehetséges – QHPOHKHWĘVpJ
KDQHP N|WHOH]HWWVpJ (] D]W MHOHQWL KRJ\ DPHQQ\LEHQ HJ\ DGRWW WHUPpNUĘO LJpQ\EH YHWW V]ROJiOWDWiVUyO
eJ\pUWHOPĦHQ HOG|QWKHWĘ KRJ\ NL]iUyODJ DGyOHYRQiVUD MRJRVtWy YDJ\ NL]iUyODJ DGyOHYRQiVUD QHP MRJRVtWy
tevékenységet szolgál, akkor a további – az alábbiakban részletezett - megosztásba már nem vonható be.
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x

$EEDQD]HVHWEHQKDDYHJ\HVWHYpNHQ\VpJHWYpJ]Ętársaságnak vannak olyan beszerzései is, amelyek a fentiek
szerinti tételes elkülönítésbe nem vonhatóak be (mivel egyaránt szolgálnak adólevonásra jogosító és nem jogosító
WHYpNHQ\VpJHW LV  DNNRU D OHYRQKDWy DGy PHJKDWiUR]iViKR] D N|YHWNH]Ę OHKHWĘVpJ HJ\ olyan arányszám
meghatározása, amely híven tükrözi (igazolhatóan reális eredményre vezet) az adólevonásra jogosító és az
adólevonásra nem jogosító tevékenység – így a levonható és le nem vonható áfa – arányát. Ebben az esetben
azonban egy adóhatósági vizsgálat során is bizonyítani kell, hogy az alkalmazott számítási módszer helyes
HUHGPpQ\UH YH]HW )RQWRV KRJ\ D WiUVDViJQDN QHP N|WHOH]Ę pOQL H]]HO D OHKHWĘVpJJHO D WpWHOHV HONO|QtWpV
alkalmazhatóságának hiányában dönthet úgy is, hogy a megosztáshoz nem a saját maga által kidolgozott módszer
szerinti arányszámot, hanem az Áfa törvény 5. számú melléklete szerinti arányosítási képletet (lsd. 3) pont)
alkalmazza.

x

$PHQQ\LEHQ D YHJ\HV WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę WiUVDViJ D OHYRQKDWy pV OH QHP YRQKDWy iID |VV]HJpW D WpWHles
HONO|QtWpV V]DEiO\DL V]HULQW PHJRV]WDQL QHP WXGMD WRYiEEi QHP WXG YDJ\ QHP NtYiQ D] HOĘ]Ę SRQWEDQ
ismertetett megoldással élni, akkor a levonható és le nem vonható áfát az Áfa törvény 5. számú mellékletében
foglalt arányosítási képlettel kell meghatározni. Ezen arányosítási képlet szerint az arányosításba bevont
beszerzések levonható áfájának összegét a társaság összes levonásra jogosító és összes levonásra nem jogosító
szolgáltatásnyújtásának és termékértékesítésének egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Az arányosítási
képletet naptári évekre az éves adatokkal kell számolni.

$]  PHOOpNOHW WDUWDOPD] QpKiQ\ WRYiEEL VSHFLiOLV HOĘtUiVW LV DUUD YRQDWNR]yODJ KRJ\ PLO\HQ HOHPHNNHO NHOO Q|YHOQL D
OHYRQiVLKiQ\DGRVQHYH]ĘMpWLOOHWYHPHO\|VV]HJHNHt kell figyelmen kívül hagyni a hányados értékének megállapításánál.
.L]iUyODJ D] DGyDODSRW QHP NpSH]Ę NDSRWW WiPRJDWiVUD WHNLQWHWWHO QHP NHOHWNH]LN D WiUVDViJQDN OHYRQKDWy DGy
megosztási, arányosítási kötelezettsége. Ugyanakkor abban az esetben, ha a társaság adólevonásra jogosító és nem jogosító
tevékenységet egyaránt végez, és ezzel kapcsolatban merül fel egyébként is arányosítási kötelezettsége, melyet az Áfa
törvény 5. számú mellékletében foglalt képlet alkalmazásával teljesíti, akkor az arányosítási képletbe az adóalapot nem
NpSH]Ę WiPRJDWiV |VV]HJpW LV EHOH NHOO YRQQL D]]DO D QHYH]ĘW Q|YHOQL NHOO  )RQWRV WRYiEEi WXGQL KRJ\ D OHYRQiVL
hányadost felfelé kerekítve, 2 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni (pl. 0,4314-et 0,44-re kell kerekíteni).
$]HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGyarányos megosztását véglegesen csak a tárgyévre vonatkozó adatok teljes ismeretében, a
WiUJ\pYXWROVyDGyPHJiOODStWiVLLGĘV]DNiUyOV]yOyEHYDOOiVHONpV]tWpVpQHNNHUHWpEHQOHKHWNHOOPHJWHQQL8J\DQDNNRUKD
az adóalany az évHVQpOJ\DNRULEEEHYDOOiVUDN|WHOHVD]HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGyDUiQ\RVtWiViWLGHLJOHQHVHQLVDWiUJ\pYL
DGyPHJiOODStWiVLLGĘV]DNRNUyOV]yOyEHYDOOiVRNNHUHWpEHQHONHOOKRJ\YpJH]]H,GHLJOHQHVPHJRV]WiVDONDOPD]iVDNRUD]
adóalany a levonási hányados PHJKDWiUR]iViKR] YiODV]WKDWMD HJ\IHOĘO D WiUJ\pYHW PHJHOĘ]Ę pYUH YRQDWNR]y YpJOHJHV
levonási hányadost (amennyiben ilyennel rendelkezik), vagy a tárgyévre vonatkozó évközi adatok adómegállapítási
LGĘV]DNRNN|]|WWJ|QJ\|OtWHWWHUHGPpQ\pW
Az Áfa törvény (124. §-a) egyes termékek beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan tételes
adólevonási korlátozást is tartalmaz. Ide tartozik például a motorbenzin, személygépkocsi üzemeltetéshez szükséges
üzemanyag és egyéb termékek, a szervízelési szolgáltatásainak 50%-a, kifejezetten maga a személygépkocsi, a
lakóingatlan, a lakóingatlan bérbevétele, a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termékek, szolgáltatások az
élelmiszer és az ital, a taxi-, parkolási, úthasználati, vendéglátó-ipari, valamint a szórakoztatási célú szolgáltatások, a
telefon szolgáltatás 30%-a. Ugyanakkor az Áfa törvény bizonyos feltételek teljesülése esetén megengedi, hogy az adóalany
mégis élhessen az említett termékek beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított áfa
OHYRQiViQDNMRJiYDO-HOOHP]ĘHQ PHQWHVOQHNDWpWHOHViIDOHYRQiVLNRUOiWR]iVDOyO KD DWHUPpNHNHWV]ROJiOWDWiVRNDWD]
adóalany adókötelesen továbbszámlázza, vagy túlnyomó részben beépíti az általa teljesített egyes termékértékesítések,
illetve szolgáltatásnyújtások adóalapjába.
$] DGyOHYRQiVL MRJ DNNRU NHOHWNH]LN DPLNRU D] HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGyQDN PHJIHOHOĘ IL]HWHQGĘ DGyW PHJ NHOO
iOODStWDQL (QQHN PHJIHOHOĘHQ D] DGyDODQ\adólevonási joga HJ\ J\OHW XWiQ IĘV]DEiO\ V]HULQW azon a napon keletkezik,
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amikor az ügyletre beáll az adófizetési kötelezettség. Adólevonási jogát az adóalany azonban csak akkor gyakorolhatja, ha
a levonási jog tárgyi feltételei is már a rendelkezésére állnak.
Abban az esetben, ha az adóalany terméket tiUJ\LHV]N|]NpQWKDV]QiOYiOODONR]iViQEHOODWiUJ\LHV]N|]UHQGHOWHWpVV]HUĦ
KDV]QiODWEDYpWHOpQHNKyQDSMiWyONH]GĘGĘHQ
x

ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig,

x

ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig

WHUMHGĘWDUWDPEDQD]DGyDODQ\QDNpYHQWHYL]VJiOQLNHOOKRJ\DWiUJ\LHV]N|]EHV]HU]pVpKH]HOĘiOOtWiViKR]NDSFVROyGyDGy
OHYRQiVLMRJiWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNEHQW|UWpQW-e olyan változás, amely adólevonási jogát utólag lényegesen befolyásolja.
Ha a tárgyi eszköz adólevonásra jogosító és nem jogosító tHYpNHQ\VpJKH] W|UWpQĘ IHOKDV]QiOiVQDN DUiQ\iEDQ RO\DQ
változás következik be, melynek eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy
PHJKDODGMD D  IRULQWQDN PHJIHOHOĘ SpQ]|VV]HJHW D] DGRWW pYEHQ D] DGyDODQ\ N|WHOHV D Wárgyi eszközre jutó
HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGy|VV]HJpQHN
x

ingó esetében 1/5 részére,

x

ingatlan esetében pedig 1/20 részére

vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni az év végén. Szintén utólagos korrekciós kötelezettség merülhet fel a tárgyi
eszköz figyelpVLLGĘQEHOOLpUWpNHVtWpVHHVHWpQ.
$ WiUJ\L HV]N|]|NK|] NDSFVROyGy HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGy NRUUHNFLyMiQDN V]DEiO\DLW D YDJ\RQL pUWpNĦ MRJRNUD is
kiterjeszti 2014. január 1-MpWĘOD]ÈIDW|UYpQ\ $] ~MV]DEiO\RNDWDMDQXiUQDSMiQYDJ\D]XWiQVzerzett vagyoni
pUWpNĦMRJRNUDNHOODONDOPD]QL/HKHWĘVpJYDQD]~MV]DEiO\RNDONDOPD]iViUDMDQXiUQDSMiWPHJHOĘ]ĘHQV]HU]HWW
YDJ\RQL pUWpNĦ MRJRN HVHWpQ LV PHO\ HVHWEHQ D] pULQWHWW NRUiEEL EHYDOOiVL LGĘV]DNRN |QHOOHQĘU]pVH SyWOpNPHQWHVHQ
végezheWĘHO
.RUiEEDQ D] DGy]y D EHV]HU]pVHLW WHUKHOĘ OHYRQKDWy iIiW D OHYRQiVL MRJ NHOHWNH]pVpW N|YHWĘHQ HOpYOpVL LGĘQ EHOO
WHWV]ĘOHJHVHQ EiUPHO\ DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNUyO V]yOy DGyEHYDOOiViEDQ pUYpQ\HVtWKHWWH  MDQXiU -MpWĘO H] D
OHKHWĘVpJH MHOHQWĘVHQ NRUOiWR]yGLN $] RO\DQ EHV]HU]pVHLW WHUKHOĘ iIiW DPHO\ PHJIL]HWpVpUH Ę N|WHOHV IRUGtWRWW DGy]iV
.|]|VVpJHQEHOOLWHUPpNEHV]HU]pVLPSRUWV]ROJiOWDWiV YDODPLQWD]LPSRUWEHV]HU]pVpWWHUKHOĘ|QDGy]iVVDOPHJiOODStWRWW
áfát csak abban az adómegállapítáVL LGĘV]DNEDQ pUYpQ\HVtWKHWL OHYRQKDWyNpQW DPLNRU D] DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ LV
NHOHWNH]HWW +D D OHYRQKDWy DGy pUYpQ\HVtWpVpW D] DNWXiOLV LGĘV]DNEDQ HOPXODV]WMD XWyEE – HOpYOpVL LGĘQ EHOO – csak
XJ\DQHUUH D] LGĘV]DNUD YRQDWNR]y |QHOOHQĘU]pVVHO pUYpQyesítheti azt. Az egyéb – HOĘ]ĘHNEHQ QHP HPOtWHWW - beszerzési
WHNLQWHWpEHQSHGLJDEHYDOOiViEDQFVDND]WDOHYRQKDWyiIiWV]HUHSHOWHWKHWLDPHO\YDJ\D]DGRWWEHYDOOiVLLGĘV]DNEDQYDJ\
D EHYDOOiVL LGĘV]DNRW PDJiEDQ IRJODOy QDSWiUL pYHW PHJHOĘ]Ę HJ\ QDSWiUL pYHQ EHOO NHOHWNH]HWW (]HQ LGĘNRUOiW
HOPXODV]WiVD HVHWpQ PiU V]LQWpQ FVDN D] DGyOHYRQiVL MRJ NHOHWNH]pVH V]HULQWL EHYDOOiVL LGĘV]DN |QHOOHQĘU]pVpYHO
pUYpQ\HVtWKHWL D] DGy]y HOpYOpVL LGĘQ EHOO D OHYRQKDWy iIiW $] ~M V]DEiO\R]iVW D]RQ J\OHWHN HVHWpQ NHOO HOĘV]|U
DONDOPD]QLDPLNRUDOHYRQiVLMRJMDQXiUQDSMiQYDJ\D]WN|YHWĘHQNHOHWNH]LN
$PHQQ\LEHQ D] DGy]yQiO HJ\ DGRWW LGĘV]DNEDQ D OHYRQiVED KHO\H]HWW DGy PHJKDODGMD D IL]HWHQGĘ DGy |VV]HJpW D]
DGyDODQ\QDN OHKHWĘVpJH Q\tOLN D IHQQPDUDGy UpV] visszaigénylésére, vagy ennek hiányában a NO|QE|]HW NpVĘEEL
LGĘV]DNRNUD W|UWpQĘ WRYiEE J|UJHWpVpUH HOpYOpVL LGĘQ EHOO. Fontos különbséget tenni az adólevonási jog és az adó
YLVV]DLJpQ\OpVLMRJNHOHWNH]pVHN|]|WW8J\DQLVD]DGyOHYRQiViWN|YHWĘHQD]ifa visszaigénylése csak akkor lehetséges, ha
az adózó
x

a visszaigénylést az adóhatóságtól kérelmezi és

x

KDYLiIDEHYDOOiVUDN|WHOH]HWWpVDYLVV]DLJpQ\HOKHWĘDGyHOpULYDJ\PHJKDODGMDD]PLOOLyIRULQWRWYDJ\

x

negyedéves áfa bevallásra kötelezett és a visV]DLJpQ\HOKHWĘDGyHOpULYDJ\PHJKDODGMDDH]HUIRULQWRWYDJ\

x

pYHViIDEHYDOOiVUDN|WHOH]HWWpVDYLVV]DLJpQ\HOKHWĘDGyHOpULYDJ\PHJKDODGMDD]H]HUIRULQWRW
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$]RQEDQ KD D] DGyDODQ\ MRJXWyGOiVVDO YDJ\ MRJXWyG QpONO PHJV]ĦQLN DNNRU D] HOĘEEL értékhatárokra tekintet nélkül
NpUKHWLDYLVV]DLJpQ\HOKHWĘDGyMiQDNNLXWDOiViW
+D D] DGy]y YLVV]DLJpQ\HOKHWĘ DGy kiutalását NpUL D] DGyKDWyViJWyO DNNRU D]W D N|YHWNH]Ę KDWiULGĘN V]HULQW WHOMHVtWL D]
adóhatóság: Amennyiben az áfa bevallásban nyilatkozik az adóalany arról, hogy az adott áfa bevallásában levonható
DGyNpQWIHOWQWHWHWW|VV]HVJ\OHWpKH]NDSFVROyGyEHpUNH]ĘV]iOOtWyLV]iPOiMiWPDUDGpNWDODQXOPHJWpUtWHWWHDV]iOOtWyLIHOp
akkor a visszaigényelt adót 30 napon (1 millió forintot meghaladó visszaigénylés esetén 45 napon) belül utalja ki az
adóhatóság. Ezen nyilatkozat hiányában az adóhatóságnak 75 napja van az áfa visszautalására, amely megbízható adós
esetében 2017. január 1-MpWĘONHGYH]PpQ\HVHQQDS PHJEt]KDWyDGyV1\UWHVHWpEHQSHGLJQDS. Kockázatos adózó
esetében a kiutalás határideje mindig – IJJHWOHQODPHJIL]HWHWWVpJWĘO– 75 nap.
6.13 Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga
Külföldiek adó visszatérítésére azon adóalany jogosult, aki a naptári évben gazdasági céllal belföldön nem telepedett le,
gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön és
Magyarországon olyan gazdasági tevékenységet sem végez, ami miatt adóalanyként regisztrálnia kellett volna. Nem kizáró
körülmény, ha a belföldön nem letelepedett adóalanynak van Magyarországon kereskedelmi képviselete. Az Áfa törvény
további feltételként határozza még meg a jogosult adóalanyokkal szemben, hogy a Közösség területén vagy elismert
harmadik országban (Svájci Államszövetség vagy Liechtensteini Hercegség, Norvégia) rendelkezzen letelepedettséggel. A
belföldön nem letelepedett adóalany olyan beszerzései tekintetében élhet adó-visszatérítési jogával, amelyek során belföldi
iIDNHUOWUpV]pUHIHOV]iPtWiVUD MHOOHP]ĘHn kamionjának üzemanyag beszerzése belföldön), továbbá jogosult a belföldön
iOWDODYDJ\N|]YHWHWWYiPMRJLNpSYLVHOĘMHiOWDOPHJIL]HWHWWiIDYLVV]DWpUtWWHWpVpUHLV $NRPSHQ]iFLyVIHOiUWHNLQWHWpEHQLV
megilleti az adó-visszatéríttetési jog a belföldön nem letelepedett adóalanyt.) Norvégiában letelepedett adóalanyok
legkorábban a 2014-ben beszerzett termékek/igénybevett szolgáltatások kapcsán jogosultak a visszatérítésre.
$] DGy FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ WpUtWWHWKHWĘ YLVV]D KD D] pULQWHWW EHV]HU]pV D külföldi adóalany egyébként adóköteles
gazdasági tevékenységét V]ROJiOMD1HP NpUKHWĘD]LQJDWODQEHV]HU]pVpWWHUKHOĘDGyYLVV]DWpUtWpVHYDODPLQWRO\DQWHUPpN
EHV]HU]pVpWWHUKHOĘDPHO\QHNpUWpNHVtWpVHPHQWHVOHQQHD]DGyDOyO N|]|VVpJLpUWpNHVtWpVH[SRUWpUWpNHVítés).
A Közösség területén letelepedett adóalanynak kérelmét elektronikusan a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes
hatóságához kell benyújtania. Harmadik országbeli külföldi adóalanyok a kérelmet közvetlenül a magyar adóhatósághoz
nyújtják be, sziPXNUDD]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVQHPN|WHOH]Ę
$ NpUHOPHW pV D] DEEDQ N|]|OW LQIRUPiFLyNDW PDJ\DU QpPHW IUDQFLD LOOHWĘOHJ DQJRO Q\HOYHQ OHKHW PHJDGQL $ NpUHOHP
N|WHOH]ĘDGDWWDUWDOPiWDOHWHOHSHGpVWDJiOODPiQDND]DGyKDWyViJDKDWiUR]]DPHJ
A kérelmet az adó-YLVV]DWpUtWpVLLGĘV]DNUDOHKHWEHDGQLDPHO\QHPOHKHWU|YLGHEEPLQWKiURPKyQDSNLYpYHKDD]DGy
YLVV]DWpUtWpVLNpUHOHPRO\DQLGĘV]DNUDYRQDWNR]LNDPHO\HJ\QDSWiULpYQDSWiULKyQDSQiONHYHVHEEIHQQPDUDGyUpV]HKD
a visszatéríttetni kért adó összege eléri vagy meghaladja az 50 eurót. Amennyiben az adóalany negyedévente akar
YLVV]DLJpQ\HOQLDNNRUDYLVV]DLJpQ\OHQGĘDGy|VV]HJpQHN DHXUyWNHOOHOpUQLH$]DGy-visszatérítési igény benyújtási
KDWiULGHMHDWiUJ\pYHWN|YHWĘpYV]HSWHPEHUQDSMD$KDWiULGĘHOPXODV]WiVDYDODPHQQ\LNpUHOPH]ĘHVHWpQMRJYHV]WĘ
6.14 Számlázás
$] DGyDODQ\RN iOWDO NLiOOtWRWW pV EHIRJDGRWW V]iPOD KHO\HVVpJpQHN NLHPHONHGĘ MHOHQWĘVpJH YDQ D JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJ
dokumentálásánál, az adólevonási jog gyakorlásánál, valamint emiatt az adóhatósági revízióknak is kedvelt célpontját
jelentik a számlák. A számlázásra vonatkozó magyar szabályok a sok módosítást megért Áfa törvény szakaszain keresztül
mára harmonizálva lettek az európai uniós irányelvvel.
A számlára vonatkozó jogszaEiO\LHOĘtUiVRNN|]OPHJNO|QE|]WHWMNDszámla tartalmi és formai kritériumait. A számla
DNNRU PHJIHOHOĘ KHO\HV DGyOHYRQiVUD DONDOPDV KD PLQGNpW IDMWD NULWpULXPQDN PDUDGpNWDODQXO PHJIHOHO .pUGpVNpQW
PHUOKHW IHO KRJ\ D NOI|OGL SDUWQHUWĘO EHIRJDGRWW számlának milyen formai és tartalmi követelményeknek kell
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megfelelniük. Erre a magyar áfa szabályok azt mondják, hogy a magyar törvény elfogadja számlának mindazon európai
unió más tagállamában letelepedett adóalany által kiállított okiratot, mely tartalmában megfelel a tagállam joga szerint az
LUiQ\HOYHOĘtUiVDLQDN(EEĘODV]HPSRQWEyOWHKiWPLQGLJDkiállító tagállamának joga határozza meg a számla formai és
tartalmi helyességét. A harmadik országos adóalany által kiállított számlára a magyar jogszabály nem tartalmaz és nem is
WDUWDOPD]KDWN|WHOH]ĘUHQGHONH]pVHNHW
A formai követelményekkel kapcsolatban a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) tartalmaz
szabályokat. A számla elektronikusan vagy papíralapon iOOtWKDWyHOĘ$]HOHNWURQLNXVV]iPOi]iVUyODNpVĘEELIHMH]HWEHQ
OHV]V]y$SDStUDODS~V]iPODNpWIpOHPyGRQM|KHWOpWUHQ\RPWDWYiQ\NpQWQ\RPGDL~WRQHOĘUHHOĘiOOtWRWWV]iPODNpQWYDJ\
V]iPtWiVWHFKQLNDL HV]N|]]HO HOĘiOOtWRWW V]iPODNpQW 1\RPWDWYiQ\NpQW Q\RPGDL ~WRQ HOĘUH HOĘiOOtWRtt számlának az
DGyKDWyViJ iOWDO HOĘUH PHJKDWiUR]RWW VRUV]iPWDUWRPiQ\ED NHOO LOOHV]NHGQLH $ sorszám kihagyás és ismétlés nélküli
IHOKDV]QiOiVD N|WHOH]Ę 6]iPtWiVWHFKQLNDL HV]N|]]HO HOĘiOOtWRWW V]iPOD DNNRU IHOHO PHJ D IRUPDL N|YHWHOPpQ\QHN KD D
program, amit a számla kiállítására használnak, képes a szigorú sorszámadás követelményének teljesítésére: azaz kihagyás
és ismétlés nélkül folyamatos sorszámozást biztosítja. A számlázó programnak rögzíteni kell a hiányos, hibás,
megsemmisült vagy elveszett számlákat is.
Az NGM rendelet alapján pedig az adóalany köteles az általa használt számlázó programok, illetve on-line számlázó
rendszerek
x

nevét, azonosítóját;

x

IHMOHV]WĘMpQHNQHYpWpV– ha van – adószámát;

x

pUWpNHVtWĘMpQHNUHQGHONH]pVUHERFViWyMiQDNQHYpWDGyszámát;

x

beszerzésének, használata megkezdésének vagy – VDMiWIHMOHV]WpVĦSURJUDPKDV]QiODWDHVHWpQ– DUHQGHOWHWpVV]HUĦ
KDV]QiODWEDYpWHOpQHNLGĘSRQWMiW

