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Személyi jövedelemadó

• Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más 
személy által végzett önálló, vagy nem önálló tevékenység 
ellenértékeként illeti meg — törvény eltérő rendelkezésének 
hiányában — e bevétel adókötelezettségének megállapítására az 
adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren 
kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra 
vonatkozó szabály nem alkalmazható (pl. év végi jutalom) 
[Szja. tv. 1. § (10) bek.]

• Fogalmi változások
• Munkáltató fogalma kibővül → iskolaszövetkezet 
• Támogatások (de minimis) → új meghatározások az Uniós rendeletek megváltozása miatt
• Kutatás → a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény alapján
• Kiküldetési rendelvény → kibővül a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály 

rendelkezései alapján, már elektronikusan is ki lehet állítani
• Nyugdíjbiztosítás → pontosítások 
• Kiegészítő biztosítás → új pont, a díja a nyugdíjbiztosítástól elkülönített



• Nem keletkezik bevétel a díjat fizető tevékenységében közreműködő 
magánszemély felelőségére kiterjedő felelősségbiztosítás díjának 
megfizetése után [Szja. tv. 4. § (2a) bek. b) pontja]

• Egyéni vállalkozó árfolyamszámítása 

Ha az egyéni vállalkozó

a) bevételét olyan termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ellenértékeként 
szerzi meg, amely esetében az általános forgalmi adó alapja külföldi 
pénznemben kifejezett, a bevétel forintra történő átszámításához az 
egyéni vállalkozó azt az árfolyamot alkalmazza, amelyet az adott 
ügyletben az általános forgalmi adó alapjának forintra történő 
átszámításához [Áfa tv. 80. § (2) bek.] alkalmaz;

b) kiadását olyan termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében 
eszközli, amely esetében az általános forgalmi adó fizetésére maga 
kötelezett, és amelynek alapja külföldi pénznemben kifejezett, a kiadás 
forintra történő átszámításához az egyéni vállalkozó azt az árfolyamot 
alkalmazza, amelyet az adott ügyletben az általános forgalmi adó 
alapjának forintra történő átszámításához alkalmaz  [Szja. tv. 6. § (2a) 
bek.]  



• Nem szerez bevételt a biztosított magánszemély, ha a szerződő helyébe lép 
és a korábban megfizetett biztosítási díjat a szerződőnek nem téríti meg 
[Szja. tv. 7. § (1c) bek.]

• Munkaerő-kölcsönzés keretében magyarországi foglalkoztatásra tekintettel 
Magyarországon bejegyzett kölcsönvevő az általa juttatott bevétel 
tekintetében munkáltatónak minősül [Szja. tv. 24. § (3) bek.]

• Családi kedvezmény szabályainál pontosítások, új (!) az első házasok 
kedvezménye (havi 31 250 forint adóalap csökkentés, legfeljebb 24 hónap) 
[Szja. tv. 29/C. §]

• Az adóelőleg nyilatkozat változik az első házasok kedvezménye miatt 
[Szja. tv. 48. § (2)-(3) bekezdései, 49. §. (1) bek.]

• A nyugdíjbiztosítás utáni rendelkezés szabályai értelmezésbeli 
pontosításokkal átalakulnak [Szja. tv. 44/C. §]



• A kisvállalkozói kedvezmény figyelembevételénél az egyéni vállalkozó 
választása szerinti támogatások minősítésének megváltoztatása [Szja. tv. 
49/B. § (6) bek. d) pont] 

• Jövedelem-(nyereség-) minimum a vállalkozói bevétel 2 százaléka 
(korábban az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatás 
értékét nem tartalmazó vállalkozói bevétel) [Szja. tv. 49/B. § (23) bek.]

• Átalányadózás esetén egyéni vállalkozói bevételnek az adóévben e törvény 
rendelkezései szerint megszerezett vállalkozói bevétel minősül [Szja. tv. 
50. § új (9) bek.]