D]XWROVySRQWV]HULQWLLGĘSRQWRWN|YHWĘQDSRQEHOOD]DGyKDWyViJKR]D]HUUHDFpOUDUHQGV]HUHVtWHWt nyomtatványon
EHMHOHQWHQL YDODPLQWDIHQWLDGDWRNDWpVDKDV]QiODWEyOW|UWpQĘNLYRQiVWpQ\pWD]D]WN|YHWĘQDSRQEHOO 
A számlázó programnak 2016. január 1-MpWĘO RO\DQ |QiOOy GH D SURJUDPED EHpStWHWW DGyKDWyViJL HOOHQĘU]pVL
adatszolgáltatás elnevH]pVĦIXQNFLyYDONHOOUHQGHONH]QLHDPHO\QHNHOLQGtWiViYDODGDWH[SRUWYpJH]KHWĘ
D DNH]GĘpV]iUyGiWXP pYKyQDSQDS PHJDGiViYDOPHJKDWiUR]KDWyLGĘV]DNEDQNLERFViWRWWLOOHWYH
E DNH]GĘpVD]iUyV]iPODVRUV]iPPHJDGiViYDOPHJKDWiUR]KDWyVRUV]iPWDUWományba tartozó számlákra.
Az online pénztárgépeknek QHP NHOO DGyKDWyViJL HOOHQĘU]pVL DGDWV]ROJiOWDWiV HOQHYH]pVĦ IXQNFLyYDO UHQGHONH]QLN
függetlenül attól, hogy alkalmasak lehetnek számla kibocsátására is. Az adatexportot az adóalanynak csak eseti jelleggel,
HOOHQĘU]pVVRUiQNHOOWHOMHVtWHQLH$]DGDWH[SRUWVRUiQD]DGyDODQ\QDND]DGDWRNDWD]1*0UHQGHOHWPHOOpNOHWHV]HULQWpV
a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátania.
2018. július 1-MpWĘO D V]iPOi]ó programot használó adóalanyok online adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek az
adóhatóság felé az olyan számlázó programmal kibocsátott számláik vonatkozásában, amelyek áfa összege eléri vagy
meghaladja a 100 ezer forintot. Az adatszolgáltatást online kDSFVRODW OpWUHKR]iViW N|YHWĘHQ HOHNWURQLNXVDQ HJ\ HOĘUH
meghatározott XML fájl formátumban kell majd teljesíteni az adóhatóság felé. A minta XML formátum a tervek szerint az
NGM rendeletben kerül majd meghatározásra.
A jelenlegi tervek alapján az adóalanyoknak az általuk használt számlázó programból kiállított számla, számlával egy
WHNLQWHW DOi HVĘ RNLUDW ÈID W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW N|WHOH]Ę DGDWWDUWDOPiW NHOO HOHNWURQLNXV ~WRQ WRYiEEtWDQLXN D]
DGyKDWyViJUpV]pUH$]DGDWV]ROJiOWDWiVWHOĘUH PHJKDWiUR]RWW IiMOIRUPiWXPEDQDV]iPODNLiOOtWiViWN|YHWĘHQD]RQQDO NHOO
teljesíteni egy kifejezetten erre a célra fejlesztett adatfeldolgozó eljárással. Az adatszolgáltatás során alkalmazandó
adatstruktúra a Számlarendelet 4. mellékletében található.
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2017. július 1-jéWĘO HJ\ pYHV LGĘV]DN iOO D] DGyDODQ\RN UHQGHONH]pVpUH KRJ\ WHV]WMHOOHJJHO DGDWRW V]ROJiOWDVVDQDN pV
H]iOWDOPHJIHOHOĘHQIHONpV]OMHQHND]~MUHQGV]HUiOWDOPHJNtYiQWNO|QE|]ĘWHFKQLNDLN|YHWHOPpQ\HNUH(QQHNpUGHNpEHQ
PiUHOpUKHWĘD]DGyKDWyViJRQOLQHDdatszolgáltatási rendszere („KOBAK”).
A számla tartalmi követelményeit D]ÈIDW|UYpQ\WDUWDOPD]]DUpV]OHWHVHQ$V]iPODN|WHOH]ĘWDUWDOPLHOHPHLDN|YHWNH]ĘN
x

A számla kibocsátásának kelte.

x

A számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja. A számla sorszámának zárt tartományba
tartózónak és a számozásnak sorszám folytonosnak kell lennie.

x

$ WHUPpN pUWpNHVtWĘMpQHN V]ROJiOWDWiV Q\~MWyMiQDN DGyV]iPD DPHO\ DODWW D WHUPpN pUWpNHVtWpVpW V]ROJiOWDWiV
nyújtását teljesítette.

x

$ WHUPpN EHV]HU]ĘMpQHN V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYĘMpQHN DGyV]iPD KD EHV]HU]Ę D] DGyIL]HWpVUH N|WHOH]HWW
(például: belföldi fordított adós ügylet esetén – építés szerelési munka egyes esetei) vagy Közösségen belüli
pUWpNHVtWpVHVHWpQ)HOHONHOOWQWHWQLDEHV]HU]ĘDGyV]iPiWDV]ámlán, ha számlán feltüntetett áfa értéke a 100.000
IRULQWRWHOpULYDJ\PHJKDODGMDpVD]pUWpNHVtWĘYDJ\V]ROJiOWDWiVQ\~MWy0DJ\DURUV]iJRQOHWHOHSHGHWW

x

$ WHUPpN pUWpNHVtWĘMpQHN V]ROJiOWDWiV Q\~MWyMiQDN YDODPLQW D WHUPpN EHV]HU]ĘMpQHN V]ROJiOWDWiV
igpQ\EHYHYĘMpQHN QHYH pV FtPH $ FtPUH YRQDWNR]yDQ QLQFVHQ VSHFLiOLV HOĘtUiV GH RO\DQ DGDWRNDW NHOO KRJ\
WDUWDOPD]]RQ DPL I|OGUDM]LODJ HJ\pUWHOPĦHQ N|UEHKDWiUROMD D]W D WHUOHWHW DKRO D] DGyDODQ\ HOpUKHWĘ (QQHN
PHJIHOHOĘHQD]iIDW|UYpQ\pUWHOPH]pVHV]Hrint postafiók nem adható meg számlázási címként.

x

Az értékesített termék megnevezése.

x

$]J\OHWWHOMHVtWpVLLGĘSRQWMDKDD]HOWpUDV]iPODNLERFViWiViWyO

x

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, amennyiben ez alkalmazandó.

x

Az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli
HJ\VpJiUDKDD]WHUPpV]HWHVPpUWpNHJ\VpJEHQNLIHMH]KHWĘ NJPOVWE YDODPLQWD]DONDOPD]RWWiUHQJHGPpQ\
feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza.

x

Az alkalmazott adó mértéke. A mérték lehet általános és csökkentett adómérték.

x

$] iWKiUtWRWW DGy $] iWKiUtWRWW iID |VV]HJHW PLQGLJ N|WHOH]Ę IRULQWEDQ LV IHOWQWHWQL IJJHWOHQO DWWyO KRJ\ D
számla egyébként valamely más devizában került kiállításra.

x

Az „önszámlázás” kifejezpVKDDV]iPOiWDWHUPpNHWEHV]HU]ĘYDJ\DV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĘiOOtWMDNL

x

$GyPHQWHVVpJ HVHWpEHQ MRJV]DEiO\L YDJ\ D] XQLyV LUiQ\HOY YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHLUH W|UWpQĘ KLYDWNR]iV YDJ\
EiUPHO\ PiV GH HJ\pUWHOPĦ XWDOiV DUUD KRJ\ D WHUPpN pUWpNHVtWpVH szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.
(Közösségen belüli értékesítés esetén például az Áfa törvény 89. § (1) bekezdésére vagy a HÉA-Irányelv 138.
Cikkére hivatkozás)

x

$ÄIRUGtWRWWDGy]iV´NLIHMH]pVKDDGyIL]HWpVUHDWHUPpNEHV]HU]ĘMHV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYHYĘMHN|WHOH]HWW

x

Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok.

x

A „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a különös szabályok szerinti utazásszervezési
szolgáltatás nyújtása esetében.

x

A „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - PĦDONRWiVRN´
vagy a „különbözet szerinti szabályozás - J\ĦMWHPpQ\GDUDERN pV UpJLVpJHN´ NLIHMH]pVHN N|]O D PHJIHOHOĘ
kifejezés a különös szabáO\RN V]HULQWL KDV]QiOW LQJyViJ PĦDONRWiV J\ĦMWHPpQ\GDUDE YDJ\ UpJLVpJ pUWpNHVtWpVH
esetében.

x

3pQ]J\LNpSYLVHOĘDONDOPD]iVDHVHWpEHQDSpQ]J\LNpSYLVHOĘQHYHFtPHpVDGyV]iPD

Az Áfa törvény szerint az az adóalany köteles a számlát kibocsátani, aki a termék értékesítését vagy a szolgáltatásnyújtást
YpJ]LWĘOHHOWpUĘPiVDGyDODQ\UpV]pUH.|WHOHVD]DGyDODQ\WRYiEEiV]iPOiWNLERFViWDQLKDHOĘOHJHWNDSDGyDODQ\WyOYDJ\
KD  IRULQW |VV]HJHW PHJKDODGy HOĘOHJHW QHP DGyDODQ\WyO NDSMD 1HP DGyDODQ\ IHOé akkor is köteles számlát
NLiOOtWDQLHJ\DGyDODQ\KDD]WDYHYĘNpUL)RQWRVWXGQLKRJ\QHPFVDND]DGyDODQ\ KDQHP KHO\HWWH PHJKDWDOPD]RWWLV
eleget tehet a számla kibocsátási kötelezettségének. Ha az adóalany meghatalmazottat jelöl ki, akkor a felek kötelesek
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HOĘ]HWHVHQ tUiVEDQ PHJiOODSRGQL HJ\PiVVDO D V]iPODNLERFViWiV IHOWpWHOHLUĘO pV PyGMiUyO $ PHJKDWDOPD]iV N|WHOH]Ę
tartalmi elemeit az Áfa törvény részletesen tartalmazza.
$ V]iPOD PHJĘU]pVpUH YRQDWNR]yV]DEiO\ V]HULQWDV]iPODNLERFViWiViQDNLGĘSRQWMiWyODV]iPOD PHJĘU]pVpUH YRQDWNR]y
LGĘV]DN YpJpLJ EL]WRVtWDQL NHOO D V]iPOD HUHGHWpQHN KLWHOHVVpJpW DGDWWDUWDOPD VpUWHWOHQVpJpW pV ROYDVKDWyViJiW $ SDStU
DODSRQNLERFViWRWWV]iPOiNHOHNWURQLNXVDQLVPHJĘUL]KHWĘHNDIHQWLV]HPSRQWRNEHWDUWiVDPHOOHWW
6.14.1 $V]iPODEHIRJDGyIHOHOĘVVpJH
$V]iPOiYDONDSFVRODWEDQQHPFVDNDNLiOOtWyWWHUKHOLIHOHOĘVVpJKDQHPDV]iPODEHIRJDGyMiWLV$V]iPODEHIRJDGyOHV]
D]DNLDV]iPODDODSMiQOHJW|EEHVHWEHQMRJRVXOWOHV]D]HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWiIiWOHYRQQL $]adólevonási jog többek
N|]|WWDNNRUJ\DNRUROKDWyKDDEHIRJDGRWWV]iPODPHJIHOHOWDUWDOPLpVIRUPDLV]HPSRQWEyOLVD]ÈIDW|UYpQ\HOĘtUiVDLQDN
Ezért a számla EHIRJDGy N|WHOHVVpJH D V]iPOiW OHHOOHQĘUL]QL pV PHJ NHOO J\Ę]ĘGQL DUUyO KRJ\ D V]iPOD PHJIHOHO az
HOĘtUiVRNQDN$V]iPODWDUWDOPiWWHNLQWYHDEHIRJDGyIHOHOĘVVpJHFVDNDUUDWHUMHGKHWNLDPLDNHOOĘJRQGRVViJJDOW|UWpQĘ
HOMiUiVNHUHWHLN|]|WWpVV]HUĦHQHOYiUKDWyWĘOH(QQHNDODSMiQWHKiWIHOHOĘVDV]iPODEHIRJDGySpOGiXOD]pUWKRJ\DV]iPOiQ
a számlD NLiOOtWyQDN pUYpQ\HV DGyV]iPD NHUOM|Q IHOWQWHWpVUH GH QHP WHUKHOL D]]DO NDSFVRODWEDQ IHOHOĘVVpJ KRJ\
PHJJ\Ę]ĘGM|Q DUUyO KRJ\ D V]iPOD NLiOOtWyMD PHJIL]HWWH-e az azon áthárított áfát. Fiktív számlázás esetén a számla
befogadója akkor sem alapíthat levonási jogot a számlára, ha a számla teljes mértékben megfelel mind formai mind pedig
WDUWDOPLV]HPSRQWEyOD]ÈIDW|UYpQ\HOĘtUiVDLQDN)LNWtYV]iPODHVHWpQXJ\DQLVDIHOHNN|]|WWQHPW|UWpQWPHJDV]iPOiQ
feltüntetett valós gazdasági esemény. Ebben az esetben a számlabefogadót adólevonási jog nem illeti meg.
6. 14.2. $V]iPODNLiOOtWiVLGĘSRQWMD
A számla kibocsátásnak határidejét egy összetett szabály rendszeralapján határozza meg a törvény. Ezek szerint a számlát
OHJNpVĘEE WHOMHVtWpVLJ LOOHWYH HOĘOHJ IL]HWpVH HVHWpQ D] HOĘOHJ IL]HWpVpQHN QDSMiQ NHOO NLiOOtWDQL GH PLQGNpW HVHWEHQ
OHJIHOMHEED]D]WN|YHWĘpVV]HUĦLGĘQEHOO$]pVV]HUĦLGĘ.|]|VVpJHQEHOOLJ\OHWHNHVHWpEHQDWHOMHVtWpVWN|YHWĘKyQDS
15. napja; olyan esetekben, ahol az ellenértéket készpénz]HOYDJ\NpV]SpQ]KHO\HWWHVtWĘHV]N|]]HOWpUtWLNPHJD]pVV]HUĦ
LGĘDIL]HWpVSLOODQDWDPLQGHQPiVHVHWEHQ SOEHOI|OGLWHUPpNpUWpNHVtWpV DWHOMHVtWpVWN|YHWĘQDS
6.14.3

Speciális számlatípus

Az Áfa törvény által meghatározott speciális esetekben a számla HJ\V]HUĦVtWHWW DGDWWDUWDORPPDO LV NLERFViWKDWy
HJ\V]HUĦVtWHWW DGDWWDUWDOP~ V]iPOD  $] HJ\V]HUĦVtWHWW DGDWWDUWDOP~ V]iPOD lényegében abban különbözik a teljes
adattartalmútól, hogy azon nem kerül külön feltüntetésre az adó alapja és az áthárított adó öss]HJH $] HJ\V]HUĦVtWHWW
DGDWWDUWDOP~V]iPODDEUXWWy iIiWWDUWDOPD]y HOOHQpUWpN|VV]HJpWYDODPLQWDEUXWWypUWpNEĘOIHOOUĘOV]iPtWRWWiIDWDUWDORm
V]i]DOpNRV pUWpNpW WDUWDOPD]]D (]HQ NtYO N|WHOH]Ę DGDWWDUWDOPD D V]iPOD VRUV]iPD D NLERFViWiV NHOWH D
WHUPpNpUWpNHVtWĘV]ROJiOWDWiVQ\~MWy D]RQRVtWy DGDWDL D WHUPpNEHV]HU]ĘV]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYĘ D]RQRVtWy DGDWDL D]
pUWpNHVtWHWWWHUPpNV]ROJiOWDWiVDGDWDL(]HND]HVHWHNDN|YHWNH]ĘN
x

Ha a számlakibocsátásra kötelezett adóalany egy másik adóalanytól, vDJ\QHPDGyDODQ\MRJLV]HPpO\WĘOHOĘOHJHW
kap.

x

+DPDJiQV]HPpO\YDJ\QHPMRJLV]HPpO\V]HUYH]HWIL]HWHOĘOHJHWDV]iPODNLERFViWiViUDN|WHOH]HWWDGyDODQ\QDN
és annak összege a 900.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.

x

Ha a magánszemély vagy nem jogi személy szervezet kéri a számla kiállítását.

x

+D D WHOMHVtWpVLJ PHJW|UWpQLN D V]iPOD HOOHQpUWpNpQHN NLHJ\HQOtWpVH NpV]SpQ]]HO YDJ\ NpV]SpQ] KHO\HWWHVtWĘ
fizetési eszközzel.

x

Belföldön kívül (Közösség vagy harmadik ország területén) teljesített szolgáltatásról, termékérWpNHVtWpVUĘO D]
LO\HQ J\OHWWtSXVUyO NLiOOtWRWW HJ\V]HUĦVtWHWW V]iPOiQDN DPHQQ\LEHQ D] LQGRNROW UpV]H D WHOMHVtWpV LGĘSRQWMD pV D
„fordított adózás” kifejezés is.

x

Ha a számla végösszege 100 euró bruttó (adóval növelt) összeget nem haladja meg.

Számla helyett nyugtát ERFViWKDWNLD]DGyDODQ\KDDWHOMHVtWpVLGĘSRQWMiLJPHJW|UWpQLNDNpV]SpQ]]HOW|UWpQĘNLHJ\HQOtWpV
pVDYiViUOyV]iPODNLiOOtWiViWQHPNpUL MHOOHP]ĘHQSpOGiXONLVNHUHVNHGHOPLWHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘYiOODONR]iVRNHVHWpEHQ 
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A nyugtának a számliKR] NpSHVW OpQ\HJHVHQ NHYHVHEE LQIRUPiFLyW NHOO WDUWDOPD]QLD PHO\HN D N|YHWNH]ĘN Q\XJWD
kibocsátásának kelte, nyugta sorszáma, nyugta kibocsátójának adószáma, neve és címe, és az ellenérték adóval együtt
számítva. Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl.
V]tQKi]MHJ\PR]LMHJ\EXV]MHJ\ DNNRUDQ\XJWDNLERFViWiViQDNNHOWHKHO\HWWHOHJHQGĘIHOWQWHWQLD]WD]LGĘSRQWRWYDJ\
LGĘV]DNRW DPLNRU D Q\XJWiEDQ PHJMHO|OW V]ROJiOWDWiV LJpQ\EH YHKHWĘ 1Hm kell nyugtát sem kiállítania annak az
DGyDODQ\QDNDNLVSHFLiOLVN|UĦWHUPpNHW VDMWyWHUPpN YDJ\VSHFLiOLVPyGRQpUWpNHVtW NH]HOĘV]HPpO\]HWQpONOLDXWRPDWD
berendezés útján). Az adóhatóság 2013. május 1-MpWĘOPHJWHUHPWHWWHDSpQ]WiUJpSHNRQ-line felügyeletét. 2014. január 1MpWĘO Q\XJWD HOHNWURQLNXVDQ LV NLERFViWKDWy $ Q\XJWiUD YRQDWNR]yDQ LV HOĘtUiV KRJ\ D NLERFViWiV LGĘSRQWMiWyO D
PHJĘU]pVUHYRQDWNR]yLGĘV]DNYpJpLJEL]WRVtWDQLNHOOD]HUHGHWKLWHOHVVpJpWDGDWWDUWDOPDVpUWHWOHQVpJpWpVROYDVKDWyVágát.
6.14.4. A számla módosítása
A számlát az Áfa törvény szerint V]iPOiYDOHJ\WHNLQWHWDOiHVĘRNLUDWWDOOHKHWPyGRVtWDQL, helyesbíteni. A számlával egy
WHNLQWHW DOi HVĘ RNLUDW N|WHOH]Ę WDUWDOPL HOHPHL D] RNLUDW NLERFViWiViQDN NHOWH D] RNLUDW VRUV]iPD, amely az okiratot
kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának
PHJQHYH]pVH DPHO\HW D PyGRVtWiV pULQW D PyGRVtWiV WHUPpV]HWH D PyGRVtWiV V]iPV]HUĦ KDWiVD KD LO\HQ YDQ
Amennyiben egy bizonylat a fenti tartalmi követelményeknek megfelel, az Áfa törvény értelmében számlával egy tekintet
DOi HVĘ RNLUDWQDN PLQĘVO pV DGyMRJLODJ DONDOPDV D] XWyODJRV V]iPODNRUUHNFLyUD 0LYHO D IHOVRUROiVEDQ QHP V]HUHSHO D
„Számlával egy tekintet alá HVĘRNLUDW´HOQHYH]pVN|YHWHOPpQ\HQHPpUYpQ\HVVpJLNULWpULXPDQQDNIHOWQWHWpVH
6.14.5. Elektronikus számlázás
$ SDStU DODS~ pV D] HOHNWURQLNXV V]iPOiN PLQGHQEHQ HJ\HQpUWpNĦHN D]RQEDQ MHOOHJNEĘO PHJMHOHQpVNEĘO IDNDGyDQ D
NLERFViWiVXNEDQPHJĘU]pVNEHQpVIelhasználásukhoz kapcsolódó egyes területekben mutatkozó különbségek miatt külön
tárgyalást igényelnek.
Az elektronikus számlázás szabályai 2013. január 1-MpWĘO D +e$- ,UiQ\HOY V]DEiO\DLYDO |VV]KDQJEDQ MHOHQWĘVHQ
átalakultak. Az új áfa szabályozás definiálja az elektronikus számlát továbbá az eredetiség hitelességét, az adattartalom
sértetlenségét, melyeket (az olvashatóság mellett) a hagyományos papír alapú számlákhoz hasonlóan valamennyi
elektronikus számlának biztosítania kell.
Az új szabályozás szerint 2013. január 1-MpWĘO LPPiU EiUPLO\HQ RO\DQ ]OHWL HOOHQĘU]pVL HOMiUiVVDO eleget lehet tenni az
elektronikus számlákra vonatkozó követelménynek, mely a számla és a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás között
PHJEt]KDWyHOOHQĘU]pVLNDSFVRODWRWEL]WRVít. Az új szabályozás már nem korlátozza az elektronikus számla kibocsátására
HOIRJDGRWW PyGV]HUHNHW D OHJDOiEE IRNR]RWW EL]WRQViJ~ HOHNWURQLNXV DOitUiVVDO pV PLQĘVtWHWW V]ROJiOWDWy iOWDO NLERFViWRWW
LGĘEpO\HJ]ĘYHO HOOiWRWW V]iPOiNUD 3.,  LOOHWYH D] (', PyGV]HUUHSpOGDMHOOHJJHO D]RQEDQ NpW PyGV]HU D   PLQĘVtWHWW
aláírással ellátott számla, illetve a (2) EDI rendszerben kiállított számla alkalmazhatóságát kifejezetten rögzíti. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy a korábbi szabályozásban elfogadott P.,PyGV]HUDM|YĘEHQQHOHQQHDONDOPD]KDWy
Annak a megállapítása, hogy egy adott rendszer (amely nincs kifejezetten nevesítve a szabályozásban) valóban megfelel-e
az áfa törvényben megadott feltételeknek, minden rendszerre vonatkozóan, egyedi, extenzív vizsgálatokat igényel.
Az elektronikus számlázással kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy senkit nem lehet az elektronikus számla
befogadására rákényszeríteni, az mindenképp a számla befogadójának beleegyezéséhez kötött (EDI rendszer esetében,
HOĘ]HWHVHQ N|W|WW tUiVEHOL PHJiOODSRGiVKR]  $] HOĘ]HWHV EHOHHJ\H]pVH HOĘtUiVD D]pUW LV LQGRNROW PLYHO D] HOHNWURQLNXV
számlával (a kibocsátással és a befogadással egyaránt) olyan többlet kötelezettségeknek kell az adóalanyoknak
megfelelniük, melyek felkészültséget kíviQQDN ,O\HQ IHONpV]OWVpJHW NtYiQ D] HOHNWURQLNXV V]iPOiN PHJĘU]pVH pV
kontírozása is. A digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018.. (VI. 29.) ITM rendelet alapján az elektronikus számlát
RO\DQ PyGRQ NHOO PHJĘUL]QL DPHO\ NL]iUMD D] XWyODJRV PyGRVtWiV OHKHWĘVpJpW YDODPLQW YpGL D] HOHNWURQLNXV V]iPOiW D
törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.
$]HOHNWURQLNXVGRNXPHQWXPRNPHJĘU]pVHD]LGp]HWW,70UHQGHOHWV]HULQWD]DOiEELDNV]HULQWOHKHWVéges:
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-

Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásával

-

Zárt rendszer alkalmazásával (szoftver vagy más informatikai megoldás)

-

Elektronikus adatszolgáltatással érintett számlák esetében a számlához tartozó hash kód csatolásával

-

EDI (elektronikus adatcsere rendszer) alkalmazásával létrehozott dokumentum esetén EDI-YHOW|UWpQĘDUFKLYiOiVVDO.

A kontírozási információknak DV]iPYLWHOUĘOV]yOypYL&W|UYpQ\ szerinti feltüntetése is külön intézkedéseket kíván,
hiszen a szükséges könyvviteli LQIRUPiFLyN IHOWQWHWpVH pUWHOHPV]HUĦHQ QHP W|UWpQKHW PHJ D] HOHNWURQLNXV V]iPOiUD
W|UWpQĘXWyODJRVUiYH]HWpVVHOD]DGDWWDUWDORPVpUWHWOHQVpJpUHYRQDWNR]yHOYPHJVpUWpVHQpONO
6.15 Különös adózási szabályok
6.15.1. Alanyi adómentesség
Az alanyi adómentesség egy olyan, V]HPpO\KH] IĦ]ĘGĘ PHQWHVVpJL IRUPD, mely alapján az adóalany az alanyi
DGyPHQWHVVpJ KDWiO\D DODWW DODQ\L DGyPHQWHV PLQĘVpJpEHQ IĘV]DEiO\ V]HULQW DGyIL]HWpVUH QHP N|WHOHV XJ\DQDNNRU
HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGyOHYRQiViUDVHPMRJRVXOW
2019. január 1-WĘl a]DODQ\LDGyPHQWHVVpJHWD]D YiOODONR]iVYiODV]WKDWMDDPHO\QHN JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]y
iIDQpONOV]iPtWRWW EHYpWHOHVHPD]DODQ\LDGyPHQWHVVpJJHOpULQWHWWDGypYpW PHJHOĘ]ĘQDSWiULpYEHQWpQ\OHJHVHQ VHP
az alanyi mentesség adóévében ésszerĦHQYiUKDWyDQQHPKDODGMDPHJD12.000.000 forintot. Az értékhatárba nem számít
EHOH D YiOODONR]iV EHIHNWHWHWW HV]N|]HLQHN WiUJ\L HV]N|] LPPDWHULiOLV MDYDN  pUWpNHVtWpVpEĘO WiUJ\L HV]N|]QHN QHP
PLQĘVOĘ ~M N|]OHNHGpVL HV]N|] .|]|VVpJHQ EHOOL pUWpNHVtWpVpEĘO ~M pStWHWW LQJDWODQ YDJ\ pStWpVL WHOHN pUWpNHVtWpVpEĘO
V]iUPD]y EHYpWHOH 1HP V]iPtW EHOH D] pUWpNKDWiUED WRYiEEi D N|]pUGHNĦ MHOOHJNUH WHNLQWHWWHO HJ\pENpQW LV DGyPHQWHV
WHYpNHQ\VpJHNEĘOYDODPLQWD]RO\DQDGyPHQWHVSpQ]J\LV]ROJiOWDWiVRNEyOV]iUmazó ellenérték, melyet a vállalkozás csak
NLHJpV]tWĘ MHOOHJJHO YpJH] +D D YiOODONR]iV D] DODQ\L DGyPHQWHVVpJJHO SiUKX]DPRVDQ NO|Q|V DGy]iVL V]DEiO\RN DOi
WDUWR]y PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW LV YpJH] DQQDN EHYpWHOH V]LQWpQ QHP V]iPtW EHOH D] DODQ\L DGyPentesség
értékhatárába.
QDSWiULpYUHDODQ\LDGyPHQWHVVpJDNNRUYiODV]WKDWyKDD]DGyDODQ\JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpEĘOV]iUPD]y iIDQpONO
számított) bevétele sem a 2018. naptári évben ténylegesen, sem a 2019. naptári évben ésV]HUĦHQ YiUKDWyDQ LOOHWYe
ténylegesen QHPKDODGMDPHJDIRULQWQDNPHJIHOHOĘSpQ]|VV]HJHW
$]DODQ\LDGyPHQWHVVpJKDWiO\DIĘV]DEiO\V]HULQWD]adóalany minden szolgáltatására, termékértékesítésére kiterjed (azaz
D]RNNDSFViQDGyIL]HWpVUHQHP N|WHOHVHOĘ]HWHVHQ IHOV]iPttott adó levonására nem jogosult, a kiállított számláiban adót
nem háríthat át). Vannak azonban olyan – az Áfa törvény 193.-194.§ - ai szerinti – ügyletek is, melyek teljesítésekor az
alanyi mentes adóalanynak is az általános szabályok szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, illetve amelyekhez
NDSFVROyGyDQDGyOHYRQiVUDMRJRVXOW$GyIL]HWpVUHN|WHOHVSpOGiXODWiUJ\LHV]N|]|NDWiUJ\LHV]N|]QHNQHPPLQĘVOĘ~M
épített ingatlan vagy építési telek értékesítésekor. Szintén az általános szabályok szerint kell teljesítenie adókötelezettségét,
ha az adóalany ingyenesen ad át, vagy von ki a vállalkozásából olyan terméket, vagy nyújt olyan szolgáltatást, melyhez
korábban adólevonási joga kapcsolódott, illetve a saját vállalkozásban megvalósított beruházás esetén is. Termékimport
esetén is az általános szabályok szerint keletkezik adófizetési kötelezettsége. Adófizetési kötelezettsége keletkezhet olyan
szolgáltatások igénybevétele kapcsán is, melyek teljesítési helye az Áfa törvény rendelkezései szerint Magyarország, de
azok nyújtója Magyarországon gazdasági céllal nem letelepedett adóalany. Ilyen esetben az adófizetési kötelezettség az
Áfa törvény 140. §-a szerint ráfordul az alanyi adómentességet választott adóalanyra is.
Az adóalany nem járhat el alanyi mentHV PLQĘVpJpEHQ DEEDQ D] HVHWEHQ VHP KD D] DODQ\L DGyPHQWHVVpJ LGĘV]DNiW
PHJHOĘ]ĘHQ NHOHWNH]HWW OHYRQKDWy HOĘ]HWHVHQ IHOV]iPtWRWW DGy |VV]HJpW PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĘNEHQ XWyODJ D] DODQ\L
DGyPHQWHVVpJ LGĘV]DNiEDQ RO\DQ YiOWR]iV N|YHWNH]LN EH DPHO\QHN HUHGPpQ\HNpQW D] HUHGHWLOHJ OHYRQKDWy HOĘ]HWHVHQ
felszámított adó összegét a különbözet csökkenti, és ezért az adóalanynak pótlólag adófizetési kötelezettsége keletkezik.
,O\HQHVHWOHKHWKDD]DGyDODQ\DODQ\LPHQWHVLGĘV]DNiEDQRO\DQKHO\HVEtWĘV]iPOiWIRJDGEH, amely hatására a korábban,
D]DODQ\LDGyPHQWHVVpJLGĘV]DNiWPHJHOĘ]ĘHQOHYRQWiID|VV]HJHFV|NNHQ(NNRUSyWOyODJRViIDIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJpQHN
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HOHJHW NHOO WHQQLH 6]LQWpQ LGH WDUWR]LN D WiUJ\L HV]N|]|NK|] NDSFVROyGy OHYRQKDWy DGy ILJ\HOpVL LGĘQ EHOOi utólagos
NRUUHNFLyMiQDNHVHWHLV 0LYHOD]DODQ\LDGyPHQWHVVpJLGĘV]DNDD]DGyDODQ\WDGyOHYRQiVUDQHPMRJRVtWMDH]pUWKDH]HQ
LGĘV]DNDODWWRO\DQWiUJ\LHV]N|]WKDV]QiOPHO\QHNiIiMiWNRUiEEDQOHYRQiVEDKHO\H]WHpVD]HV]N|]UHDILJ\HOpVLLGĘPpJ
nem WHOW HO pY YpJpQ IHOWHKHWĘOHJ XWyODJRV NRUUHNFLyV iID IL]HWpVL  N|WHOH]HWWVpJH NHOHWNH]LN D] ÈID W|UYpQ\    
EHNH]GpVH DODSMiQ  8J\DQDNNRU KD D] DODQ\L PHQWHVVpJ LGĘV]DNiW PHJHOĘ]ĘHQ NHOHWNH]HWW OHYRQKDWy HOĘ]HWHVHQ
felszámított adó utólag, a IHQWL YiOWR]iVRN HUHGPpQ\HNpQW SR]LWtY LUiQ\ED YiOWR]LN D]D] QĘ  D] DGyDODQ\QDN OHKHWĘVpJH
YDQD]DODQ\LPHQWHVVpJLGĘV]DNDDODWWLVSyWOyODJOHYRQiVLMRJRWpUYpQ\HVtWHQLDNO|QE|]HWUH
Az adóalany adólevonási jogával kivételesen élhet az alanyi adómenteVVpJ LGĘV]DND DODWW LV D VDMiW YiOODONR]iVEDQ
megvalósított beruházáshoz, az új közlekedési eszköz Közösségen belüli, illetve a tárgyi eszköz, az új épített ingatlan és az
építési telek értékesítéséhez kapcsolódóan is.
A Közösségen belüli adómentes értékesítésre vonatkozó általános szabályok nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha az
DGyDODQ\ DODQ\L DGyPHQWHV PLQĘVpJpEHQ pUWpNHVtW WHUPpNHW D .|]|VVpJ PiV WDJiOODPiED PpJ KD YiViUOyMD N|]|VVpJL
adószámmal rendelkezik is. Ugyanis ilyen esetben az adóalany értékesítése nem azért mentes az adó alól, mert, hogy
PHJIHOHOD.|]|VVpJHQEHOOLDGyPHQWHVpUWpNHVtWpVIHOWpWHOHLQHNKDQHPD]DGyDODQ\V]HPpO\KH]IĦ]ĘGĘDGyPHQWHVVpJH
miatt. E két mentességi forma között az a különbség, hogy még a Közösségen belüli adómenWHVpUWpNHVtWpVXWiQDEHV]HU]Ę
D EHV]HU]pV WDJiOODPiEDQ IĘV]DEiO\NpQW DGyIL]HWpVUH OHV] N|WHOHV D KDUPRQL]iOW N|]|VVpJL V]DEiO\RN DODSMiQ DGGLJ D]
DGyDODQ\ DODQ\L DGyPHQWHV PLQĘVpJpEHQ WHOMHVtWHWW pUWpNHVtWpVH XWiQ D EHV]HU]ĘW VDMiW WDJiOODPiEDQ VHP IRJMa
hozzáadottérték-DGyWHUKHOQL7RYiEEiD]LO\HQPLQĘVpJpEHQWHOMHVtWHWWpUWpNHVtWpVHLXWiQDGyOHYRQiVLMRJVHPLOOHWLPHJD]
DODQ\LDGyPHQWHVDGyDODQ\W$]DODQ\LDGyPHQWHVQHNLO\HQPLQĘVpJpEHQWHOMHVtWHWWD.|]|VVpJPiVWDJiOODPiEDLUiQ\XOy
értékesítésére tekintettel nem kell közösségi adószámot sem kérnie. A számlában az alanyi adómentességre hivatkoznia
kell. Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba
beleszámít.
Közösségen belüli beszerzései esetében az alanyi adómentes adóalany az ún. NO|QOHJHVEHV]HU]ĘLN|UEH WDUWR]LNPHO\UĘO
már a korábbiakban esett szó.
$] DODQ\L PHQWHV DGyDODQ\ QHP MiUKDW HO DODQ\L DGyPHQWHV PLQĘVpJEHQ KD RO\DQ V]ROJiOWDWiVW WHOMHVtW PHO\QHN ÈID
törvény szerinti teljesítési helye külföld. Ez azt jelenti, hogy az adott szolgáltatásra már nem vonatkozik az alanyi
adómentesség, tehát, ha a szolgáltatás a teljesítési helye szerinti államban nem adómentes, a szolgáltatás után adófizetési
kötelezettség keletke]LN D WHOMHVtWpV KHO\pQ +D D] LJpQ\EHYHYĘ D WHOMHVtWpV KHO\pQ EHMHOHQWNH]HWW DGyDODQ\ H]W D
N|WHOH]HWWVpJHW IHOWHKHWĘOHJ WHOMHVtWHQL IRJMD VDMiW iOODPiEDQ D IRUGtWRWW DGy]iV V]DEiO\DL V]HULQW  (]]HO |VV]KDQJEDQ –
tekintve, hogy az adóalany nem alanyi aGyPHQWHVPLQĘVpJpEHQMiUHO– belföldön az általános szabályok szerint megilleti
az adólevonási jog is a külföldi teljesítési hellyel nyújtott szolgáltatásai tekintetében. Továbbá figyelni kell arra, hogy, ha e
szolgáltatást közösségen belüli adóalanynak nyújtja, köteles lehet közösségi adószám kiváltására, és a közösségi
V]ROJiOWDWiVUyO|VV]HVtWĘQ\LODWNR]DWDGiViUDLV
$] DGyDODQ\ PLQG D] DODQ\L PHQWHVVpJ YiODV]WiViUyO PLQG DQQDN PHJV]ĦQpVpUĘO D] iOODPL adóhatóságnak nyilatkozni
köteles a bejelentés/változás bejelentés szabályai szerint. Fontos megjegyezni, hogy az alanyi menetesség csak az adóalany
YiODV]WiViQDNKDWyViJIHOpW|UWpQĘEHMHOHQWpVpWN|YHWĘHQDONDOPD]KDWyMRJV]HUĦHQ$]DGyDODQ\H]WDEHMHOHQWpVWPHJWHKHWL
DGyDODQ\NpQWW|UWpQĘHOVĘEHMHOHQWNH]pVHNRUYDJ\PĦN|GĘDGyDODQ\DPHQWHVVpJDONDOPD]iViQDNpYpWPHJHOĘ]ĘQDSWiULpY
végéig.
Az alanyi adómentesség három esetben V]ĦQLN PHJ (OVĘ HVHW KD D] DGyDODQ\ YiODV]WiVD V]HULQW D WiUJ\ QDSWiUL pYHW
N|YHWĘQDSWiULpYUH PiU QHP NtYiQMDDONDOPD]QLD]Ddómentesség szabályait. Ezt a választását az tárgyév utolsó napjáig
NHOOEHMHOHQWHQLH$]DODQ\LDGyPHQWHVVpJDYiODV]WiViUDMRJRVtWy|VV]HJKDWiU IRULQW W~OOpSpVpYHOLVPHJV]ĦQLN
DNiU pY N|]EHQ  DPLW D] pUWpNKDWiU HOpUpVpW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO PLQW DGyN|WHOH]HWWVpJHW pULQWĘ YiOWR]iVW D]
adóhatósághoz be kell jelentenie az adóalanynak. Amennyiben az alanyi adómentes adóalany – akár év közben –
MRJXWyGOiVVDOPHJV]ĦQLNDMRJXWyGQDNV]LQWpQOHKHWĘVpJHYDQD]DODQ\LDGyPHQWHVVpJKHO\HWWiOWDOiQRs szabályok szerinti
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adózást választania (akár saját döntése alapján, akár azért, mert nem felel meg az alanyi adómentességhez szükséges
feltételeknek).
+DD]DODQ\LPHQWHVVpJD]pUWpNKDWiUW~OOpSpVHPLDWWV]ĦQLNPHJDNNRUD]DGyDODQ\D]DODQ\LDGyPHQWHVVpJHWDPHJV]ĦQpV
pYpWN|YHWĘPiVRGLNQDSWiULpYYpJpLJQHPYiODV]WKDWMDLVPpW
6.15.2 Pénzforgalmi elszámolás
2013. január 1-MpWĘO D PDJ\DURUV]iJL NLVYiOODONR]iVRN MRJRVXOWDN pénzforgalmi elszámolást alkalmazni. E szabályozás
célja azon kis- és középvállalNR]iVRNVHJtWpVHDPHO\HNV]iPiUDQHKp]VpJHWMHOHQWKRJ\D]iIiWD]WPHJHOĘ]ĘHQIL]HVVpN
PHJD]LOOHWpNHVKDWyViJQDNKRJ\D]J\OHWHOOHQpUWpNpWDYHYĘMNWĘOPHJNDSWiNYROQD
Abban az esetben, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást választja az általa belföldön, a pénzfogalmi elszámolás
LGĘV]DNiEDQ WHOMHVtWHWW összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása XWiQ D] iOWDOD IL]HWHQGĘ DGyW D] HOOHQpUWpN
jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg, illetve a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá
iWKiUtWRWW DGy OHYRQiVL MRJiW D SpQ]IRUJDOPL LGĘV]DNEDQ OHJNRUiEEDQ D] HOOHQpUWpN PHJIL]HWpVHNRU J\DNRUROKDWMD
Részletfizetés esetén csak a megfizetett részletre áll be az adófizetési kötelezettség, illetve a levonási jogosultság.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban az esetben, például ha negyedéves bevalló januárban teljesít egy
WHUPpNpUWpNHVtWpVWPHO\QHNHOOHQpUWpNpWNpWUpV]OHWEHQiSULOLVEDQpVM~OLXVEDQWpUtWLFVDNPHJDYHYĘDNNRUD]iOWDOiQRV
szabályok szerint az ügylet WHOMHVtWpVHNRU D] HOVĘ QHJ\HGpYEHQ  EHiOOQD D WHOMHV HOOHQpUWpN WHNLQWHWpEHQ D] DGyIL]HWpVL
N|WHOH]HWWVpJ IJJHWOHQO D V]iPOD NLHJ\HQOtWHWWVpJpWĘO $EEDQ D] HVHWEHQ YLV]RQW KD D] DGyDODQ\ SpQ]IRUJDOPL
elszámolást választott, az egyes ellenérték részletHNUHDNNRUiOOEHD]DGyIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJDPLNRUD]WUpV]pUHDYHYĘ
PHJIL]HWL DGRWWHVHWEHQD]HOVĘUpV]OHWUHDPiVRGRNQHJ\HGpYEHQDPiVRGLNUpV]OHWUHDKDUPDGLNQHJ\HGpYEHQ 
A pénzforgalmi elszámolás részletszabályait az Áfa törvény 196/A-G. §-ai tartalmazzák.
6.15.3

0H]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJ

$]ÈIDW|UYpQ\;,9IHMH]HWHD]iOWDOiQRVWyOHOWpUĘNO|Q|VPyGRQV]DEiO\R]]DDPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy
adóalanyok egyes adókötelezettségeit.
)ĘV]DEiO\V]HULQWDPH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy adóalany, e tevékenysége körében adófizetésre nem kötelezett,
HOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGyOHYRQiViUDQHPMRJRVXOW. Mentesül továbbá az adóalany a bevallástételi kötelezettség alól arra
D] DGyPHJiOODStWiVL LGĘV]DNUD DPLNRU NL]iUyODJ NO|Q|V MRJiOOiV~ PH]Ęgazdasági tevékenységet folytatóként jár el és
QLQFV |VV]HVtWĘ Q\LODWNR]DW DGiVL N|WHOH]HWWVpJH VHP $ IĘV]DEiO\WyO HOWpUĘHQ D]RQEDQ HOĘIRUGXOKDW V]iPRV RO\DQ HVHW
amikor e különleges jogállású adóalanynak mégis adóbevallási, adófizetési vagy egyéb adókötelezettsége keletkezik, ezek
DN|YHWNH]ĘHNOHKHWQHN.|]|VVpJHQEHOOLWHUPpNEHV]HU]pVHHVHWpEHQNOI|OGUHQ\~MWRWWYDJ\RQQDQLJpQ\EHYHWWHJ\HV
V]ROJiOWDWiVRNNDSFViQWHUPpNLPSRUW WHUPpNKDUPDGLNRUV]iJEyOW|UWpQĘEHV]HU]pVH HVHWpEHQWiUJ\LHV]N|]prtékesítése,
LOOHWYHDWiUJ\LHV]N|]K|]NDSFVROyGyHOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWOHYRQKDWyiIDXWyODJRVNRUUHNFLyMDNDSFViQ
$ PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy DGyDODQ\ WHUPpNH pUWpNHVtWpVpQHN V]ROJiOWDWiVD Q\~MWiViQDN WHOMHVtWpVpYHO
kompenzációs felárat hárít át a felvásárlóra („szed be a felvásárlótól”), mellyel elszámolási kötelezettsége nincs az
iOODPKi]WDUWiV IHOp D] YpJVĘ VRURQ ĘW LOOHWL $ NRPSHQ]iFLyV IHOiU DODSMD D IHOHN N|]W NLDONXGRWW HOOHQpUWpN $
kompenzációs felár mértéke a kompenzációs felár alapjának 12 százaléka a növényi termékek, és 7 százaléka állati
termékek, valamint a 7. számú melléklet II. részében felsorolt szolgáltatások esetében. A megfizetett kompenzációs felár
HOĘ]HWHVIHOV]iPtWRWWOHYRQKDWyDGyNpQWYHKHWĘILJ\HOHPEHDIHOYiViUlónál.
Ha a felvásárló belföldi adóalany, akkor a felvásárló az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okiratot bocsát ki a
PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę DGyDODQ\ IHOp H]]HO Ę PHQWHVO D V]iPODQ\XJWD NLERFViWiVD DOyO +D D IHOYiViUOy
külföldi adóalany vagy más személy, szervezet, akkor az adóalanynak az általános szabályok szerint kell számlát
kiállítania, azzal az eltéréssel, hogy azon az adóalap helyett a kompenzációs felár alapját, az adómérték helyett az
alkalmazott kompenzációs felár mértékét, az áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat tünteti fel.
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+D D PH]ĘJD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę DGyDODQ\ .|]|VVpJHQ EHOOL pUWpNHVtWpVH VRUiQ NRPSHQ]iFLyV IHOiUDW
pUYpQ\HVtWKHW PLYHODIHOYiViUOyV]HPpO\HHKKH]PHJIHOHOĘ DNNRUH]]HOSirhuzamosan az Áfa törvény Közösségen belüli
adómentes értékesítésre vonatkozó szabályainak alkalmazása kizárt. Ebben az esetben termékértékesítése okán közösségi
DGyV]iPRWNLYiOWDQLDVHPNHOO$PH]ĘJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyDGyDODQ\D.|]|VVpJHQEHlüli termékbeszerzései
VRUiQDNO|QOHJHVDGy]yLN|UEHWDUWR]LNPHO\UĘOPiUDNRUiEELDNEDQtUWXQN
6.15.4 Utazásszervezés
Az adóalanynak utazásszervezési tevékenységére akkor kell alkalmazni az Áfa törvény XV. fejezete szerinti különös
adózási módot, az ún. árrés adózást, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak: a szolgáltatásnak utazásszervezési
tartalma legyen, utasnak nyújtsák és más adóalanytól igénybevett szolgáltatásokat, termékértékesítéseket tartalmazzon.
Az utazásszervezési szolgáltatás alDSYHWĘHQ PiV DGyDODQ\ RN WyO PHJUHQGHOW J\OHWHNEĘO iOO |VV]H D]RNDW D]RQEDQ D]
XWD]iVV]HUYH]Ę|VV]HV]HUYH]HWWHQVDMiWQHYpEHQHOMiUYDQ\~MWMDWRYiEED]XWDVIHOp8WD]iVV]HUYH]pVLV]ROJiOWDWiVQ\~MWiVD
esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az utazáVV]HUYH]Ę JD]GDViJL FpOODO OHWHOHSHGHWW JD]GDViJL FpO~ OHWHOHSHGpV
hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.
8WD]iVV]HUYH]pVL V]ROJiOWDWiV Q\~MWiVD HVHWpEHQ D] DGy DODSMD DODSYHWĘHQ D] XWD]iVV]HUYH]Ę iUUpVH PHO\QHN
mHJKDWiUR]iViUDDUpV]OHWV]DEiO\RNDWD]ÈIDWY;9IHMH]HWHWDUWDOPD]]D$]DONDOPD]DQGyDGyPpUWpNIĘV]DEiO\V]HULQW
 8J\DQDNNRU DGyPHQWHV D] XWD]iVV]HUYH]pVL V]ROJiOWDWiV D]RQ UpV]H DPHO\QHN WHOMHVtWpVpKH] D] XWD]iVV]HUYH]Ę
olyan, más személy által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe, amely harmadik országban teljesül.
6.15.5

Viszonteladók adózása

Az adóalany az egyes termékek beszerzésére és értékesítésére abban az esetben alkalmazhatja az Áfa törvény
viszonteladóra vonatkozó különös szabályait (különbözet szerinti adózást), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
$]pUWpNHVtWpVWiUJ\D YDJ\ KDV]QiOWLQJyViJ YDJ\ PĦDONRWiVUpJLVpJLOOHWYH J\ĦMWHPpQ\GDUDE$]pUWpNHVtWpVWiUJ\iW D]
adóalany eleve továbbértékesítési céllal szerezte be, importálta, vagy egyébként tartotta a tulajdonában. Az alkalmazás
WRYiEELIHOWpWHOHKRJ\D]pULQWHWWWHUPpNHNHWDYLV]RQWHODGyD.|]|VVpJWHUOHWpUĘOV]HUH]]HEHMHOOHP]ĘHQRO\DQN|UEĘO
DNLN pUWpNHVtWpVN VRUiQ QHP KiUtWDQDN iW iIiW D NHUHVNHGĘUH SO QHP DGyDODQ\ V]HPpO\WĘO V]HUYH]HWWĘO YDJ\
viszonteladótól, vagy adóalanytól, ha az tárgyi eszközét az Áfa törvény 87. §-a szerint adómentesen értékesítette.
A viszonteladóra vonatkozó különös szabályok szerint az adó alapja a viszonteladó árrése, csökkentve magával az árrésre
jutó adó összegével. Az árrést az adóalany két módszerrel is meghatározhatja (ennek részleteit az Áfa tv. 214-224 §-ai
tartalmazzák).
A viszonteladói értékesítés során alkalmazott adómérték az adott termékre irányadó általános adómértékkel egyezik meg.
$YLV]RQWHODGyLO\HQPLQĘVpJpEHQHOĘ]HWHVHQIHOV]iPtWRWWDGyOHYRQiViUDQHPMRJRVXOW A YLV]RQWHODGypUWpNHVtWpVHLUĘOD]
ÈIDW|UYpQ\iOWDOiQRVV]DEiO\DLQDN PHJIHOHOĘHQN|WHOHVV]iPODYDJ\ Q\XJWD NLiOOtWiViUD$ YLV]RQWHODGyNL]iUyODJRO\DQ
számla kibRFViWiViUyOJRQGRVNRGKDWDPHO\EHQiWKiUtWRWWDGyLOOHWĘOHJDGyPpUWpNQHPV]HUHSHO

7

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

A társadalombiztosítási szabályok vonatkozásában az alábbi öt csoportról beszélhetünk a kis- és középvállalkozások
esetén:
1.

egyéni vállalkozók

2.

társas vállalkozók

3.

HJ\V]HUĦVtWHWWYiOODONR]yLDGy]iVWYiODV]WyN

4.

kisadózó vállalkozások tételes adóját választók

5.

kisvállalati adózást választók

A N|WHOH]Ę WiUVDGDORPEL]WRVtWiV NHUHWpQ EHOO IHOPHUOĘ munkáltatói járulék kötelezettségeket, azaz a szociális
hozzájárulási adót 2019-WĘO D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyUyO V]yOy  pYL /,, W|UYpQ\, míg a munkavállalói oldalon
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feOPHUOĘ MiUXOpNN|WHOH]HWWVpJHNH a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
V]ROJiOWDWiVRNIHGH]HWpUĘOV]yló 1997. évi LXXX. törvény szabályozza.

Az alábbiakban az HOVĘ KiURP FVRSRUW WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL V]DEiO\R]iVDLW mutatjuk be, az utolsó két csoport
járulékkérdéseit a kisadózó vállalkozások tételes adóját, valamint a kisvállalati adót bemutató fejezetek tartalmazzák.
7.1. Egyéni vállalkozókra vonatkozó általános társadalombiztosítási szabályok
Az egyéni vállalkozók a társadalombiztosítás szempontjából QHP PLQĘVOQHN IRJODONR]WDWRWW V]HPpO\HNQHN, így a
járulékfizetésükre speciális szabályokat kell alkalmaznunk.
7.1.1 Egyéni vállalkozó fogalma
Egyéni vállalkozónak PLQĘVOQHNtársadalombiztosítási szempontból:
1.

D] HJ\pQL YiOODONR]yNUyO pV D] HJ\pQL FpJUĘO V]yOy W|UYpQ\ V]HULQWL HJ\pQL YiOODONR]yL Q\LOYiQWDUWiVEDQ V]HUHSOĘ
természetes személyek,

2.

az ügyvédek, európai közösségi jogászok,

3.

D]HJ\pQLV]DEDGDOPLJ\YLYĘk,

4.

D]RQ N|]MHJ\]ĘN LOOHWYH |QiOOy EtUyViJL YpJUHKDMWyN DNLN QHP N|]MHJ\]ĘL LURGD LOOHWYH QHP YpJUHKDMWyL LURGD
tagjaként , hanem önállóan végzik tevékenységüket,

5.

szolgáltató

állatorvosi

tevékenység

gyDNRUOiViUD MRJRVtWy LJD]ROYiQQ\DO UHQGHONH]Ę PDJiQ\V]HPpO\ek,

gyógyszerészeti magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató
WHYpNHQ\VpJIRO\WDWiViKR]V]NVpJHVHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĘPDJiQV]HPpO\HN
Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó foglalkozástípusok
A fenti, általános szabályon túl az egyéni vállalkozók körében fontos különbséget tenni a foglalkoztatástípusok
tekintetében is, mivel az egyéni vállalkozók a foglalkoztatásuk típusáWyO IJJĘHQ PLQĘVOhetnek társadalombiztosítási
szempontból

biztosítottnak,

valamint

mindegyik

foglalkoztatástípusra

sajátos

társadalombiztosítási

szabályok

vonatkoznak, amely miatt a járulékfizetési kötelezettségeik is eltérnek egymástól. Ennek alapján az egyéni vállalkozó a
vállalkozói tevékenységét az alábbi foglalkoztatástípusok valamelyikében végezheti:
x

IĘIRJODONR]iVEDQ

x

másodfoglalkozásban,

x

LOOHWYHNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJként.
7.1.2

Az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya

Foglalkoztatástípustól függetlenül minden egyéni vállalkozóról elmondható, hogy a biztosítási jogviszonyuk LGĘWDUWDPiW
nem a tényleges munkavégzés, illetve a tevékenységük NH]GHWpQHN YDJ\ PHJV]ĦQpVpQHN D] LGĘSRQWMD KDWiUR]]D PHJ
hanem az egyéni vállalkozói tevékenységre jogosító engedély hivatalos NH]GĘ LOOHWYH YpJVĘ GiWXPD D] LUiQ\DGy. Ennek
PHJIHOHOĘHQ WHKiW D] HJ\pQL YiOODONR]y EL]WRVtWiVL pV MiUXOpNIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJH D YiOODONR]yL Q\LOYiQWDUWiVED YDOy
bejegyzés napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig tart.
7.1.3

Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségei

Az egyéni vállalkozó esetén az alábbi járulékkötelezettségek merülhetnek fel:
x

egészségbiztosítási (természetbeni és pénzbeli járulék),

x

PXQNDHUĘ-piaci járulék,

x

nyugdíjjárulék,

x

táppénz-hozzájárulás,

x

egészségügyi szolgáltatási járulék.

Minden esetben az adott foglalkoztatástípusra vonatkozó szabályok határozzák meg, hogy a fentiek közül pontosan mely
járulékok megfizetésére köteles az egyéni vállalkozó.
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Fontos, hogy táppénz hozzájárulás fizetésére az egyéni vállalkozó csak abban az esetben köteles, ha munkaviszony
keretében foglalkoztat magánszemélyt. (EEHQD]HVHWEHQD]DONDOPD]RWWPDJiQV]HPpO\UpV]pUHNHUHVĘNpSWHOHQVpJHLOOHWYH
NyUKi]L NOLQLNDL iSROiViQDNLGĘWDUWDPiUDIRO\yVtWRWWWiSSpQ]HJ\KDUPDGiWD]HJ\pQLYiOODONR]yIL]HWLmeg, mint táppénzhozzájárulás.
Az egyéni vállalkozó - D MiUXOpNIL]HWpV DOyO PHQWHVtWHWW LGĘV]DNRN NLYpWHOpYHO - a teljes biztosítási jogviszonyban töltött
ideje alatt köteles a járulékok teljes egészének megfizetésére.
7.1.4

Az egyéni vállalkozó jogosultsága a biztosítási jogviszonyára tekintettel

Azt, hogy egy egyéni vállalkozó a fennálló biztosítási jogviszonya alapján milyen ellátásra lehet MRJRVXOW DODSYHWĘHQ D]
KDWiUR]]DPHJKRJ\DWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLV]DEiO\RNDODSMiQEL]WRVtWRWWQDNPLQĘVO-e vagy nem.
7iUVDGDORPEL]WRVtWiVLV]HPSRQWEyOD]D]HJ\pQLYiOODONR]yPLQĘVOEL]WRVtWRWWQDNDNLD]HJ\pQLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJpW
QHP NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJNpQW IRO\WDWMD A biztosítotWQDN PLQĘVOĘ HJ\pQL YiOODONR]y mind az egészségbiztosítás
ellátásaira, mind pedig a nyugdíjbiztosítási ellátásokra jogosultságot szerez.
Az egészségbiztosítási ellátások körében az egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatásra, pénzbeli ellátásokra
FVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMWiSSpQ] EDOHVHWLHOOiWiVRNUD EDOHVHti egészségügyi szolgáltatás, baleseti
WiSSpQ] EDOHVHWL MiUDGpN  pV PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦHN HOOiWiViUD URNNDQWViJL HOOiWiV UHKDELOLWiFLyV HOOiWiV
jogosult. A nyugdíjbiztosítási ellátások körében pedig saját jogú nyugellátásra (öregségi nyugdíj), és hozzátartozói
Q\XJHOOiWiVUD |]YHJ\LQ\XJGtMiUYDHOOiWiVV]OĘLQ\XJGtMEDOHVHWLKR]]iWDUWR]yLQ\XJHOOiWiVRN szerez jogosultságot.
A fentiekkel ellentétben azonban a NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]y PLYHO Ę D WiUVDGDORPEL]WRVtWisi
V]DEiO\RN pUWHOPpEHQ QHP PLQĘVO biztosítottnak, a biztosítási jogviszonya keretében kizárólag baleseti ellátásra és
egészségügyi ellátásra szerezhet jogosultságot.
7.1.5

Az egyéni vállalkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettségei társadalombiztosítási szempontból

Az egyéni vállalkozó köteles a jogszabály alapján meghatározott nyilvántartás vezetésére, valamint bevallásában
adatszolgáltatás teljesítésére.
$ NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWyQDN QHP PLQĘVOĘ HJ\pQL YiOODONR]y N|WHOHV bejelenteni biztosítottként adóazonosító
V]iPiQDN V]pNKHO\pQHN N|]OpVpYHO D] LOOHWpNHV HOVĘIRN~ iOODPL DGyKDWyViJQDN HOHNWURQLNXV ~WRQ V]HPpO\L DGDWDLW QpY
születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje), adóazonosító jelét, a biztosítási jogviszonyának kezdetét,
NyGMiWDEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\iQDNPHJV]ĦQpVpWpVDEL]WRVtWiVV]QHWHOpVpQHNLGĘWDUWDPiW
$ IHQWL EHMHOHQWpVW D ¶7 V]iP~ DGDWODSRQ NHOO PHJWHQQLH D EL]WRVtWiV NH]GHWpUH YRQDWNR]yDQ OHJNpVĘEE D EL]WRVtWiVL
MRJYLV]RQ\ HOVĘ QDSMiQ $PHQQ\LEHQ D MRJYLV]RQ\ PHJV]ĦQpVpW LOOHWYH D MRJYLV]RQ\ V]QHWHOpVpQHN NH]GHWpW YDJ\
EHIHMH]pVpWV]HUHWQpEHMHOHQWHQLDNNRUD]WDMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQpVpQHNV]QHWHOpVpQHNNH]GHWpWYDJ\EHIHMH]pVpWN|YHWĘ
8 napon belül kell teljesítenie.
A bejelentett adatokban beköYHWNH]ĘYiOWR]iVUyOQDSRQEHOOpUWHVtWHQLNHOOD]DGyKDWyViJRW,O\HQYiOWR]iVRNOHKHWQHN
x

saját jogú nyugdíj megállapítása, ennek szüneteltetése,

x

OHJDOiEEKHWLyUiVPXQNDYLV]RQ\OpWHVtWpVHYDJ\HQQHNDV]QHWHOWHWpVHPHJV]ĦQpVH

x

közép- YDJ\IHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQIRO\WDWRWWWDQXOPiQ\RNPHJNH]GpVH

$]HJ\pQLYiOODONR]yQDNDEL]WRVtWiVVDO|VV]HIJJĘDGDWDLUyONO|QW|UYpQ\EHQHOĘtUWV]DEiO\RNDODSMiQnyilvántartást kell
vezetnie, amelyben szerepel a biztosítotWQHYHpVV]HPpO\LDGDWDLWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLD]RQRVtWyMHOHDEL]WRVtWiVLLGĘUHpV
V]ROJiODWL LGĘUH YRQDWNR]y DGDWRN pV D EL]WRVtWRWWyO OHYRQW MiUXOpNRN DODSMD pV |VV]HJH $EEDQ D] HVHWEHQ KD D] HJ\pQL
YiOODONR]yIRJODONR]WDWyQDNLVPLQĘVODNNRUQHm csak saját magára vonatkozóan, hanem a biztosított foglalkoztatottakról
is köteles a fent említett nyilvántartást vezetni. A foglalkoztatástípusokra vonatkozó különös biztosítási szabályok
7.1.6

$IĘIRJODONR]iVEDQYpJ]HWWYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJ

)ĘIRJODONR]iVú egyéni vállalkozók fogalma
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)ĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]y D]DV]HPpO\DNLD]HJ\pQLYiOODONR]iVLWHYpNHQ\VpJYpJ]pVpYHOHJ\LGHMĦOHJ
x

nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban,

x

nem folytat tanulmányokat közép- YDJ\IHOVĘIRN~ RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQ

x

PHJEt]iVL V]HU]ĘGpV YDJ\ YiOODONR]iVL MRJYLV]RQ\ NHUHWpEHQ pV QHP PXQNDYLV]RQ\EDQ IRJODONR]WDWRWW PiV
foglalkoztatónál,

x

QHPPLQĘVONLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]yQDN

A IĘIRJlalkozásban végzett vállalkozói tevékenysége alapján az egyéni vállalkozó EL]WRVtWRWWQDNPLQĘVO.
$] D] HJ\pQL YiOODONR]y DNL HJ\LGHMĦOHJ WiUVDV YiOODONR]yNpQW LV EL]WRVtWRWW IĘV]DEiO\ V]HULQW az egyéni vállalkozói
MRJYLV]RQ\iEDQ PLQĘVO EL]WRVtWRWWQDN de a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a
WpQ\OHJHVHQHOpUWMiUXOpNDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPOHV]
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yMiUXOpNIL]HWpVLpVEHYDOOiVLN|WHOH]HWWVpJH
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]y 10% nyugdíjjárulékot, illetve 7% egészségbiztosítási (4% természetbeni, 3% pénzbeli
egészségbiztosítási járulék) és 1,5 % PXQNDHUĘ-piaci járulékot köteles fizetni.
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yDIHQWHPOtWHWWMiUXOpNIL]HWpVLLOOHWYHEHYDOOiVLN|WHOH]HWWVpJpQHNDWiUJ\KyWN|YHWĘKy
12-éig köteles eleget tenni az adóhatóság felé, amelyet az ’58-as számú nyomtatványon, elektronikus úton tehet meg..
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yMiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJpQHNDODSMD
$ IL]HWHQGĘ MiUXOpNRN DODSMiW az egyéni vállalkozónál az határozza meg, hogy a vállalkozói jövedelem szerinti adózást,
vagy az átalányadózást választja-e az adott adóévre.
Adózás módja