• Az átalányadózásra való jogosultság a határozat jogerőre emelkedésének 
napjával megszűnik, ha az egyéni vállalkozó terhére az adó- vagy 
vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért 
jogerősen mulasztási bírságot állapított meg [Szja. tv. 55. §] 

• Az osztalék jövedelem kiegészül: „af) a kisadózó vállalkozás 
kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem 
vevő) tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett 
összeg .” [Szja. tv. 66. § (1) bekezdés af) alpontja]



• Juttatások:
– Adóalap: 1,19 szeres

– Egyes meghatározott juttatások: 27 % eho

– Béren kívüli: 14 § eho

• Ha a juttató többet ad a béren kívüli juttatás szerinti mértéknél, akkor az 
már a juttatás pillanatában egyes meghatározott juttatásnak minősül, de a 
különbözet után 27 százalék eho.

• A béren kívüli juttatások éves keretösszege változik:
– évi 200 ezer forint (nettó érték, nem az adóalap), ha a munkavállaló munkaviszonya 

egész évben fennáll;

– a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás 
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló 
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

– évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt 
szűnik meg

azzal, hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak 
kell tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli 
juttatást is [Szja. tv. 70. § (4a) bek.]



• A Széchenyi Pihenő Kártya szerinti juttatás esetén az éves rekreációs 
keretösszeg:
– évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

– a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás 
alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló 
munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

– évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt 
szűnik meg,

azzal hogy a keretösszeg számításánál a munkavállalót megillető béren kívüli juttatásnak 
kell tekinteni a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek biztosított béren kívüli 
juttatást is [Szja. tv. 70. § (4b) bek.]

Fontos, hogy a 200 ezer forintba a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt összeg 
nem számít bele!



• A közös őstermelői igazolvány nyilatkozatával kapcsolatos szabályozás 
kibővül a közös háztartás, és a közös háztartásban élő családtag 
fogalmakkal.
– közös háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége ;

– közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, 
egyenes ágbeli rokona (ideértve örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét 
vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is) [Szja. tv. 78/A. § (2a) bek.]

• Az őstermelők és az egyéni vállalkozók esetében az elhatárolt 
veszteséget a következő öt évben  számolhatja el a jövedelmével 
szemben → eddig bármely későbbi adóévben [Szja. tv. 22. § (2) 
bek., és 49/B. § (7) bek. a) pont] 



KATA

•Adóalanyiság megszűnésének pontosítása
– Adótartozás → határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap 

utolsó napjával → csak év végén vizsgálja az adóhatóság

– Átalakulás → kiegészül egyesülés, szétválás, ezt megelőző nappal [Katv. 5. § (1) bek. j) 
és m) pontjai]

•Bejelentés pontosítása  → TAJ szám is kell

→ a biztosítás a katás bejelentéssel jön-e létre 
[Katv. 7. § (1) bek. és (3) bek.]

•Szünetelés esetén csak a kezdetét kell bejelenteni, utána nem kell havonta 
[Katv. 8. § (11) bek.]

•Munkaviszonytól való elhatárolás esetén egy új vélelem került be a 
jogszabályba [Katv. 14. § (3) bek. g) pont]

•Az átalányadózás bevételi értékhatáránál a katás bevételt nem kell 
beszámítani, ha év közben katáról áttér átalányadózásra [Szja. tv. 50. § (9) 
bek.]  



KIVA

•Egységesen az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség → 
negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig [Katv. 23. § (2) bek.]

•Osztalék utáni adót kiváltó adó bevallása három egyenlő részletben a Tao, 
Eva, illetve Kiva bevallásban vallja [Katv. 26. § (3) bek.]

EVA

•Osztalék utáni adót kiváltó adó bevallása három egyenlő részletben a Tao, 
vagy a Kiva bevallásban vallja [Eva tv. 18. § (3) bek.]

•Eva választás feltétele, hogy nincs az önkormányzati adóhatóságnál ezer 
forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása [Eva tv. 10. § (2) és (4) bek.]



Egyszerűsített foglalkoztatás

•Mentesített keretösszeg esetében a garantált bérminimum napibérként 
meghatározott összegét is alapul lehet venni [Efo tv. 9. § (2) bek.] → 
visszamenőleges 2014. évre is alkalmazni lehet!

Cégautóadó

•Az adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettséget öröklés útján 
megszerzett személygépkocsi esetében a hagyatékátadó végzés jogerőre 
emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni [Gjt. 
17/G. § (3) bek.]