Járulékfizetési kötelezettség alapja

vállalkozói jövedelem szerinti adózás

vállalkozói kivét

átalányadózás

az átalányban megállapított jövedelem

A vállalkozói kivét a személyi jövedelemadó törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység során, személyes
munkavégzés címén elszámolt vállalkozói költség, amellyel szemben további költség, költséghányad vagy más levonás
QHPpUYpQ\HVtWKHWĘA törvény meghatározza a járulékfizetési alsó határát, amit abban az esetben kell alkalmazni, ha a
járulékalap nem éri el a jogszabályban meghatározott minimális szintet. A járulékfizetési alsó határ nyugdíjjárulék
esetében havonta legalább a minimálbér összege, egészségbiztosítási – pVPXQNDHUĘ- piaci járulék esetében pedig havonta
legalább a minimálbér másfélszerese. Mindkét járulékfizetési alsó határ meghatározásakor a minimálbér helyett a garantált
bérminimumot kell figyelembe, KD D] HJ\pQL YiOODONR]y iOWDO YpJ]HWW IĘWHYpNHQ\VpJ OHJDOiEE N|]pSIRN~ LVNRODL
végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yiOWDOpUYpQ\HVtWKHWĘFVDOiGLMiUXOpNNHGYH]PpQ\
0LYHODIĘIRJODONR]iV~HJ\pQLvállalkozó EL]WRVtWRWWQDNPLQĘVO, igénybe veheti a családi járulékkedvezményt, amennyiben
DV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyW|UYpQ\V]HULQWHOĘtUWFVDOiGLDGyDODSNHGYH]PpQ\UHMRJRVtWyIHOWpWHOHNQHNegyébként megfelel.
A családi járulékkedvezmény kizárólag a ténylegesen elért jövedelem (vállalkozói kivét, átalányban megállapított
M|YHGHOHPYDJ\V]HPpO\HVN|]UHPĦN|GĘLGtM XWiQpUYpQ\HVtWKHWĘ és DEL]WRVtWRWWiOWDOIL]HWHQGĘWHUPpV]HWEHQLpVSpQ]EHOL
egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék összegét csökkenti (ebben a meghatározott sorrendben legfeljebb az
HPOtWHWW MiUXOpNRN HJ\WWHV |VV]HJpLJ  $ NHGYH]PpQ\ D  V]i]DOpN PpUWpNĦ PXQNDHUĘ SLDFL MiUXOpNNDO V]HPEHQ QHP
pUYpQ\HVtWKHWĘ
A fentiekre tekintettel, amennyiben az egyéni vállalkozó az úgynevezett alsó járulékhatár figyelembe vételével teljesíti a
járulékkötelezettségeit, akkor családi járulékkedvezményt nem érvényesíthet.
$ N|YHWNH]Ę SpOGiEDQ szemléltetjük, hogy miként DODNXO D FVDOiGL MiUXOpNNHGYH]PpQ\ pUYpQ\HVtWKHWĘVpJH DEEDQ D]
esetben, ha az egyéni vállalkozói kivét összege bruttó 150 000 forint és a vállalkozónak 2 gyermeke van:.
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1) Személyi jövedelemadó kötelezettség
2) Családi adóalap kedvezmény adóban kifejezett
összege két kedvezményezett eltartott esetén
3) eUYpQ\HVtWpVUH QHP NHUOĘ FVDOiGL DGyDODS
kedvezmény
4) Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék
kötelezettség
5) Pénzbeli
egészségbiztosítási
járulék
kötelezettség
6) Nyugdíjjárulék kötelezettség
7) &VDOiGL MiUXOpNNHGYH]PpQ\ XWiQ IL]HWHQGĘ
nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség

150 000*0,15= 22 500
40 000
40 000-22 500 =17 500
150 000*4%= 6 000
150 000*3%= 4 500
150 000*10%= 15 000
15 000 – (17 500-6 000-4 500) = 8 000

8 000 forint nyugdíjjárulékot már meg kell fizetnie a vállalkozónak.
A fentiek alapján a családi adyDODS NHGYH]PpQ\ pUYpQ\HVtWpVH XWiQ D IHQQPDUDGy pV HJ\EHQ pUYpQ\HVtWKHWĘ FVDOiGL
járulékkedvezmény összege 17 500 forint. Ez az összeg még nem fogy el a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási
járulékkal, így a kedvezmény WRYiEE pUYpQ\HVtWKHWĘ PpJ D nyugdíjjárulékkal szemben is. A nyugdíjjáruléknál azonban
elfogy a kedvezmény, így annak egy részét (8 000 forintot) a vállalkozásnak már meg kell fizetnie.
Fontos hangsúlyozni, hogy a családi kedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra
való jogosultságának tényét, valamint az ellátások összegét.
$IĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yPHQWHVOpVLOHKHWĘVpJHLDMiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJDOyO
Az alábbi esetekben az egyéni vállalkozó mentesül az egészségbiztosítási és PXQNDHUĘ-piaci járulék, valamint a
nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alól:
x

KDD]HJ\pQLYiOODONR]yWiSSpQ]EHQEDOHVHWLWiSSpQ]EHQFVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMEDQ
J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiVEDQ J\HUPHNJRQGR]iVL VHJpO\EHQ J\HUPeknevelési támogatásban, ápolási
díjban részesül - NLYpYH KD D J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiV J\HUPHNJRQGR]iVL VHJpO\ D] iSROiVL GtM
IL]HWpVpQHNLGĘWDUWDPDDODWWYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJpWV]HPpO\HVHQIRO\WDWMD-,

x

ha az egyéni vállalkozó katonai szolgálatot teljesít, mint önkéntes tartalékos katona, a fogvatartott,

x

KDD]HJ\pQLYiOODONR]yJ\YpGLWHYpNHQ\VpJpWV]DEDGDOPLJ\YLYĘNpQWN|]MHJ\]ĘNpQWNDPDUDLWDJViJiWHJ\pQL
vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem valósul meg az adott hónap minden napján, akkor arányosan, naptári
naponként egy harmincad rész figyelembe vételével kell megállapítania a járulékfizetés alsó határát.
A járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni akkor, ha az egyéni vállalkozó gyermekgondozási
GtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\EHQUpV]HVO
7.1.7

$]HJ\LGHMĦOHJW|EEEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\EDQ PiVRG- vagy mellékfoglalkozásként) végzett vállalkozói
tevékenység

Másodfoglalkozású egyéni vállalkozók fogalma
Másod-, illetve mellékfoglalkozású egyéni vállalkozónak D] D] HJ\pQL YiOODONR]y PLQĘVO DNL D] HJ\pQL YiOODONR]yL
tevékenysége mellett HJ\LGHMĦOHJPXQNDYLV]RQ\EDQLViOOpVDPXQNDYLV]RQ\EDQOpYĘIRJODONR]WDWiVDHOpULDKHWLyUiW
valamint közép- YDJ\IHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQIRO\WDWMDWDQXOPiQ\DLW.
A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége
A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó   PpUWpNĦ Q\XJGtMMiUXlékot,   PpUWpNĦ WHUPpV]HWEHQL egészségbiztosítási
járulékot, PpUWpNĦSpQ]EHOLHJpV]VpJEL]WRVtWiVLMiUXOpNRW köteles fizetni. PpUWpNĦPXQNDHUĘ- piaci járulékot a
másodfoglalkozású egyéni vállalkozónak nem kell fizetnie.
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A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó – hasonlóan DIĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yKR]- DWiUJ\KyWN|YHWĘKyQDSig köteles megfizetni a járulékokat, a járulékbevallását pedig - az adóbevallási gyakoriságtól függetlenül – havonta, szintén
DWiUJ\KyWN|YHWĘKyQDS-ig köteles elektronikus úton, az ’58-as számú nyomtatványon benyújtani az adóhatóság felé.
A járulékfizetési kötelezettség alapja másodfoglalkozású egyéni vállalkozó esetében
A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó a járulékokat (nyugdíjjárulék, természetbeni- és pénzbeli egészségbiztosítási
járulék) a WpQ\OHJHVMiUXOpNDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPXWiQN|WHOHVPHJIL]HWQL
Amennyiben az egyéni vállalkozó HJ\LGHMĦOHJWiUVDVYiOODONR]yNpQW is biztosított, akkor az egyéni vállalkozásánál fennálló
jogviszonya tekintetében köteles az alsó járulékfizetési határ szabályát alkalmazni, miszerint a járulék alapja havonta
nyugdíjjárulék esetén legalább a minimálbér, egészségbiztosítási járulék estén pedig legalább a minimálbér másfélszerese.
Amennyiben az egyéni vállalkozó a minimum járulékfizetést az egyéni vállalkozásánál alkalmazza, úgy a társas
YiOODONR]iVQiO IHQQiOOyMiUXOpNIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJDODSMDDWpQ\OHJHVMiUXOpNDODSRW NpSH]ĘM|YHGHOHPA magánszemély
azonban dönthet úgy, hogy a társas vállalkozásnál megszerzett jövedelem vonatkozásában kéri a járulékfizetési alsó határ
alkalmazását az egész évre vonatkozóan. Az egyéni vállalkozónak eUUĘO D YiODV]WiViUyO a tárgyév január 31-ig kell
nyilatkozni. Így az egyéni vállalkozásánál a vállalkozói kivét, míg átalányadózás esetén a kiszámított átalány lesz a
járulékfizetési kötelezettség alapja, és nem kell a járulékfizetési alsó határt alkalmazni.
Családi járulékkedvezmény érvényesítése másodfoglalkozású egyéni vállalkozó esetében
$ EL]WRVtWRWWQDN PLQĘVOĘ PiVRGIRJODONR]iV~ HJ\pQL Yillalkozó, DNL HJ\LGHMĦOHJ PXQNDYLV]RQ\EDQ LV iOO, és a személyi
M|YHGHOHPDGy W|UYpQ\ iOWDO HOĘtUW FVDOiGL DGyDODS NHGYH]PpQ\UH MRJRVXOW KD PXQNDYLV]RQ\iUD WHNLQWHWWHO PpJ QHP
érvényesítette a kedvezményt, igénybe veheti a családi járulékkedvezményt a vállalkozásából származó jövedelemmel
szemben.
A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó mentesülése a járulékfizetési kötelezettség alól
A másodfoglalkozású egyéni vállalkozó ugyanazokban az esetekben PHQWHVODMiUXOpNIL]HWpVDOyOPLQWDIĘIRJODONR]iV~
egyéni vállalkozó.
7.1.8

.LHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyNpQWYpJ]HWWHJ\pQLYiOODONR]yWHYpNHQ\VpJ

.LHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]y
.LHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]yQDN PLQĘVül az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenységét
saját jogú nyugdíjasként folytatja, vagy a vállalkozói tevékenysége folytatása mellett özvegyi nyugdíjban részesül úgy,
hogy a rá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárt már elérte.
$NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]yMiUXOpNIL]HWpVLpV bevallási kötelezettségei
$ NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]y QHP PLQĘVO EL]WRVtWRWWQDN, ezért a 10 százalékos nyugdíjjárulék
fizetése mellett, egészségügyi szolgáltatási járulékot is köteles fizetni, melynek havi összege 2019. január 1-MpWĘO 7 500
forint (napi 250 forint). +DDNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]yHJ\LGHMĦOHJW|EEMRJYLV]RQ\IHQQiOOiVD
miatt lenne köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, akkor azt csak az egyik jogviszonyában kell
megfizetnie.
Abban az esetben,, KDDNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]yHJ\LGHMĦOHJWiUVDVYiOODONR]yQDNLVPLQĘVO,
akkor az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségének egyéni vállalkozóként köteles eleget tennie. Az
egyéni váOODONR]yQDN D]RQEDQ OHKHWĘVpJH YDQ Q\LODWNR]QL D WiUVDV YiOODONR]iV IHOp D WiUJ\pY MDQXiU -ig, hogy a társas
vállalkozás keretében szeretné teljesíteni az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét a teljes évre
vonatkozóan. Amennyiben az egyéni vállalkozó így nyilatkozik, akkor egyéni vállalkozóként már nem kell megfizetnie az
HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVL MiUXOpNRW $PHQQ\LEHQ D] HJ\pQL YiOODONR]y pY N|]EHQ YiOLN NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę
HJ\pQL YiOODONR]yYi pV HJ\LGHMĦOHJ W|EE WiUVDVvállalkozói jogviszonnyal is rendelkezik, akkor az adóév bármely napján
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YiODV]WiVL OHKHWĘVpJH YDQ DUUD Qp]YH KRJ\ PHO\LN WiUVDV YiOODONR]iVL IL]HVVH PHJ XWiQD D] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVL
járulékot.
$NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHJ\pQLYiOODONR]yPind a nyugdíjjárulékot, mind pedig az egészségügyi szolgáltatási
MiUXOpNRWQHJ\HGpYHQWHDQHJ\HGpYHWN|YHWĘKyQDS-ig köteles megfizetni.
$MiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJDODSMDNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyYiOODONR]yHVHWpEHQ
.LHJpV]tWĘ WHYpNHQ\Véget folytató vállalkozó esetén a nyugdíjjárulék alapja D YiOODONR]yL WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y
vállalkozói kivét, átalányadózó esetén pedig az átalányban meghatározott jövedelem.
$FVDOiGLMiUXOpNNHGYH]PpQ\pUYpQ\HVtWKHWĘVpJHDNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\tató egyéni vállalkozó esetében
)LJ\HOHPPHO DUUD D WpQ\UH KRJ\ D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]y QHP PLQĘVO EL]WRVtWRWWQDN QHP
tudja igénybe venni a családi járulékkedvezményt.
$NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyQDNPLQĘVOĘHJ\pQLYiOODONR]yPHQWHVOpVLOHKHWĘVpJHLDMiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ
alól
)ĘV]DEiO\ V]HULQW D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW YpJ]Ę HJ\pQL YiOODONR]y D Q\XJGtMMiUXOpNRW PLQGHQ HVHWEHQ N|WHOHV
PHJIL]HWQL D MiUXOpN DODSMiXO V]ROJiOy M|YHGHOHP XWiQ $] DOiEEL LGĘV]DNRNban azonban mentesül az egészségügyi
szolgáltatási járulék megfizetése alól:
x

J\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\EHQJ\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVEDQUpV]HVOvagy NHUHVĘNpSWHOHQ

x

állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel,

x

fogvatartott,

x

ügyvédi tevékenyVpJHYDODPLQWV]DEDGDOPLJ\YLYĘNpQWN|]MHJ\]ĘNpQWIHQQiOOyNDPDUDLWDJViJDV]QHWHO

x

egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel,

x

IRJODONR]WDWiVDDPXQNDYLV]RQ\EDQYDJ\HJ\LGHMĦOHJIHQQiOOyW|EEPXQNDYLV]RQ\EDQHJ\WWHVHQHOpULDKHWL
órát.
7.1.9

Az egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége

Az egyéni vállalkozó IĘV]DEiO\ V]HULQW N|WHOHV VDMiW PDJD XWiQ megfizetni a szociális hozzájárulási adót $ NLHJpV]tWĘ
WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]y QHP PLQĘVO D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVi adó alanyának, így azt nem kell
megfizetnie. A szociális hozzájárulási adó alapja vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, míg
átalányadózás esetén pedig az átalányban meghatározott jövedelem.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. január 1-WĘOváltozatlanul 19,5 százalék.
A szociális hozzájárulási adó alapjának meghatározásakor az egyéni vállalkozóra különös szabályok vonatkoznak. Az
egyéni vállalkozót a saját maga után, KDYRQWD WHUKHOĘ V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGy DODSMD OHJalább a minimálbér 112,5
százaléka. Amennyiben egy adott hónapban az egyéni vállalkozó jogállás nem áll fenn minden nap, akkor az egyéni
vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része lesz a
szociális hozzájárulási adó alapja.
Azokon a napokon, melyeken az egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie az egyéni társadalombiztosítási járulékokat,
akkor nem köteles szociális hozzájárulási adót sem fizetni.
Nem kell a különös adóalap megállapítási szabályt alkalmazni, vagyis nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5
százalékát a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál, amennyiben
x

FVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMEDQpVJ\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVEDQUpV]HVO

x

a vállalkozó legálabb heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll,

x

közép- LOOHWYHIHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQIRO\WDWWDQXOPiQ\RNDW
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$PHQQ\LEHQD]HJ\pQLYiOODONR]yHJ\LGHMĦOHJW|EEPXQNDYLV]RQ\EDQIRJODONR]WDWRWWD]HJ\HVPXQNDYLV]RQ\RNEDQHOĘtUW
PXQNDLGĘW |VV]H NHOO V]iPROQL D KHWL OHJDOiEE  yUiV IRJODONR]WDWiV PHJiOODStWiViQiO 7|EE PXQNDYLV]RQ\ IHQQiOOiVD
esetében a szociális hozzájárulási adót az egyéni vállalkozónak csak a tényleges adóalap után kell megfizetnie.
$EEDQD]HVHWEHQ KDD]HJ\pQLYiOODONR]yHJ\LGHMĦOHJWiUVDVYiOODONR]yLVDNNRUHOG|QWKHWLKRJ\D]HJ\pQLYiOODONR]yL
vagy a társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel fizeti meg a szociális hozzájárulási adót a minimálbér 112,5
százalékának a figyelembevételével. Ha egyéni vállalkozóként választja ezt, úgy a társas vállalkozói jogviszonyában a
tényleges jövedelem után kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. Ha viszont a tagsági jogviszonyára tekintettel vállalja a
minimum adóalap utánLDGyN|WHOH]HWWVpJPHJIL]HWpVpWDNNRUHUUĘOQ\LODWNR]DWRWNHOOWHQQLHDWiUVDViJIHOpWiUJ\pYMDQXiU
31-éLJ $] HOĘEEL HVHWEHQ D] HJ\pQL YiOODONR]iViEDQ PiU FVDN D WpQ\OHJHVHQ HOpUW M|YHGHOPH XWiQ NHOO PHJIL]HWQLH D
szociális hozzájárulási adót.
Az egyéni vállalkozónak az egyéni járulék bevallással együtt kell teljesítenie a szociális hozzájárulási adóról a bevallási
kötelezettségét az ’58-DV V]iP~ Q\RPWDWYiQ\RQ KDYRQWD D WiUJ\KyQDSRW N|YHWĘ KyQDS -ig. A fizetési kötelezettséget a
EHYDOOiVLKDWiULGĘYHOHJ\LGHMĦOHJNHOOWHOMHVtWHQLH
Fontos változás, hogy az egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadó törvény által meghatározott vállalkozói
osztalékalapra tekintettel a 15 V]i]DOpNRV PpUWpNĦ V]HPpO\L M|YHGHOHPDGyQ IHOO már nem  V]i]DOpNRV PpUWpNĦ
egészségügyi hozzájárulásW KDQHP  V]i]DOpNRV PpUWpNĦ V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW N|WHOHV IL]HWQL. A 19,5%-os
PpUWpNĦ V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW D] HJ\pQL YiOODONR]y DGGLJ N|WHOHV PHJIL]HWQL DPtJ a tárgyévben a vállalkozói
osztalékalapból származó jövedelme el nem éri a minimálbér összegének huszonnégyszereséW DGyIL]HWpVLIHOVĘKDWiU  A
M|YHGHOPHWNLIL]HWĘD]DGyWDMXWWDWiVWN|YHWĘKyQDSQDSMiLJIL]HWLPHJpVYDOOMDEH
7.2. Társas vállalkozásokra vonatkozó társadalombiztosítási szabályok
7.2.1

Társas vállalkozások meghatározása társadalombiztosítási szempontból

A társadalombiztosítási jogszabály a társas vállalkozást, mint kifejezést, J\ĦMWĘIRJDORPNpQW használja.
Társas vállalkozásnak D7EMpUWHOPpEHQDN|YHWNH]ĘNPLQĘVOQHN
x

közkereseti társaság, betéti társaság, NRUOiWROWIHOHOĘVVpJĦWiUVDViJ

x

közös vállalat, egyesülés (európai gazdasági egyesülés)

x

V]DEDGDOPLJ\YLYĘLWiUVDViJV]DEDGDOPLJ\YLYĘLURGD

x

JpSMiUPĦYH]HWĘ-NpS]ĘpVD]RNWDWyPXQNDN|]|VVpJ

x

ügyvédi iroda, N|]MHJ\]ĘLLURGD, a végrehajtói iroda

x

egyéni cég

$ 3WN iOWDO JD]GDViJL WiUVDViJQDN PLQĘVtWHWW WiUVDV YiOODONR]iVRN HVHWpEHQ D WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL MRJV]DEiO\ iOWDO HOĘtUW
V]DEiO\RNDWPiUD]HOĘWiUVDViJLLGĘV]DNEDQLVDONDOPD]QLNHOO
7.2.2

Társas vállalkozók

A társas vállalkozások vonatkozásában társas vállalkozóQDNPLQĘVOQHN:
x

betéti társaság bel- és kültagja, N|]NHUHVHWL WiUVDViJ NRUOiWROW IHOHOĘVVpJĦ WiUVDViJ N|]|V YiOODODW HJ\HVOpV pV
HXUySDLJD]GDViJLHJ\HVOpVWDJMDKDDWiUVDViJWHYpNHQ\VpJpEHQWpQ\OHJHVHQpVV]HPpO\HVHQN|]UHPĦN|GLNpV
ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony).

Társas vállalkozó továbbá a
x

V]DEDGDOPLJ\YLYĘWiUVDViJV]DEDGDOPLJ\YLYĘLLURGD

x

JpSMiUPĦ-YH]HWĘNpS]ĘpVRNWDWyLPXQNDN|]|VVpJ

x

egyéni cég,

x

ügyvédi iroda, végrehajtói pVN|]MHJ\]ĘLLURGD

x

EHWpWL WiUVDViJ N|]NHUHVHWL WiUVDViJ pV NRUOiWROW IHOHOĘVVpJĦ WiUVDViJ RO\DQ WHUPpV]HWHV V]HPpO\ WDJMD DNL D
társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha ez a természetes személy egy betéti társaság
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bel- vagy küOWDJMDNpQW YDJ\ HJ\ N|]NHUHVHWL WiUVDViJ NRUOiWROW IHOHOĘVVpJĦ WiUVDViJ N|]|V YiOODODW HJ\HVOpV
YDJ\HXUySDLJD]GDViJLHJ\HVOpVWDJMDNpQWPiUWiUVDVYiOODONR]yQDNPLQĘVO
Annak eldöntéséhez, hogy a társas vállalkozások a tagjai után milyen és mekkorD PpUWpNĦ MiUXOpNRW N|WHOHVHN IL]HWQL
egyrészt vizsgálni kell, hogy e személyek milyen jogviszony keretében látják el munkájukat a társas vállalkozásban,
valamint tisztázni szükséges azt is, hogy a magánszemély a társaság tevékenységében személyesen közrePĦN|GLN-e.
$ODSYHWĘHQegy társaság tagjai háromféle jogviszonyban végezhetnek munkát egy társaságban:
1.

munkaviszonyban

2.

megbízási jogviszonyban

3.

tagsági jogviszonyban

Emellett a tagok között különbséget kell tenni aszerint is, hogy a tag a gazdasági társaság YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘMpQHN
PLQĘVO-HYDJ\VHP$PHQQ\LEHQHJ\WDJDWiUVDViJPĦN|GpVpKH]FVDNWĘNpYHOMiUXOKR]]iDNNRUUiQHPYRQDWNR]QDND]
alább részletezett járulékfizetési szabályok.
7.2.3

Társas vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége

A társas vállalkozásnak elektronikus úton kell eleget tenni bejelentési kötelezettségének az adóhatóság felé az általa
foglalkoztatott biztosítottak természetes azonosító adatai, állampolgárságukra vonatkozó adatok, adóazonosító jelük, a
biztosítási jogviszoQ\RN NH]GHWpQHN GiWXPD NyGMD PHJV]ĦQpVH D EL]WRVtWiV V]QHWHOpVpQHN D] LGĘWDUWDPD D KHWL
munkarend és a FEOR-számuk vonatkozásában. (]W D EHMHOHQWpVW D EL]WRVtWiV NH]GHWpUH YRQDWNR]yDQ OHJNpVĘEE D
EL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\HOVĘQDSMiQLOOHWYHKDDEL]WRVtWiVHOEtUiOiViUDXWyODJNHUOVRUOHJNpVĘEEDEL]WRVtWiVLN|WHOH]HWWVpJ
PHJiOODStWiViW N|YHWĘ QDSRQ NHOO WHOMHVtWHQL PtJ D MRJYLV]RQ\ PHJV]ĦQpVpW D V]QHWHOpV NH]GHWpW pV YpJpW a biztosítás
PHJV]ĦQpVpWN|YHWĘHQIRO\yVtWRWWHOOiWiVNH]GĘpVEHIHMH]ĘLGĘSRQWMiWN|]YHWOHQON|YHWĘQDSRQEHOONHOOWHOMHVtWHQL
A társas vállalkozás, mint foglalkoztató N|WHOHV D IHQWL EHMHOHQWpVW N|YHWĘ QDSRQ LOOHWYH D EL]WRVtWRWW PDJiQV]HPpO\
NpUHOPpUHPXQNDQDSRQEHOO HJ\LJD]ROiVWNLDGQLDEHMHOHQWpVEHQV]HUHSOĘDGDWRNUyOWRYiEEiDEHMHOHQWpVLGĘSRQWMiUyO
a biztosított részére.
$ IRJODONR]WDWyQDN PLQĘVOĘ WiUVDV YiOODONR]y köteles nyilvántartás vezetésére, melyben szerepeltetnie kell a biztosított
nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét (T$-V]iP DIRJODONR]WDWyDGDWDLWDEL]WRVtWiVLLGĘUHpVD
V]ROJiODWL LGĘUH YRQDWNR]y DGDWRNDW D EL]WRVtWRWWyO OHYRQW MiUXOpNRN DODSMiW pV |VV]HJpW $ IRJODONR]WDWy D
jövedelemigazoláshoz csatoltan, D WiUJ\pYHW N|YHWĘ pY MDQXiU -ig köteles a nyilvántarWiV DGDWDLYDO HJ\H]Ę LJD]ROiVW
NLDGQLDEL]WRVtWRWWUpV]pUH$NLDGRWWLJD]ROiVQDNWDUWDOPD]QLDNHOODEL]WRVtWiVLLGĘWDUWDPiWWRYiEEiDWiUJ\pYUHOHYRQW
járulékok összegétYDODPLQWD]HJ\HVMiUXOpNRNEyOpUYpQ\HVtWHWWFVDOiGLMiUXOpNNHGYH]PpQ\UĘO Ugyanezzel a tartalommal
és soron kívül kell kiadni az LJD]ROiVWDEL]WRVtWRWWUpV]pUHKDDEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\DpYN|]EHQV]ĦQLNPHJ
$ IRJODONR]WDWyQDN KDYL V]LQWHQ D WiUJ\KDYL M|YHGHOPpYHO HJ\LGHMĦOHJ tUiVEDQ WiMpNR]WDWQLD NHOO D EL]WRVtWRWWDW D] DGRWW
hónapban levont egészségbiztosítási- pV PXQNDHUĘ- piaci járulékokról, valamint a levont nyugdíjjárulékról, valamint az
HJ\HVMiUXOpNRNEyOpUYpQ\HVtWHWWFVDOiGLMiUXOpNNHGYH]PpQ\UĘO
7.2.4

9H]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘNEL]WRVtWiVLN|WHOH]HWWVpJH

A Ptk. szerint YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘQHN PLQĘVO
x

közkereseti társaság és betéti társaság esetén a tagok közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több természetes
V]HPpO\J\YH]HWĘ

x

DNRUOiWROWIHOHOĘVVpJĦWiUVDViJHVHWpQHJ\YDJ\W|EEWHUPpV]HWHVV]HPpO\J\YH]HWĘ

x

egyesülésnél az ügyvezetést az igazgató vagy az igazgatóság, mint testület látja el.

A YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘ H IHODGDWiW –a társasággal kötött megállapodás szerint- megbízási jogviszonyban vagy
munkaviszonyban OiWKDWMDHONL]iUYDD]WKRJ\WDJNpQWYpJH]]pNDYH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLWHYpNHQ\VpJHW
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Azok a tagok, akik QHP PLQĘVOQHN YH]HWĘL WLV]WVpJYLVHOĘQHN YDODPLQW D]RN D YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘN DNLN YH]HWĘL
feladataik mellett a társaságnál más tevékenységet is végeznek, ezt megtehetik
x

PXQNDYLV]RQ\EDQKDPXQNDV]HU]ĘGés alapján végeznek munkát,

x

PHJEt]iVLMRJYLV]RQ\EDQKDPHJEt]iVLV]HU]ĘGpVDODSMiQYpJ]LNWHYpNHQ\VpJNHWpVD]WD3WNV]DEiO\DLV]HULQW
kötötték,

x

társas vállalkozóként (tagi jogviszonyban), ha a tevékenységüket nem munkaviszony és nem megbízási
jogviszony keretében végzik.

Munkaviszony

Megbízási jogviszony

0XQNDYLV]RQ\iUDWHNLQWHWWHOEL]WRVtWRWWQDNPLQĘVOpVD 0HJEt]iVL MRJYLV]RQ\ DODSMiQ EL]WRVtWRWWQDN PLQĘVO pV
munkaviszonyra vonatkozó járulékfizetési szabályok

a tevékenységéért kapott díjazás után teljesíti a

szerint teljesíti kötelezettségeit.

járulékkötelezettségeket, kivéve, ha a jövedelme nem
éri el a mindenkori minimálbér 30 százalékát (naptári
napokra nézve ennek a 30-ad részét), ekkor ugyanis a
törvény

által

meghatározott

társas

vállalkozókra

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
9H]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘL pV HJ\LGHMĦOHJ V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVVHO járó feladatok ellátása– W|EE MRJYLV]RQ\ HJ\LGHMĦ
fennállása
$EEDQD]HVHWEHQKDDPDJiQV]HPpO\HJ\pEIHODGDWRNDWLVHOOiWDYH]HWĘtisztségviselĘLtevékenységen kívül azon társaság
UpV]pUHDKROĘDYH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘDNNRUWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLV]HPSRQWEyOPiUtöbbféle jogállásról beszélhetünk. A
PXQNDYLV]RQ\EDQLOOHWYHDPHJEt]iVLMRJYLV]RQ\NHUHWpEHQYpJ]HWWWHYpNHQ\VpJQHPPLQĘVODW|UYpQ\szerint személyes
N|]UHPĦN|GpVQHN tJ\ FVDN D] WHNLQWKHWĘ V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVQHN DPLW D WiUVDV YiOODONR]y D WDJL MRJYLV]RQ\iUD
WHNLQWHWWHOYpJH]pVH]WiUVDVYiOODONR]yLPLQĘVtWpVWYRQPDJDXWiQ

9H]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘL IHODGDWRN 9H]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘL
ellátása:

Társadalombiztosítási kezelés:

feladatok ellátása mellett
végzett további tevékenység:

munkaviszony keretében

munkaviszony keretében

YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLIHODGDWDLWHNLQWHWpEHQ
munkaviszony alapján lesz biztosított, az
ezen túli feladatok elvégzésére tekintettel,
mivel ezt is munkaviszony keretében
végzi,

ugyancsak

a

munkaviszonyra

vonatkozó szabályok lesznek irányadóak
munkaviszony keretében

megbízási

jogviszony

YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLIHODGDWDLWHNLQWHWpEHQ
munkaviszony alapján lesz biztosított, az

keretében

ezen túli feladatok elvégzésére tekintettel
társas

vállalkozóként

lesz

biztosított,

amennyiben a díjazás a minimálbér 30
százalékát eléri akkor biztosítottként
munkaviszony keretében

tagi

jogviszony

keretében

V]HPpO\HVN|]UHPĦN|GpV

vH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLIHODGDWDLWHNLQWHWpEHQ
munkaviszony alapján lesz
V]HPpO\HV

biztosított,

N|]UHPĦN|GpVpUH

WiUVDV

vállalkozóként lesz járulékköteles
megbízási jogviszony keretében

munkaviszony keretében

YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLIHODGDWDLWHNLQWHWpEHQ
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társas vállalkozóként lesz biztosított, az
ezen túli feladatok elvégzése tekintetében
munkaviszonya alapján lesz járulékköteles
megbízási jogviszony keretében

megbízási jogviszony

YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLIHODGDWDLWHNLQWHWpEHQ

keretében

társas vállalkozóként lesz biztosított, ezen
túli feladatok tekintetében a minimálbér 30
százalékáig

társas

amennyiben

a

díjazás

vállalkozóként,
ezt

a

határ

meghaladja biztosítottként
megbízási jogviszony keretében

tagi jogviszony alapján

V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVH UpYpQ YiOLN
társas vállalkozóvá, így ugyanabban a
vállalkozásban nem lehet az ügyvezetésre
tekintettel

is

ügyvezetésre
WLV]WVpJYLVHOĘUH

társas
tekintettel

vállalkozó.

Az

a

választott

YRQDWNR]y

V]DEiO\RN

alkalmazandók, tehát vizsgálni kell, hogy
díjazása eléri-e a minimálbér 30 százalékát

(J\pEW|EEHVMRJYLV]RQ\YDODPLQWNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyWiUVDVYiOODONR]yLHVHWHN
Társadalombiztosítási szempontból a társas vállalkozó lehet
x

IĘIRJODONR]iV~

x

ún. többes jogviszonyos (ide tartozik a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, illetve középYDJ\IHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQWDQXOPiQ\RNDWIRO\WDWyWDQXOy , illetve

x

NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy DNLa vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az a
személy, aki özvegyi nyugdíjban részesül és aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte)
7.2.5

Társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége

A társas vállalkozó biztosítási jogviszonya
x

Gazdasági társaság, egyesülés, szabadalmi ügyYLYĘL WiUVDViJ V]DEDGDOPL J\YLYĘL LURGD WDJMD HVHWpEHQ D
tényleges V]HPpO\HVN|]UHPĦN|GpVLN|WHOH]HWWVpJ NH]GHWHQDSMiWyODQQDNPHJV]ĦQpVHQDSMiLJ

x

Egyéni cég tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától D]HJ\pQLFpJEHQIHQQiOOyWDJViJPHJV]ĦQpVpnek
QDSMiLJ QHPNHOOYL]VJiOQLKRJ\DWiUVDViJWHYpNHQ\VpJpEHQWpQ\OHJHVHQpVV]HPpO\HVHQN|]UHPĦN|GLN-e);

x Egyéb esetben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve a YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘL MRJYLV]RQ\
OpWUHM|WWHQDSMiWyODQQDNPHJV]ĦQpse napjáig tart.
$ WiUVDViJL V]HU]ĘGpVEHQ PHJKDWiUR]RWW V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpV NH]GHWpQHN D]W D QDSRW NHOO WHNLQWHQL DPLNRU D WDJ D
V]HPpO\HVN|]UHPĦN|GpVWWpQ\OHJHVHQPHJNH]GL$PHQQ\LEHQH]DQDSQHPiOODStWKDWyPHJ~J\DWiUVDViJLV]HU]ĘGpVEHQ
megadoWW LGĘSRQW D] LUiQ\DGy .LYpWHO D V]DEiO\ DOyO D] HJ\pQL FpJ PHUW D] HJ\pQL FpJ WDJMD D W|UYpQ\ HUHMpQpO IRJYD
WiUVDVYiOODONR]yQDNPLQĘVOD]HJ\pQLFpJWDJMiYiYiOiViQDNQDSMiQ
7.2.6

)ĘIRJODONR]iV~WiUVDVYiOODONR]yN

$ IĘIRJODONR]iV~ WiUVDV YiOODONR]y a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási - pV PXQNDHUĘ-piaci járulékot a
V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVpUH WHNLQWHWWHO PHJV]HU]HWW MiUXOpNDODSRW NpSH]Ę M|YHGHOPpQHN DODSXOYpWHOpYHO fizeti meg. A
nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- pV PXQNDHUĘ- piaci járulék alapja havonta
legalább a minimálbér másfélszerese (járulékfizetési alsó határ).
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Ha a társas vállalkozó által végzett tevékenység középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel,
akkor a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mint járulékfizetési alsó határ.
Fontos megjegyezni, hogy a járulékfizetési kötelezettséget nem havi átlagban, hanem havonta kell meghatározni.
(OĘIRUGXOKDWKRJ\V]HPpO\HVN|]UHPĦN|GpVUHD]HJ\LNKyQDSEDQQHPNHUO jövedelem kifizetésre, azonban a járulékokat
ekkor is meg kell fizetni legalább a járulékfizetési alsó határ után.
+D D YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘ WiUVDV YiOODONR]yL MRJiOOiViW D YH]HWĘ WLV]WVpJYLVHOĘL WHYpNHQ\VpJ YiOWRWWD NL DNNRU D
járulékfizetés alapja a vH]HWĘLWLV]WVpJYLVHOpVpUWNDSRWWGtMD]iV
$MiUXOpNDODSDOVyKDWiUiWDUiQ\RVDQFV|NNHQWHQLNHOOD]]DOD]LGĘV]DNNDODPHO\DODWWDWiUVDVYiOODONR]y
x

WiSSpQ]EHQEDOHVHWLWiSSpQ]EHQFVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMEDQ

x

gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segíWĘ HOOiWiVEDQ J\HUPHNJRQGR]iVL VHJpO\EHQ J\HUPHNQHYHOpVL
WiPRJDWiVEDQiSROiVLGtMEDQUpV]HVO NLYpYHKDDJ\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\iSROiVLGtMIL]HWpVpQHNLGĘWDUWDPD
alatt társas vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja),

x

fogvatartott,

x

katonai V]ROJiODWRWWHOMHVtWĘ|QNpQWHVWDUWDOpNRVNDWRQD vagy

x

J\YpGNpQWV]DEDGDOPLJ\YLYĘNpQWN|]MHJ\]ĘNpQWDNDPDUDLWDJViJDV]QHWHO

Ha a fenti körülmények valamelyike nem tart a naptári hónap teljes tartamán át, akkor a járulékfizetési alsó határ
meghatározásánál a minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni, és alkalmazni azokra a napokra, amikor a
biztosítási jogviszony fennállt. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a
KyQDSN|]EHQNH]GĘG|WWYDJ\V]ĦQWPHJ
$] HJ\LGHMĦOHJ FVHFVHPĘJRQGR]iVL GtMEDQ YDJ\ J\HUPHNJRQGR]iVL GtMEDQ pV J\HUPHNQHYHOpVW VHJtWĘ HOOiWiVEDQ LV
UpV]HVOĘ WiUVDV YiOODONR]y HVHWpEHQ D PLQLPXP MiUXOpNDODS V]HULQWL IL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJUH YRQDWNR]y V]DEiO\W QHP NHOO
alkalmazni.
Társas vállalkozások esetében a járulékkötelezettség bevallásának és teljesítésének határideje DWiUJ\KyWN|YHWĘKyQDSe. Ennek a kötelezettségnek elektronikus úton a ’08-as számú nyomtatványon tehet eleget..
7.2.7

(J\LGHMĦOHJW|EEEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQQ\DOUHQGHONH]ĘWiUVDVYiOODONR]y

Ha a társas vállalkozó HJ\LGHMĦOHJ
x

PXQNDYLV]RQ\EDQiOOpVHMRJYLV]RQ\NHUHWpEHQIRJODONR]WDWiVDHOpULDKHWLyUiW W|EEPXQNDYLV]RQ\HJ\LGHMĦ
PHJOpWH HVHWpQ D NO|QE|]Ę PXQNDYLV]RQ\RNEDQ |VV]HVHQ PHJKDWiUR]RWW IRJODONR]WDWiVL LGĘW NHOO IHJ\HOHPEH
venni), vagy

x

közép- LOOHWYHIHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQWDQXOPiQ\RNDWIRO\WDW

akkor a 10 % nyugdíjjárulékot, valamint a 7 % egészségbiztosítási járulékot a ténylegesen elért járulékalapot képezĘ
jövedelem után kell megfizetni.
Amennyiben a társas vállalkozó W|EE JD]GDViJL WiUVDViJEDQ N|]UHPĦN|GLN V]HPpO\HVHQ HVHWOHJ J\YH]HWĘ
WLV]WVpJYLVHOĘMH DNNRU D MiUXOpNIL]HWpVL DOVy KDWiUW FVDN D] HJ\LN MRJYLV]RQ\iUD WHNLQWHWWHO NHOO DONDOPD]QLD D W|EEL
MRJYLV]RQ\iUDWHNLQWHWWHOSHGLJDWpQ\OHJHVHQHOpUWMiUXOpNDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOPHXWiQNHOOPHJIL]HWQLHDMiUXOpNRNDW
A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-ig nyilatkozik annál a társas vállalkozásnál, ahol alkalmazni
szeretné a járulékfizetési alsó határ szabályt.
$EEDQD]HVHWEHQKDDWiUVDVYiOODONR]yHJ\EHQHJ\pQLYiOODONR]yLVDNNRUIĘV]DEiO\V]HULQWDMiUXOpNIL]HWpVLDOVyKDWiUiW
D]HJ\pQLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHVRUiQNHOODONDOPD]QLDpVH]HQHOĘtUiVDOyOPHQWHVODWiUVDVYillalkozása keretében,
WHKiWRWWDWpQ\OHJHVHQHOpUWMiUXOpNDODSRWNpSH]ĘM|YHGHOHPXWiQN|WHOHVPHJIL]HWQLDMiUXOpNRNDW$]HJ\LGHMĦOHJHJ\pQL
pVWiUVDV YiOODONR]yQDNLV PLQĘVOĘ PDJiQV]HPpO\QHN OHKHWĘVpJHYDQDUUDKRJ\DWiUVDVYiOODONR]iV IHOp Q\LODWNRzatban
közölje, hogy a társas vállalkozásban kívánja megfizetni a járulékait a járulékfizetés alsó határt alkalmazva az adóév
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HJpV]pUH (QQHN HUHGPpQ\HNpSSHQ D] HJ\pQL YiOODONR]iViEDQ D] HOpUW MiUXOpNDODSRW NpSH]Ę M|YHGHOPH XWiQ NHOO
megfizetnie a járulékokat.
7.2.8

.LHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyWiUVDVYiOODONR]yNMiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJHL

Az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, vagy vállalkozói tevékenysége
folytatása mellett özvegyi nyugdíjban részesül úgy, hogy a rá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárt már elérte NLHJpV]tWĘ
WHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyWiUVDVYiOODONR]yQDNPLQĘVO
$NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyWiUVDVYiOODONR]yk a törvény szerint QHPPLQĘVOnek biztosítottnak, ezért rájuk nem az
általáQRV MiUXOpNIL]HWpVL V]DEiO\RN D] LUiQ\DGyDN $ WiUVDV YiOODONR]iV D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWyQDN PLQĘVOĘ
társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni, mely havi 7 500 forint (napi 250 forint) 2019.
január 1-MpWĘO
A NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy WiUVDV YiOODONR]yW  V]i]DOpN PpUWpNĦ nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség terheli
VDMiW PDJD XWiQ $ Q\XJGtMMiUXOpN DODSMD D V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVpUH WHNLQWHWWHO NLIL]HWHWW MiUXOpNDODSRW NpSH]Ę
jövedelem.
A társas vállalkozás nem kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére DWiUVDVYiOODONR]yXWiQDUUDD]LGĘV]DNUD
vonatkozóan, amely alatt a társas vállalkozó:
x

NHUHVĘNpSWHOHQ

x

J\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\EHQUpV]HVO

x

fogvatartott;

x

KDJ\YpGNpQWV]DEDGDOPLJ\YLYĘNpQWN|]MHJ\]ĘNpQWNDPDUDLWDJViJiWV]QHWHOWHWL

x

IRJODONR]WDWiVDDPXQNDYLV]RQ\iEDQYDJ\HJ\LGHMĦOHJIHQQiOOyW|EEPXQNDYLV]RQ\iEDQHJ\WWHVHQHOpULDKHWL
órát.