•A környezetvédelmi osztályjelzés fogalmi változása → a KöHÉM rendelet 
2014, augusztus 15-én hatályos 5. számú melléklet II. alpontja szerinti 
környezetvédelmi osztályjelzés [Gjt. 18. § 29. pont]



Tbj

•Járulékalapot képező jövedelem fogalma kiegészül → külföldi jog hatálya alá 
tartozó munkaszerződés alapján végzett munka esetén a szerződésben 
meghatározott díj havi összeg [Tbj. 4. § k) pont 2. alpontja]

•A biztosítás nem terjed ki a külföldi illetőségű előadóművészre [Tbj. 11. § e) 
pont]

•A kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősülő ügyvezető 
nyugdíjjárulék alapja az ügyvezetői tevékenysége alapján kifizetett 
járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 36. § (1) bek.]

•Az előbbi tevékenység megszűnése után kifizetett személyes közreműködésre 
vagy ügyvezetői tevékenység alapján járó járulékalapot képező jövedelem 
után is van járulék fizetési kötelezettség [Tbj. 36. § (2) bek.]

•Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6930 forint (napi 231 forint)

Eho
•A külföldi illetőségű előadóművész után a kifizetőt, vagy ha nincs a 
magánszemélyt (14 %, 450 ezer forintig) is eho fizetési kötelezettség terheli 
[Eho. 2/A. §, és 3/B. §] 



• Bérenkívüli juttatások után 14 százalék egészségügyi hozzájárulás fizetési 
kötelezettség [Eho. 3. § (4) bek.] → fogalmi pontosítás a változások miatt 

• Az eho alól mentes jövedelmek kiegészülnek → az egészségkárosodást 
szenvedett bányászok kereset-kiegészítése [Eho. 5. § (1) bek. d) pont]

Szociális hozzájárulási adó

• A munkabérek értékének megőrzését célzó kedvezmény kikerül → helyette 
a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások 
adókedvezménye [Eat. 459. § (2) bek. a) pont]

• Új kedvezmény → a kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény 
[Eat. 459. (2) bek. e) pont]

• A részmunkaidős foglalkoztatás esetén kikerült az anyasági ellátásban 
részesülök kedvezményének figyelembe vétele, tehát itt nincs arányosítás 
[Eat. 463. § (5) bek.]

• Költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti a szakképzettséget nem 
igénylő munkakörben foglalkoztatottak, a huszonöt év alatti és az ötven év 
feletti foglalkoztatottak, és az anyasági ellátásban részesülő 
foglalkoztatottak utáni adókedvezményeket [Eat. 463/A. §]



Általános forgalmi adó
Évközi változás

•174. § (1) A számla és a nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú. 

   

•A nyugta 2014. július 1-jétől elektronikus formában is kibocsátható

•A számla illetve a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az 
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 2014. 
július 1-jétől a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet tartalmaz részletszabályokat.

•Bevezetésének célja: az interneten keresztül a nem adóalany magánszemélyek 
részére nyújtott szolgáltatások esetén - amennyiben nem kívánják megadni a 
számla kibocsátáshoz elengedhetetlen személyes adataikat - lehetőség legyen 
elektronikus formában történő nyugta kibocsátására is.



Áfa tv. 58.§ - 58/A. §
•Időszakonkénti elszámolás/fizetés, ill. ha a  termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy 
fizetéssel érintett időszak utolsó napja [Áfa tv. 58. § (1) bekezdés].

•Ha az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és 
a számla vagy a  nyugta kibocsátása az érintett időszak utolsó napját megelőzi, 
a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, 

•Ha az  ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő 
időpontra esik, a tejesítés napja az ellenérték megtérítésének esedékessége, de 
legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap [Áfa tv. 58. § 
(1a) bekezdés].

• Alkalmazás: ha  az  elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak és a fizetési 
esedékesség is 2015. december 31. napját követi

•Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás esetén 2015. június 30.



Áfa tv. 59. § (1)-(2) bekezdés

•Ha a  teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt 
juttatnak (előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor, 
kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.

•A  jóváírt, kézhez vett, megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a  
fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.