+D D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy WiUVDV YiOlalkozó HJ\LGHMĦOHJ HJ\pQL YiOODONR]y LV DNNRU IĘV]DEiO\ V]HULQW D]
egészségügyi szolgáltatási járulékot az egyéni vállalkozásában köteles megfizetni, ezzel mentesítve a társas vállalkozást a
MiUXOpNPHJIL]HWpVpWĘO/HKHWĘVpJHYDQD]RQEDQQ\LODWNR]QLDWirsas vállalkozás felé a tárgyév január 31-éig, hogy a társas
vállalkozás fizesse meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
$PHQQ\LEHQ D NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy WiUVDV YiOODONR]y több társas vállalkozásnak a tagja, akkor a tárgyév
január 31-éig leadott nyilatkozatában meg kell határoznia, hogy utána melyik társas vállalkozás teljesítse az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget.
7.2.9

Családi járulékkedvezmény érvényesítése társas vállalkozók esetében

$EL]WRVtWRWWQDNPLQĘVOĘWiUVas vállalkozó érvényesítheti a családi járulékkedvezményt a tényleges jövedelme (vállalkozói
NLYpW iWDOiQ\EDQ PHJiOODStWRWW M|YHGHOHP YDJ\ V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GĘL GtM  XWiQ DEEDQ D] HVHWEHQ KD D V]HPpO\L
jövedelemadó törvény által meghatározott családi adóalap kedvezményre jogosító feltételeknek egyébként megfelelt.
7.2.10

Szociális hozzájárulási adó társas vállalkozók esetében

A szociális hozzájárulási adó megfizetésére DWiUVDVYiOODONR]iV PLQWNLIL]HWĘ N|WHOHV.
Az alábbi jogviszonyok eredményeznek szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget:
x

N|]NHUHVHWL WiUVDViJ EHWpWL WiUVDViJ NRUOiWROW IHOHOĘVVpJĦ WiUVDViJ N|]|V YiOODOW HJ\HVOpV HXUySDL JD]GDViJL
HJ\HVOpVV]DEDGDOPLJ\YLYĘLWiUVDViJV]DEDGDOPLJ\YLYĘLLURGDpVWHUPpV]HWHVV]HPpO\WDJMDközött fennálló,
D WDJQDN D MRJL V]HPpO\ D] HJ\pE V]HUYH]HW WHYpNHQ\VpJpEHQ YDOy V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVL N|WHOH]HWWVpJHW
HUHGPpQ\H]ĘWDJLMRJYLV]RQ\

x

J\YpGLLURGDN|]MHJ\]ĘLLURGDYpJUHKDMWyLLURGDHJ\pQLFpJpVWHUPpV]HWHVV]HPpO\WDJMDN|]|WWIHQQiOló tagi
jogviszony.
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Nem eredményez adófizetési kötelezettséget KD D IHQWL MRJYLV]RQ\RNEDQ iOOy V]HPpO\ D 7EM V]HULQWL NLHJpV]tWĘ
WHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘWiUVDVYiOODONR]yQDNPLQĘVO
Az adó alapja a társaság által a vele adófizetési kötelezettséget eredményH]Ę MRJYLV]RQ\EDQ iOOy WHUPpV]HWHV V]HPpO\
UpV]pUHNLIL]HWHWWYDJ\MXWDWRWWDV]HPpO\LM|YHGHOHPDGyW|UYpQ\iOWDOPHJKDWiUR]RWWQHP|QiOOyWHYpNHQ\VpJEĘOV]iUPD]y
M|YHGHOHP 1HP |QiOOy WHYpNHQ\VpJQHN PLQĘVO D WiUVDV YiOODONR]iV WDJMiQDN V]HPpO\HV N|]UHPĦködése, valamint a
YH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘLWHYpNHQ\VpJËJ\D]HWHYpNHQ\VpJHNpUWMXWWDWRWWGtMD]iVXWiQLVN|WHOHVDWiUVDVYiOODONR]iVDV]RFLilis
hozzájárulási adót megfizetni.
A társas vállalkozások esetében is alkalmazandók az adóalap megállapításának különös szabályai. A tagi jogviszonyra
WHNLQWHWWHODWiUVDVYiOODONR]iVWKDYRQWDWHUKHOĘV]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGyDODSMDOHJDOiEEDPLQLPiOEpUV]i]DOpND
$] DGy DODSMD OHJDOiEE D] DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJHW HUHGPpQ\H]Ę MRJYLV]RQ\ IHQQiOOiVD PLQGen napjára számítva a
minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján.
A társas vállalkozás mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól azokon a napokon, amikor a társas
vállalkozó
x

WiSSpQ]EHQEDOHVHWLWiSSpQ]EHQFVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMEDQUpV]HVO

x

J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiVEDQ J\HUPHNJRQGR]iVL VHJpO\EHQ J\HUPHNQHYHOpVL WiPRJDWiVEDQ iSROiVL
díjban részül, kivéve, ha annak tartama alatt a tag személyeVN|]UHPĦN|GpVpWV]HPpO\HVHQIRO\WDWMD

x

FVHFVHPĘJRQGR]iVL GtMEDQ J\HUPHNJRQGR]iVL GtMEDQ pV J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiVEDQ HJ\LGHMĦOHJ
részesül;

x

önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít, fogvatartott,

x

az ügyvédi iroda, a szabadalmi J\YLYĘLWiUVDViJDN|]MHJ\]ĘLLURGDWDJMiQDNNDPDUDLWDJViJDV]QHWHO

Nem kell a különös járulékfizetési szabályt alkalmaznia a társaságnak, ha a társas vállalkozó a társas vállalkozói
tevékenysége mellett legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyt folytat, vagy közép- LOOHWYH IHOVĘIRN~
RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQIRO\WDWWDQXOPiQ\RNDW(]HVHWEHQDV]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGy
alapja a ténylegesen realizált jövedelem.
Azokon a napokon sem kell alkalmaznia a társas vállalkozásnak a különös szabályt, amikor a társas vállalkozó más
WiUVDViJQiOLVWiUVDVYiOODONR]yQDNPLQĘVOYDJ\HJ\LGHMĦOHJHJ\pQLYiOODONR]yQDNLVPLQĘVO(EEHQD]HVHWEHQDWiUVDV
vállalkozónak nyilatkoznia kell a társas vállalkozás felé, hogy hol fogja teljesíteni a szociális hozzájárulási adó
kötelezettségét figyelembe véve a különös szabályt. Nyilatkozata alapján tehát az egyik társas vállalkozásban teljesíti a
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségét legalább a minimálbér 112,5 százaléka után, és a többi társas
YiOODONR]iVQiO LOOHWYH D] HJ\pQL YiOODONR]iViEDQ  D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGy DODSMD D WpQ\OHJHV DGyDODSRW NpSH]Ę
jövedelme.
A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalék, amit a fentiekben meghatározott adóalapra vonatkozóan kell
NLV]iPtWDQL$IL]HWHQGĘDGyHOWpUKHWDV]iPtWRWWDGyWyODEEDQD]HVHWEHQKDDV]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGyKR]NDSFVROyGy
NHGYH]PpQ\HNHW pUYpQ\HVtW D WiUVDV YiOODONR]y $ OHKHWVpJHV V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGy NHGYH]PpQ\HNUĘO D ¶6]RFLiOis
hozzájárulási adókedvezmények’ részben olvashat.
$ V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW EHYDOODQL pV PHJIL]HWQL LV WiUJ\KyW N|YHWĘ KyQDS -ig kell a társas vállalkozónak. A
szociális hozzájárulási adót a természetes személy részére kiállított igazoláson nem kell feltüntetni. Amennyiben
valamilyen kedvezményt vesz igénybe a társas vállalkozó, az esetben a kedvezménnyel csökkentett adót kell megfizetnie
és bevallania, feltüntetve a bevalláson az adókedvezmény jogcímét, alapját illetve összegét. A társas vállalkozó az
adóévben megszerzett
x

vállalkozásból kivont jövedelem, az osztalék,

x

D]iUIRO\DPQ\HUHVpJEĘOV]iUPD]yM|YHGHOHP
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után 2019. január 1-MpWĘO a jövedelem után már nem 14 % egészségügyi hozzájárulást, hanem 19,5% szociális
hozzájárulási adót köteles fizetni a 15% személyi jövedelemadó mellett. A társas vállalkozó a vállalkozásból kivont
jövedelem, osztalék, árfolyamnyereség után a szociális hozzájárulási adót addig köteles megfizetni, amíg az összevont
adóalapba tartozó adóalapjának számításánál figyelembe vett jövedelme és egyes más jövedelmei (vállalkozásból kivont
jövedelme, pUWpNSDStUN|OFV|Q]pVEĘO V]iUPD]y M|YHGHOPH, osztaléka, vállalkozói osztalékalapja, és iUIRO\DPQ\HUHVpJEĘO
származó jövedelme) a tárgyévben el nem éri a minimálbér összegének huszonnégyszereséW DGyIL]HWpVL IHOVĘ KDWiU  A
M|YHGHOPHWNLIL]HWĘD]DGyWDMXWWDWiVWN|YHWĘKyQDSQDSMiLJIL]HWLPHJpVYDOOMDEH
7.3. (J\V]HUĦVtWHWWYiOODONR]yLDGy]iVWYiODV]WyNUDYRQDWNR]yWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLV]DEiO\RN
Az Eva tv. az eva adóalany egyéni- és társas vállalkozók járulék, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi
KR]]iMiUXOiViQDN YRQDWNR]iViEDQ QHP WDUWDOPD] HOĘtUiVRNDW H N|WHOH]HWWVpJHNUĘO az általános társadalombiztosítási
jogszabályok (Tbj., Szocho tv.,Eho tv.) rendelkeznek.
7.3.1

Eva adózó egyéni vállalkozók

Az eva adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége aQQDN PHJIHOHOĘHQ alakul, hogy vállalkozását milyen
tevékenységként végzi.
Megkülönböztetünk:
x

IĘIRJODONR]iV~

x

többes jogviszonyos (heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, illetve nappali tagozaton
tanulmányokat folytató),

x

NLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyQDNPLQĘVOĘHJ\pQLYiOODONR]yW

Fontos megjegyezni, hogy az eva adózó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt nem érvényesíthet.
(YDDGy]yIĘIRJODONR]iV~Yillalkozó egyéni járulék és szociális hozzájárulási adó kötelezettsége
$IĘIRJODONR]iV~ EL]WRVtWRWW HYDDGy]yHJ\pQLYiOODONR]yMiUXOpNIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJH
Járulék típusa és mértéke:

Járulék alapja:

10%-os nyugdíjjárulék

legalább a minimálbér

7%-os egészségbiztosítási járulék

legalább a minimálbér másfélszerese

1,5%-RVPXQNDHUĘ-piaci járulék

legalább a minimálbér másfélszerese

19,5%-os szociális hozzájárulási adó

legalább a minimálbér 112,5 %-a

$ IĘIRJODONR]iV~HYDDGy]yHVHWpEHQDminimálbér a táUJ\KyQDSHOVĘQDSMiQDWHOMHVPXQNDLGĘUHpUYpQ\HV PLQLPiOEpU
D]RQEDQ KD D] HJ\pQL YiOODONR]y V]HPpO\HVHQ YpJ]HWW IĘWHYpNHQ\VpJH OHJDOiEE N|]pSIRN~ LVNRODL YpJ]HWWVpJHW YDJ\
középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum.
$ IĘIRJODONR]iV~ HYD DGy]y HJ\pQL YiOODONR]y XJ\DQD]RQ LGĘV]DNRNEDQ mentesül a járulékfizetési kötelezettségek alól,
mint az egyéni vállalkozó $PHQQ\LEHQ D PHQWHVtWĘ IHOWpWHO QHP iOO IHQQ D QDSWiUL KyQDS PLQGHQ QDSMiQ DNNRU D
járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a
V]DEiO\WNHOODONDOPD]QLDNNRULVKDD]HJ\pQLYiOODONR]yEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\DKyN|]EHQNH]GĘG|WWYDJ\V]ĦQWPHJ
$] HYD DGy]y HJ\pQL YiOODONR]y D PDJDVDEE |VV]HJĦ WiUVDGDlombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú
nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat a Tbj. szerinti minimálbérnél (legalább a minimálbér másfélszerese
alapulvételével) magasabb járulékalap után fizeti meg. Az egyéni vállalkozó a magasabb járulékalap adóévre szóló
YiODV]WiViUyODWiUJ\pYHOVĘMiUXOpNEHYDOOiViEDQQ\LODWNR]LND]iOODPLDGyKDWyViJIHOp
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Az egyéni vállalkozó a Tbj. szerinti minimálbér (minimálbér másfélszerese, minimálbér 112,5 százaléka) alapulvételével
nem köteles nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási- pVPXQNDHUĘ- piaci járulékot, szociális hozzájárulási adót fizetni arra az
LGĘWDUWDPUDKDD]HJ\pQLYiOODONR]y
x

WiSSpQ]EHQEDOHVHWLWiSSpQ]EHQFVHFVHPĘJRQGR]iVLGtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMEDQJ\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘ
ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
J\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVJ\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\D]iSROiVLGtMIL]HWpVpQHNLGĘWDUWDPDDODWWYiOODONR]yL
tevékenységét személyesen folytatja,

x

katonai szolgálatot teljesít, mint önkéntes tartalékos katona, fogvatartott,

x

J\YpGL WHYpNHQ\VpJpW V]DEDGDOPL J\YLYĘNpQW N|]MHJ\]ĘNpQW NDPDUDL WDJViJiW HJ\pQL YiOODONR]yL
tevékenységét szünetelteti.

$PHQQ\LEHQ D] HOĘ]ĘHNEHQ PHJKDWiUR]RWW N|UOPpQ\HN D naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a
járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a
szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hyQDSN|]EHQNH]GĘG|WWYDJ\V]ĦQWPHJ
Az eva szerint adózó egyéni vállalkozónak egyéni járulék, valamint szociális hozzájárulási adó bevallási kötelezettségét a
WiUJ\KyWN|YHWĘKyQDS-ig, elektronikus úton kell teljesítenie.
Eva adózó másodfoglalkozású (többes jogviszonyos) vállalkozó járulék és szociális hozzájárulási adó kötelezettsége
Másodfoglalkozású eva adózó egyéni vállalkozóknak PLQĘVOD]DNL
x

D]HJ\pQLYiOODONR]iViYDOHJ\LGHMĦOHJKHWLyUiV W|EEPXQNDYLV]Rny esetén összesítve) foglalkoztatással járó
munkaviszonyban foglalkoztatott,

x

közép- LOOHWYHIHOVĘIRN~RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQQDSSDOLUHQGV]HUĦRNWDWiVNHUHWpEHQWDQXOPiQ\RNDWIRO\WDW

$PiVRGIRJODONR]iV~HYDDGy]yHJ\pQLYiOODONR]yQDNDN|YHWNH]Ęadó- és járulékfizetési kötelezettsége van:
Járulék típusa és mértéke:

Járulék alapja:

10%-os nyugdíjjárulék

az eva törvényben meghatározott adóalap 4 %-a

7%-os egészségbiztosítási járulék

az eva törvényben meghatározott adóalap 4 %-a

Adó típusa és mértéke:

Adó alapja:

19,5%-os szociális hozzájárulási adó

az eva törvényben meghatározott adóalap 4 %-a

A másodfoglalkozású eva adózó egyéni vállalkozó nem fizet WHKiWPpUWpNĦPXQNDHUĘ-piaci járulékot, illetve nincs
legalább a Tbj. szerinti minimálbér utáni járulék- és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége.
A többes jogviszonyos eva adózó egyéni vállalkozónak LV OHKHWĘVpJH YDQ DUUD KRJ\ D PDJDVDEE |VV]HJĦ
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében arról nyilatkozzon, hogy magasabb járulékalap után fizeti meg a
járulékokDW$Q\LODWNR]DWPHJWpWHOpUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNPHJHJ\H]QHNDIĘIRJODONR]iV~HJ\pQLYiOODONR]yUDYRQDWNR]y
V]DEiO\RNNDO LOOHWYH HVHWNEHQ D YiODV]WiV D PXQNDYLV]RQ\ LOOHWYH WDQXOyL KDOOJDWyL MRJYLV]RQ\ PHJV]ĦQpVpW N|YHWĘ
WiUJ\pYLLGĘV]DNUDLVV]yOKDW
A járulékokat, és a szociális hozzájárulási adót negyedévente köteles bevallani és megfizetni a többes jogviszonyos eva
HJ\pQLYiOODONR]yDQHJ\HGpYHWN|YHWĘKyQDSQDSMiLJ
(YDDGy]yNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWYpJ]ĘYiOODONR]yMiUXOpNpVV]RFLiOLVKR]]ájárulási adó kötelezettsége
.LHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHYDDGy]y HJ\pQLYiOODONR]yQDNPLQĘVOD]DNL
x

YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHIRO\WDWiViYDOHJ\LGHMĦOHJVDMiWMRJ~Q\XJGtMDVYDJ\
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x

vállalkozói tevékenysége folytatása mellett özvegyi nyugdíjban részesül úgy, hogy a rájuk vonatkozó öregségi
nyugdíj korhatárt már elérte.

Járulék típusa és mértéke:

Járulék alapja:

10%-os nyugdíjjárulék

az eva törvényben meghatározott adóalap 10 %-a

egészségügyi szolgáltatási járulék

7 500 forint (naponta 250 forint)

7|EE MRJYLV]RQ\ HJ\LGHMĦ IHQQiOOiVD esetén, mint például ha az egyéni vállalkozó egyszerre társas vállalkozó is, az
HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVLMiUXOpNRWFVDNHJ\MRJYLV]RQ\UDWHNLQWHWWHON|WHOHVPHJIL]HWQL)ĘV]DEiO\V]HULQWHOVĘVRUEDQD]
egyéni vállalkozói jogviszonyára tekintettel köteles ezt a járulékfizetési kötelezettségét teljesíteni. Ha a tárgyév január 31ig nyilatkozik a társas vállalkozás részére, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét a társas
vállalkozás keretében szeretné teljesíteni, úgy egyéni vállalkozóként ez alól a kötelezettség alól mentesül.
Nem kell fizetnie DNLHJpV]tWĘWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyHYDYiOODONR]yQDND]egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha
x

NHUHVĘNpSWHOHQ J\HUPHNJRQGR]iVWVHJtWĘHOOiWiVEDQJ\Hrmekgondozási segélyben részesül, fogvatartott,

x

állat-HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWy WHYpNHQ\VpJH J\YpGL WHYpNHQ\VpJH N|]MHJ\]ĘL YDJ\ V]DEDGDOPL J\YLYĘL
kamarai tagsága vagy egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel,

x

foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy eg\LGHMĦOHJIHQQiOOyW|EEPXQNDYLV]RQ\iEDQHJ\WWHVHQHOpULDKHWL
órát.

$] HYD KDWiO\D DOi WDUWR]y NLHJpV]tWĘ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL YiOODONR]y H MRJYLV]RQ\iUD WHNLQWHWWHO szociális
hozzájárulási adót nem fizet.
Az egészségügyi szolgáltatási járuOpNRWpVDQ\XJGtMMiUXOpNRWpYHQWHD]DGypYHW N|YHWĘ KyQDSMiLJNHOO PHJIL]HWQLH
PtJMiUXOpNEHYDOOiVLN|WHOH]HWWVpJpWD]DGypYHWN|YHWĘpYIHEUXiU-éig a ’43-as számú nyomtatványon kell eleget tennie.
7.3.2

Eva adózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókra is alkalmazandó változás, hogy 2019. január 1-MpWĘODPHQQ\LEHQD]HYD
adózó egyéni vállalkozó olyan jövedelmet szerez, amely után a korábbi szabályok értelmében egészségügyi hozzájárulás
fizetési kötelezettsége keletkezett volna (például vállalkozásból kivont jövedelem, osztalék, vállalkozói osztalékalap),
2019-WĘO PiU QHP  HJpV]VpJJ\L KR]]iMiUXOiVW KDQHP  V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW N|WHOHV PHJIL]HWQL D
jövedelem után a 15% személyi jövedelemadó kötelezettség mellett. Az eva hatálya alá tartozó vállalkozó addig köteles
megfizetni a 19,5%-RV PpUWpNĦ V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW DPtJ D YiOODONR]yL RV]WDOpNDODS RV]WDOpN YiOODONR]iVEyO
NLYRQ M|YHGHOHPEĘO származó jövedelme a tárgyévben el nem éri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét
DGyIL]HWpVLIHOVĘKDWiU .
7.4. $V]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGyEyOpUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\UHQGV]HU
2019-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke változatlanul 19,5%.
Fontos, hogy 2019. január 1-MpWĘO HJ\UpV]W V]ĦNO D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyEyO LJpQ\EH YHKHWĘ HGGLJL NHGYH]PpQ\HN
köre, másrészt azonban megjelennHN~MpUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\HNLVA szociális hozzájárulási adóból 2019. január 1MpWĘODN|YHWNH]ĘMRJFtPHNHQOHKHWadókedvezményt igénybe venni:
7.4.1

6]DNNpS]HWWVpJHW QHP LJpQ\OĘ PXQNDN|UEHQ IRJODONR]WDWRWW PXQNDYiOODOy XWiQ pUYpQ\HVtWKHWĘ
adókedvezmény

$ NLIL]HWĘ DNL RO\DQ V]HPpO\W IRJODONR]WDW PXQNDYLV]RQ\ NHUHWpEHQ DNLQHN PXQNDN|UH D )RJODONR]iVRN (J\VpJHV
Osztályozási Rendszerében meghatározott (FEOR-08) 9. csoportjába (V]DNNpS]HWWVpJHWQHPLJpQ\OĘPXQNDN|U) tartozik, a
V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyEyO DGyNHGYH]PpQ\W pUYpQ\HVtWKHW $ NHGYH]PpQ\QHN LGĘEHOL NRUOiWMD QLQFV, a kedvezmény
legfeljebb a minimálbér összege után pUYpQ\HVtWKHWĘD]DGyPpUWpNIHOpYHOV]iPtWYD
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7.4.2

$PXQNDHUĘSLDFUDOpSĘNXWiQLNHGYH]PpQ\

$]DIRJODONR]WDWyDNLDPXQNDHUĘSLDFUDOpSĘV]HPpO\WPXQNDYLV]RQ\EDQIRJODONR]WDWD]ĘWDPXQNDYLV]RQ\UDWHNLQWHWWHO
WHUKHOĘ DGyEyO DGyNHGYH]PpQ\W YHKHW LJpQ\EH MunkaeUĘ-SLDFUD OpSĘQHN PLQĘVO D] DNL D NHGYH]PpQ\H]HWW
IRJODONR]WDWiV NH]GHWpQHN KyQDSMiW PHJHOĘ]Ę  QDSRQ EHOO OHJIHOMHEE  QDSLJ UHQGHONH]HWW D EL]WRVtWiVL
kötelezettséggel járó munkaviszonnyal. A biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyba a csecsHPĘJRQGR]iVL GtM D
J\HUPHNJRQGR]iVL GtM D J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiV YDJ\ D J\HUPHNQHYHOpVL WiPRJDWiV IRO\yVtWiViQDN LGĘV]DNiW
YDODPLQWDN|]IRJODONR]WDWiVEDQW|UWpQĘUpV]YpWHOLGĘWDUWDPiWQHPNHOOEHV]iPtWDQL $NHGYH]PpQ\pYLJpUYpQ\HVtWKHWĘ
és PpUWpNH D] HOVĘ NpW pYEHQ D EUXWWy PXQNDEpU GH OHJIHOMHEE D PLQLPiOEpU -a, míg a foglalkoztatás harmadik
évében legfelMHEE D PLQLPiOEpU XWiQ IHOPHUOĘ 19,5 %-os adómérték 50%-a. $ NHGYH]PpQ\W D NLIL]HWĘ D IHOWpWHOHN
fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.
7.4.3

+iURPYDJ\W|EEJ\HUPHNHWQHYHOĘPXQNDHUĘSLDFUDOpSĘQĘNXWiQpUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\

$ NHGYH]PpQ\ pUYpQ\HVtWpVL LGĘV]DND  pY pV D IRJODONR]WDWiV HOVĘ KiURP pYpEHQ D EUXWWy PXQNDEpU GH OHJIHOMHEE D
minimálbér 19,5%-a, míg a QHJ\HGLN pV D] |W|GLN pYEHQ D PLQLPiOEpU XWiQ IHOPHUOĘ -os adómérték 50%-a
pUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\NpQW
7.4.4

0HJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĦYiOODONR]yXWiQpUYpQ\HVtWKHWĘDGyNHGYH]PpQ\

A szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg
x

a munkaviszonyEDQWHUPpV]HWHVV]HPpO\WIRJODONR]WDWyNLIL]HWĘW

x

az egyéni vállalkozót DVDMiWPDJDXWiQIL]HWHQGĘDGyEyO

x

a társadalombiztosítási szabályok szerint társas vállalkozásnak

D JpSMiUPĦYH]HWĘ-NpS]Ę pV D] RNWDWy

PXQNDN|]|VVpJ NLYpWHOpYHO  PLQĘVOĘ YiOODONR]iVW D WDJMiYDO IHQQiOOy DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJHW HUHGPpQ\H]Ę
MRJYLV]RQ\iUDWHNLQWHWWHONHOHWNH]ĘDGyEyO.
$ NHGYH]PpQ\ DNNRU YHKHWĘ LJpQ\EH KD D IRJODONR]WDWRWW HJ\pQL YiOODONR]y LOOHWYH WDJ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ
V]HPpO\QHNPLQĘVO A törvény meghaWiUR]]DDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĦIRJDOPiWDMRJRVXOWViJKR]V]NVpJYDQD
NRPSOH[ PLQĘVtWpVUĘO V]yOy GRNXPHQWXPUD YDJ\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ V]HPpO\HN HOOiWiVDLQDN IRO\yVtWiViW
igazoló határozatra.
A kedvezmény a minimálbér kétszerese mértékéig biztosít mentességet a szociális hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
LGĘEHOLNRUOiWQpONO
7.4.5

További szociális hozzájárulási adókedvezmények

A fentieken túl a további kedvezmények LVpUYpQ\HVtWKHWĘNDV]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVDGyYDONDSFVRODWEDQ
x

a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény,

x

N|]IRJODONR]WDWRWWDNXWiQLJpQ\EHYHKHWĘDGyNHGYH]PpQ\

x

DPH]ĘJD]GDViJLPXQNDN|UEHQIRJODONR]WDWRWWPXQNDYiOODOyNXWiQpUYpQ\HVtWKHWĘDGyNHGYH]PpQ\

x

a kutatás-IHMOHV]WpVLWHYpNHQ\VpJXWiQpUYpQ\HVtWKHWĘDGyNHGvezmény.