•A jogszabály módosítást követően már nem kizárólag a pénzben, 
készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában átvett előleg esetén, 
hanem annak egyéb formában (pl. természetben) történő megszerzése 
esetén is meg kell állapítani (a szerzés napján) a fizetendő adót. 



Egyéb változások I.

•Költségvetési szerveknél rendezték az Áfa tv. 61. § b) pontját
Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték 

megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy 
pénzhelyettesítő eszközzel történik, a teljesítésre kötelezett adóalany, aki 
(amely) nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló 
jogszabály szerint tesz eleget, a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték 
megfizetésekor állapíthatja meg.

•Kiegészítették a közszolgáltatók körét a tevékenység közérdekű jellegére 
tekintettel mentes tevékenységek alkalmazásában.

Az Áfa tv. 85. § (4) bekezdés a) pontja szerint közszolgáltató: 
a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, 
ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység 
tekintetében.



Egyéb változások II.

•Kiegészül az egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes tevékenységek közül az 
Áfa tv. 86. § (1) bekezdés g) pontjában található tevékenységek köre 
(a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése is 
mentes) illetve a 86. § (1) bekezdése kiegészül egy új m) ponttal (katonai, 
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt termékek vagy szolgáltatások központi 
költségvetési szerv részére).

•Adóraktár üzemeltetőjének lesz egy új, speciális funkciója (Az Áfa tv.  kiegészül a 
89/A. §-sal, a 146. §-a kiegészül (3) bekezdéssel , ill. módosul az Áfa tv. 4. számú 
melléklete)

Ha az adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket közösségen belül mentesen 
értékesítik, az  adófizetésre kötelezett adóalany írásos meghatalmazása alapján (és 
egyéb feltételek teljesülése esetén) azon adóraktár üzemeltetője is eljárhat az 
adómentesség érvényesítése érdekében,  aki által üzemeltetett adóraktárból 
a terméket a Közösség másik tagállamába történő feladás, elfuvarozás előtt 
kiraktározták. 



Motorbenzin áfája

•Az Áfa tv.  125. § kiegészült egy új „ j)” ponttal:

•A 124.  §-tól eltérően az  előzetesen felszámított adó levonható abban az  esetben is, 
ha az  adóalany a  terméket, szolgáltatást vállalkozásán belül a 124. § (1) bekezdés 
a) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy 
használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az  közvetlen anyagjellegű 
ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be.

•Az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés j) pontját azokban az esetekben is alkalmazni lehet, 
amelyekben az adólevonási jog keletkezésének időpontja megelőzi a jogszabályhely 
hatálybalépésének időpontját (2014. november 27. napját).



Adószám felfüggesztés nélküli törlése – adólevonási jog 

•Az Áfa tv. 137. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

•Abban az  esetben, ha az  állami adóhatóság – az  Art. rendelkezései alapján – az  
adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy egyúttal törli az  
adóalany adószámát, az  adóalany adólevonási joga az  adószám törlését elrendelő 
határozat jogerőre emelkedésének napjával elenyészik. Elenyészik az  adóalany 
adólevonási joga az  adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének 
napjával abban az  esetben is, ha az adóhatóság az adóalany adószámát annak 
felfüggesztése nélkül törli.

•A módosítások következtében már abban az esetben is elenyészik az adóalany 
levonási joga, ha az adószámát felfüggesztés nélkül törlik. 



Munkaerő kölcsönzés - fordított adózás 

•Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

•Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti 
a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem 
kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi 
eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre 
bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében.

•Alkalmazás: Áfa tv. 294. §



Számlakibocsátás

•Az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

•Az (1) bekezdésben említett ésszerű idő az  a)  pont alá nem tartozó, valamint a  
kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített 
termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő  olyan esetekben, ahol 
az ellenértéket – ideértve az előleget is – készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközzel térítik meg, haladéktalan számlakibocsátási kötelezettséget jelent.

•A haladéktalan számlakibocsátás eddig nagy gondot jelentett a pl. parkoló-
automatákat üzemeltetők körében. A módosítás következtében 15 napjuk lesz a 
számlakibocsátás teljesítésére.