$ IHQWL DGyNHGYH]PpQ\HN pUYpQ\HVtWKHWĘN kis- és középvállalkozások esetében is, amennyiben a törvényben foglalt
feltételeknek megfelelnek.
$ PXQNiOWDWy V]HPpO\pEHQ EHN|YHWNH]Ę YiOWR]iV HVHWpQ D] DGyNHGYH]PpQ\HNHW D] iWYHYĘ PXQNiOWDWy WRYiEE
érvéQ\HVtWKHWL D NHGYH]PpQQ\HO pULQWHWW LGĘV]DN IHQQPDUDGy UpV]pUH $ UpV]PXQNDLGĘEHQ IRJODONR]WDWRWWDN HVHWpQ QHP
NHOO DONDOPD]QL D NHGYH]PpQ\ PpUWpNpUH DUiQ\RVtWiVL V]DEiO\W )Ę V]DEiO\ V]HULQW D NLIL]HWĘW XJ\DQD]]DO D WHUPpV]HWHV
személlyel fennálló munkaviV]RQ\iUD WHNLQWHWWHO FVDN HJ\ DGyNHGYH]PpQ\ LOOHWL PHJ D NLIL]HWĘQHN YiODV]WDQL NHOO KRJ\
melyik kedvezmény kívánja érvényesíteni.

8

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VONATKOZÁSÁBAN

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket a Szakhoz tv. foglalja össze.
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8.1. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek
A szakképzési hozzájárulás alanyai:
x

gazdasági társaság,

x

szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet)

x

állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, köz|VYiOODODWHUGĘELUWRNRVViJLWiUVXODWYt]JD]GiONRGiVLWiUVXODW- kivéve a
Yt]LN|]PĦ-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,

x

J\YpGLLURGDYpJUHKDMWyLURGDpVV]DEDGDOPLJ\YLYĘLURGD

x

N|]MHJ\]ĘLLURGD

x

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

x

egyéni cég,

x

DWDQXOyV]HU]ĘGpVN|WpVpUHMRJRVXOWHJ\pEV]HUYH]HWEL]RQ\RVIHOWpWHOHNPHOOHWW

Az egyéni vállalkozót saját maga tekintetében nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Az evás egyéni vállalkozók az Eva törvényben meghatározott módon kötelesek eleget tenni a szakképzési hozzájárulással
kapcsolatos adókötelezettségeknek.
Az átalányadózó adóalanyok az átalányadó megfizetésével mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megfizetése és
bevallása alól.
+DVRQOyNpSSHQ PHQWHVO D] HJ\pQL FpJ D YpJUHKDMWy LURGD D V]DEDGDOPL J\YLYĘ LURGD D] J\YpGL LURGD D N|]MHJ\]Ę
LURGD D V]DNNpS]pVL KR]]iMiUXOiVL N|WHOH]HWWVpJ DOyO D WHYpNHQ\VpJpEHQ V]HPpO\HVHQ N|]UHPĦN|GĘ WDJMDL WHNLQWHWpEHQ
Azonban – mint ahogy azt már az egyéni vállalkozó esetében láttuk – a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó
kötelezettség az általános szabályok szerint terheli ezen adóalanyi kört az általa foglalkoztatott alkalmazottak tekintetében.
A kiva alanya valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozások mentesülnek a szakképzési
hozzájárulás fizetési és bevallási kötelezettség alól.
8.2. $V]DNNpS]pVLKR]]iMiUXOiVDODSMDPpUWpNHpVD]pUYpQ\HVtWKHWĘNHGYH]PpQ\HN
A szakképzési hozzájárulás alapja 2019-WĘO
x

Az Szja. tv. UHQGHONH]pVHL V]HULQWL DGyN|WHOH]HWWVpJ DOi HVĘ QHP |QiOOy WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y EHYpWHOEĘO D]
DGyHOĘOHJ-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó
szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével

x

Az Szja. tv. UHQGHONH]pVHL V]HULQWL DGyN|WHOH]HWWVpJ DOi HVĘ |QiOOy WHYpNHQ\VpJEĘO V]iUPD]y EHYpWHOEĘO D]
DGyHOĘOHJ-alap számításánál figyelembe vett jövedelem

x

)HQWLMXWWDWiVKLiQ\iEDQDPXQNDV]HU]ĘGpsben meghatározott alapbér vagy DV]HU]ĘGpVEHQPHJKDWiUR]RWWGtMD]iV

x

az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás esetében a szociális hozzájárulási adó alapja.

A szakképzési hozzájárulás mértéke az adóalap 1,5 százaléka. Az eva alanyokat, az általuk foglalkoztatott
munkavállalókra tekiQWHWWHO WHUKHOĘ V]DNNpS]pVL KR]]iMiUXOiV PpUWpNH D WiUJ\KyQDS HOVĘ QDSMiQ pUYpQ\HV PLQLPiOEpU
kétszeresének a 1,5 százaléka.
2019-WĘOQHPNHOHWNH]LNV]DNNpS]pVLKR]]iMiUXOiVIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJD]RNEDQD]HVHWHNEHQDPLNRUD6]RFKRWYV]HULQW
nem keletNH]LN DGyIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ (] D]W MHOHQWL KRJ\ DEEDQ D] HVHWEHQ KD D PXQNiOWDWy D PXQNDHUĘSLDFUD OpSĘ
PXQNDYiOODOy D KiURP YDJ\ W|EE J\HUPHNHW QHYHOĘ PXQNDHUĘSLDFUD OpSĘ QĘ YDJ\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ
munkavállaló után 19,5 százalékos mértpNĦ DGyNHGYH]PpQ\W pUYpQ\HVtW D V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGy WHUKpUH DNNRU D
kedvezményezett adóalap figyelembevételével a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetnie.
Az egyéni vállalkozó saját maga után, illetve a társas vállalkozás a tagja után akkor pUYpQ\HVtWKHWV]i]DOpNRVPpUWpNĦ
szociális

hozzájárulási

adókedvezményt,

PXQNDNpSHVVpJĦQHNPLQĘVO

ha

az

egyéni

vállalkozó,

társas

vállalkozás

tagja

megváltozott
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Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a doktori vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos
FtPPHO UHQGHONH]Ę NXWDWy IHMOHV]WĘ PXQNDN|UEHQ IRJODONR]WDWRWW PXQNDYiOODOyUD WHNLQWHWWHO KD D PXQNiOWDWy D
munkaviszonnyal összefüggésben 19,5 százalékos adókedvezményt érvényesít.
Átmeneti szabály alapján az érvényesítésre nyiWYD iOOy KDWiULGĘLJ YiOWR]DWODQ V]DEiO\RNNDO WRYiEE pUYpQ\HVtWKHWĘ D
SiO\DNH]GĘ PXQNDYiOODOyN XWiQL DGyNHGYH]PpQ\ D WDUWyVDQ iOOiVNHUHVĘN XWiQ pUYpQ\HVtWKHWĘ DGyNHGYH]PpQ\ D
J\HUPHNJRQGR]iVL GtM D J\HUPHNJRQGR]iVW VHJtWĘ HOOiWiV YDJ\ J\HUPHNQHYHOpVL Wimogatás folyósítása alatt, vagy azt
N|YHWĘHQ IRJODONR]WDWRWWDN XWiQ pUYpQ\HVtWKHWĘ DGyNHGYH]PpQ\ YDODPLQW D V]DEDG YiOODONR]iVL ]yQiEDQ PĦN|GĘ
vállalkozások újonnan foglalkoztatottjai utáni adókedvezmény
8.3. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja
A s]DNNpS]pVLKR]]iMiUXOiVWHOMHVtWpVpUHDW|UYpQ\W|EEIpOHOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWPHO\HNN|]ODN|WHOH]HWWYiODV]WKDW
x

gyakorlati képzések megszervezésével,

x

J\DNRUODWLNpS]pVLGĘV]DNRVYDJ\UpV]EHQLPHJV]HUYH]pVpYHOLOOHWYH

x

a szakképzési hozzájárulás megfizetése.

A gyakorlati képzés szervezésével a szakképzési hozzájárulásra kötelezett az alábbiak szerint teljesíthet:
x

D V]DNNpS]Ę LVNROD pV D N|WHOH]HWW N|]|WW OpWUHM|WW HJ\WWPĦN|GpVL PHJiOODSRGiV DODSMiQ D] LVNRODL UHQGV]HUĦ
szakképzésben, a nappali rendszHUĦ RNWDWiVEDQ pV D QDSSDOL RNWDWiV PXQNDUHQGMH V]HULQW V]HUYH]HWW
IHOQĘWWRNWDWiVEDQV]HUYH]HWWgyakorlati képzés, vagy

x

V]DNNpS]ĘLVNRODWDQXOyMDpVDN|WHOH]HWWN|]|WWOpWUHM|WWWDQXOyV]HU]ĘGpV alapján gyakorlati képzés szervezésével.

Meg kell jegyeznünk KRJ\ D J\DNRUODWL NpS]pV UpV]pW NpSH]L D V]RUJDOPL LGĘ EHIHMH]pVpW N|YHWĘHQ WHOMHVtWHWW V]DNPDL
gyakorlat is.
$IHQWOHtUWDNPHOOHWWDKR]]iMiUXOiVUDYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJD]DOiEELPyGRNRQLVWHOMHVtWKHWĘD6]DNKR]WYpUWHOPpEHQ
x

a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szakmai gyakorlati hely biztosításával, ha a szakmai gyakorlatra
NOVĘNpS]ĘKHO\HQDKDOOJDWyYDON|W|WWKDOOJDWyLPXQNDV]HU]ĘGpVDODSMiQNHUOVRU

x

VDMiW PXQNDYiOODOyN V]iPiUD IHOQĘWWNpS]pVL V]HU]ĘGpV pV WDQXOPiQ\L V]HU]ĘGpV YDgy a tanulmányok folytatására
W|UWpQĘ PXQNiOWDWyL N|WHOH]pV DODSMiQ PHJV]HUYH]HWW szakmai vagy nyelvi képzés jogszabályban meghatározott
N|OWVpJHLYHO LGHQHPpUWYHDKDWyViJLMHOOHJĦNpS]pVW 

Gyakorlati képzéssel – akár részben, akár egészben – W|UWpQĘWHOMHVtWpVHVHWpQD]pYHVEUXWWyN|WHOH]HWWVpJFV|NNHQWKHWĘD
személyenkénti 480 000 forint alapnormatíva és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott gyakorlati képzésekre
LUiQ\DGyQRUPDWtYDV]RU]DWiYDO$PHQQ\LEHQVDMiWGROJR]yNV]iPiUDWDQXOyV]HU]ĘGpV alapján biztosít szakmai vagy nyelvi
NpS]pVWDKR]]iMiUXOiVUDN|WHOH]HWWH]HQFV|NNHQWpVUHFVDNDEUXWWyN|WHOH]HWWVpJV]i]DOpNiLJYDQOHKHWĘVpJpVFVDN
DNNRUKDKDYRQWDOHJDOiEEIĘUpV]pUHWHOMHVtWJ\DNRUODWLNpS]pVWYDODPLQWD]HOĘtUWDGDWV]ROJiOWDWiVWDWiUJ\pYHWN|YHWĘ
év január 12-ig teljesít. $] HOVĘ NpW WHOMHVtWpVL PyG HVHWpQ QHP ]iUMD NL D W|UYpQ\ DQQDN OHKHWĘVpJpW VHP KRJ\ EL]RQ\RV
HVHWHNEHQ D KR]]iMiUXOiVUD N|WHOH]HWW YLVV]DLJpQ\HOMH D] DGyKDWyViJWyO D FV|NNHQWĘ WpWHOQHN D EUXWWy N|WHlezettséget
meghaladó részét.
8.4. A szakképzési hozzájárulás bevallási és teljesítési kötelezettsége
A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett adóalanyt havonta, az 1- KyQDSRNUD YRQDWNR]yDQ HOĘOHJ-bevallási és
fizetési kötelezettség terheli a tárgyhóQDSRWN|YHWĘKyQDS-LJQDSMiLJ$WHOMHVDGypYUHYRQDWNR]yDGyN|WHOH]HWWVpJUĘOLGHpUWYHD]DGyDODSDN|WHOH]HWWVpJpVDFV|NNHQWĘWpWHOHNIHOWQWHWpVpWLV- SHGLJDWiUJ\pYHWN|YHWĘpYMDQXiU-ig nyújt
EHDGyEHYDOOiVW0LQGD]HOĘOHJPLQGD]pYHVEevallás a ’08-as számú havi adó- pVMiUXOpNEHYDOOiVRQWHOMHVtWKHWĘ
$]HYDDGy]yQHJ\HGpYHQWHN|WHOHVPHJiOODStWDQLpVPHJIL]HWQLDV]DNNpS]pVLKR]]iMiUXOiVHOĘOHJpWDQHJ\HGpYHWN|YHWĘ
hó 12-LJ%HYDOODQLDDPiUPHJIL]HWHWWHOĘOHJHNHWD]pYHVEHYDOOiVEDQ kell.
$EEDQ D] HVHWEHQ KD D] DGyDODQ\ YLVV]DLJpQ\HOQL V]HUHWQp D V]DNNpS]pVL KR]]iMiUXOiVW DNNRU D EHYDOOiVVDO HJ\LGHMĦOHJ
NpUKHWLDYLVV]DLJpQ\OpVWD]HVHGpNHVVpJHWN|YHWĘQDSWyONH]GĘGĘHQ
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EGYES ADÓNEMEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

1. példa
Egyéni Vállalkozók

Bevétel
Vállalkozói
kivét/járulék
Összes kiadás
SZJA/EVA alap
Adó (és járulék)
Osztalékadó alap
Osztalékadó (15%)
Szociális hozzájárulási
adó
HIPA
Összes adófizetés
Nettó jövedelem
Effektív adókulcs a
bevételre számítva

KATA
7 500 000
20%
1 500 000

VSZJA
7 500 000
20%
1 500 000

Átalányadó (40%)
7 500 000
40%
3 000 000

EVA Opció 1
9 525 000
20%
1 500 000

EVA Opció 2
9 525 000
20%
1 500 000

0
1 500 000
600 000
-

2 677 718
4 177 718
3 322 283
299 005
3 023 277
453 492

4 500 000
1 507 500
-

2 677 718
4 177 718
9 525 000
3 524 250
-

0
1 500 000
9 525 000
3 524 250
-

50 000
650 000
5 350 000

279 630
79 735
2 349 189
2 330 453

877 500
108 000
2 493 000
3 507 000

95 250
4 856 828
3 168 173

95 250
3 619 500
4 405 500

8,7%

31,3%

33,2%

51,0%

38,0%

KATA
13 000 000
20%
2 600 000

VSZJA
13 000 000
20%
2 600 000

Átalányadó (40%)
13 000 000
40%
5 200 000

EVA Opció 1
16 510 000
20%
2 600 000

EVA Opció 2
16 510 000
20%
2 600 000

0
2 600 000
1 000 000
-

2 677 718
5 277 718
7 722 283
695 005
7 027 277
1 054 092

7 800 000
2 613 000
-

2 677 718
5 277 718
16 510 000
6 108 700
-

0
2 600 000
16 510 000
6 108 700
-

50 000
1 050 000
9 350 000

279 630
260 000
3 526 054
8 314 336

1 521 000
187 200
4 321 200
6 078 800

165 100
7 511 128
6 398 873

165 100
6 273 800
7 636 200

8,1%

27,1%

33,2%

45,5%

38,0%

Egyéni Vállalkozók
Bevétel
Költség arány
Költség
Vállalkozói
kivét/járulék
Összes kiadás
SZJA/EVA alap
Adó (és járulék)
Osztalékadó alap
Osztalékadó (15%)
Szociális hozzájárulási
adó
HIPA
Összes adófizetés
Nettó jövedelem
Effektív adókulcs a
bevételre számítva
Feltételezéseink:
-

20 %-os költséggel számoltunk, mely nem tartalmazza a vállalkozói kivétet.
IĘpYLJDUDQWiOWEpUPLQLPXPXWiQLMiUulékfizetést vettünk alapul (180 500).
2%-RVKHO\LLSDUĦ]pVLDGyYDOV]iPROYD
Alanyi áfa mentességet választó egyéni vállalkozót feltételeztünk.
)ĘiOOiV~HJ\pQLYiOODONR]y
EVA Opció 1: van vállalkozói kivét.
EVA Opció2: nincs vállalkozói kivét.
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2. példa

Bt/Kkt Opció 1
Nettó árbevétel
Költség arány
Költség
(EEĘOV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpV
Adó alap
Adó
Osztalékadó alap
Osztalékadó (15%)
Szociális hozzájárulási adó
HIPA
Összes adófizetés
Nettó jövedelem
Effektív adókulcs a bevételre számítva

KATA
7 500 000
40%
3 000 000
600 000
50 000
650 000
3 850 000
8,7%

TAO
7 500 000
40%
3 000 000
2 677 718
4 500 000
405 000
4 095 000
614 250
279 630
150 000
2 686 208
3 254 183
35,8%

EVA
9 525 000
40%
3 000 000
2 677 718
9 525 000
3 524 250
0
0
0
95 250
4 856 828
3 108 563
51,0%

KATA

TAO

EVA

13 000 000
40%
5 200 000
1 000 000
50 000
1 050 000
6 750 000
8,1%

13 000 000
40%
5 200 000
2 677 718
7 800 000
702 000
7 098 000
1 064 700
279 630
260 000
3 543 658
5 696 733
27,3%

16 510 000
40%
5 200 000
2 677 718
16 510 000
6 108 700
0
0
0
165 100
7 511 128
5 239 263
45,5%

Bt/Kkt Opció 2
Nettó árbevétel
Költség arány
Költség
(EEĘOV]HPpO\LMHOOHJĦNLIL]HWpV
Adó alap
Adó
Osztalékadó alap
Osztalékadó (15%)
Szociális hozzájárulási adó
HIPA
Összes adófizetés
Nettó jövedelem
Effektív adókulcs
Feltételezéseink:
-

40 %-os költséggel számoltunk.
$YiOODONR]yQiOIHOPHUOĘN|OWVpJHNHWHJ\HQOĘQHNIHOWpWHOH]]N
$WiUVDViJLDGyHVHWpEHQQHPV]iPROWXQNDQ|YHOĘpVFV|NNHQWĘWpWHOHNNHO
A társaságok esetén csak magánszemény tagokat feltételeztünk.
Az EVA-nál vállalkozói kivéttel számoltunk.
IĘpYLJDUDQWiOWEpUPLQLPXPXWiQLMiUXOpNIL]HWpVWYHWWQNDODSXO  
$ NDONXOiFLy HJ\V]HUĦVpJH pV D Pódosuló kiva szabályok összetettsége miatt a kiva adónemet nem szerepeltetjük a
táblázatban.

$IHQWLV]iPtWiVRNHJ\V]HUĦVtWHWWPRGHOOHNPHO\HNPLQG|VV]HKR]]iYHWĘOHJHV|VV]HKDVRQOtWiVWWHV]QHNOHKHWĘYp
tJ\HJ\HVDGy]iVLPyGRNEL]RQ\RVHOĘQ\HL SO DGPLQLV]WUiFLyiIDVWiWXV]W DV]iPtWiVHJ\V]HUĦVpJHPLDWWQHP
mutatkoznak. Emiatt javasoljuk, hogy a számításokat minden esetben az adott vállalkozás konkrét, részletes
adataival végezze el, hiszen teljes képet így kap az egyes adózási módokról.

93
Felhasznált jogszabályok:
x

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a szövegben: Szja tv.)

x

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a szövegben: Tao tv.)

x

$]DGy]iVUHQGMpUĘOV]yOy17. évi CL. törvény (a szövegben: Art.)

x

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a szövegben: Air.)

x

$V]iPYLWHOUĘOV]yOypYL&W|UYpQ\ a szövegben: Szt.)

x

$]HJ\V]HUĦVtWHWWYiOODONR]yLDGyUyOV]yOypYL;/,,,W|UYpQ\ a szövegben: Eva tv.)

x

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a szövegben:
Katv.)

x

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a szövegben: Áfa törvény)

x

$V]|YHWNH]HWHNUĘOV]yOyW|UYpQ\ a szövegben: Szöv-tv.)

x

A társDGDORPEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUDpVDPDJiQQ\XJGtMUDMRJRVXOWDNUyOYDODPLQWHV]ROJiOWDWiVRNIHGH]HWpUĘOV]yOy
1997. évi LXXX. törvény (a szövegben: Tbj.)

x

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a szövegben: Szocho tv.)

x

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról a 2011. évi CLV. törvény (a szövegben:
Szakhoz tv.)

x

$3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YUĘOV]yOypYL9W|UYpQ\ a szövegben: Ptk.)

x

$] DGy]iV UHQGMpUĘO V]yOy  pYL ;&,, W|UYpQ\ pV HJ\HV DGyW|UYpQ\HN PyGRsításáról szóló 2015. évi
CLXXXVII. törvény

x

$]DGy]iVVDO|VV]HIJJĘHJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL/;;;,W|UYpQ\

A kiadvány szövegének zárásáig nem jelent meg a 2019-re hatályos minimálbér összege, ezért a minimálbér összegét
150 000 Ft-nak tekintettük, míg a garantált bérminium összegét 185 000 Ft-nak.
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