Pénztárgép – adatszolgáltatás
Kiegészült az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése: a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással 
történő megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép 
adatairól az adóalany - jogszabály szerint - rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami 
adóhatóság részére, amely adatokat az állami adóhatóság és vámhatóság  kizárólag az Art. 
szerinti adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő kiválasztásához törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához  használhatja fel az adó megállapításához való jog 
elévülési idején belül. Jogszabály előírhatja, hogy a nyugta-kibocsátási kötelezettség 
kötelező gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló pénztárgép működését az állami 
adóhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyelje. Ebben az esetben az 
adatszolgáltatás - jogszabály szerint - az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel 
is megvalósítható. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési 
szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének azonosítóit nem kapcsolhatja össze a 
pénztárgép üzemeltetőjének adataival. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkacsolatot 
biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatás 
szüneteltetéséről, illetve megszüntetéséről adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.  A 
közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alól az állami 
adóhatóság - az elektronikus hírközlő hálózat hiányára tekintettel - jogszabály szerint, 
kérelemre egyedi mentesítést adhat. Az egyedi mentesítés iránti kérelem elbírálása során a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatóságként működik közre az elektronikus 
hírközlő hálózat elérhetősége kérdésében.



Használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség – adólevonás

•Az Áfa tv. 222. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

•Az egyedi, illetőleg globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó 
ilyen minőségében a  használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség 
beszerzéséhez – ideértve ezek Közösségen belüli beszerzését is –, importjához 
kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult.



Lakóingatlan értékesítés adókötelessé tétele – nyilatkozat

•Az Áfa tv. a következő 290. §-sal egészül ki:

•Ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. 
évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény (Mód5 
törvény) kihirdetését követő napig (2014. november 27.) az  állami adóhatóságnak 
nyilatkozott arról, hogy a  86.  §  (1)  bekezdés j) és k)  pontjában említett 
valamennyi termékértékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát 2015. február 28-
ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan – a 88. § (4) bekezdésére tekintettel – 
megváltoztathatja. A  lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó 
nyilatkozat 2015. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó.



Egyéb változások

•Az Áfa tv. 3. számú melléklete - amely azon termékeket/szolgáltatásokat tartalmazza, 
melyek esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka - további 25-48. 
pontokkal egészül ki (Pl: fajtiszta tenyész szarvasmarha; más élő háziasított 
szarvasmarha; fajtiszta tenyészjuh; fajtiszta tenyészkecske; háziasított 
szarvasmarhafélék húsa hűtve, fagyasztva, egész vagy fél, darabolva…stb.)

•Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés j) pontja (fordított adózás) alá eső termékek körét 
az Áfa tv. 6/B. melléklete tartalmazza (Pl. Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy 
nem ötvözött acélból, Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból…stb)



Lakóingatlan – adólevonás

•Pontosításra került az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés d) pontja:

•A 124. §-tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható abban az esetben is, 
ha az adóalany a terméket, szolgáltatást vállalkozásán belül  a 124. § (1) 
bekezdésének h) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó 
részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja, azzal, hogy ha a lakóingatlan a 86. 
§ (1) bekezdés l) pontja alá tartozik, a 88. § szerinti választási jogával úgy élt, 
hogy a bérbeadást adókötelessé tette.



Adófizetésre kötelezett személye

•Az Áfa tv. 139. §-nak esetköre kiegészült az Áfa tv. 10. § d) pontjával.

•Abban az esetben, ha a termék értékesítésére a 10.  § d)  pont, 32., 34. és 35.  §-
ok bármelyikét kell alkalmazni, az adót a terméket beszerző belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany fizeti, feltéve, hogy a terméket értékesítő adóalany 
belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában 
pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.



Számla kötelező adattartalma – vevő adószáma

•Az Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpontjában az „a 2 000 000 forintot” szövegrész helyébe 
az „az 1 000 000 forintot” szöveg lép.

•Az Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpontja szerint: a számla kötelező adattartalma a 
termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámának vagy csoportos 
általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc 
számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a 
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, 
szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó  az 1 000 000 
forintot eléri vagy meghaladja  és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója 
gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.



Köszönöm a figyelmet!
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