
Adótörvény változások 2015.

Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások



Alapelvek

Ellenőrzés során minősített jogviszony

•Nem minősíthető adózóként eltérően
•Hivatalból kell figyelembe venni
•Ellenőrzés során egy adott jogviszonyt annak alanyainál csak 
azonosan minősíthet (másik ellenőrzése során nem minősítheti 
eltérően)
•Azonban ha a jogviszonyra vonatkozóan a korábban lefolytatott eljárás 
nem tartalmazott minősítést, az adóhatóság nincs kötelezve

1. § (3a) bekezdés



Rendeltetésszerű joggyakorlás

• Nemzetközi szerződéssel érintett jogviszony minősítése 
– egyik államban adózni kell

• Megnyílik a hazai adóztatási jog, ha a rendelkezésre álló 
tények vagy az államok közötti eltérő jogi minősítés az 
adott ügylet adóztatásának elmaradását eredményezné
– Ha egyik államban sem, akkor Magyarországon kell!

2. § (2)-(3) bekezdés



Kivett eljárások
(Ket. szabályainak alkalmazása)

• Ideiglenes biztosítási intézkedés szabályainak 
alkalmazása az adóigazgatás sajátosságai mellett 

(az ellenőrzést lezáró határozat jogerőre 
emelkedésekor nem szünteti meg az intézkedést, és 
ellen nincs helye halasztó hatályú jogorvoslatnak)

5.§ (2)-(2b) bekezdés



Képviseleti jogosultak köre

• A könyvvizsgálók ezentúl önálló jogcímen is eljárhatnak 
magánszemélyek és cégek esetében is



Egészségügyi szolgáltatási járulék törlése
(külföldön élők járuléka)

• Magánszemély kérelmére, visszamenőlegesen, ha 
igazolja:
– Életvitelszerűen, huzamos ideje Mo. területén kívül tartózkodik 

és
– Tartózkodási helyén az eü. biztosítási rendszer hatálya alatt áll
Az érintett időszakban a magánszemély nem vett igénybe 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatást

20.§ (7c)-(7e) bekezdés



Bejelentkezés

• Külföldi adóalany, amely belföldön nem letelepedett 
(csak a közösség más tagállamában) mentesül a 
bejelentkezési kötelezettség alól, ha kizárólag 
közösségen belüli adómentes termékértékesítést hajt 
végre &

• Adókötelezettségeknek – külön megállapodás alapján -
az adóraktár üzemeltetőjét terheli

20/B. § (4) bekezdés

22.§ (1)-(2) bekezdés



Áfa nyilatkozat kijavítása

• Áfa törvény szerinti bejelentés korrigálására irányuló 
kijavítási kérelmet kizárólag az áfa nyilatkozat kapcsán & 
a bevallás utólagos ellenőrzésének megkezdéséig lehet 
benyújtani

• Nem érintheti a bevallott adót, adóalapot, költségvetési 
támogatást

• Az áfa nyilatkozat módosítása nem bevallás kijavítása, 
hanem egy bejelentés utólagos megváltoztatása lesz



Összesítő jelentés

• Összeghatára módosul
• 1 millió forint (korábbi 2 millió helyett) áfatartalmat elérő 

számlákról kell – kibocsátónak és a befogadónak is –
tételesen adatot szolgáltatni az adóhatóság felé

• Az 1 millió forintot el nem érő számlákról önkéntesen 
lehet adatot szolgáltatni



Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások

• Telekommunikációs cégek a megkereséstől számított 15 
napon belül kötelesek adatot szolgáltatni az 
adóhatóságnak az internetes vásárlások forgalmi 
adatairól, az e szolgáltatást igénybe vevő személyekhez 
nem köthető módon (adatvédelem, személyiségi jogok



Élelmiszer-értékesítést végző kezelő személyzet 
nélküli automata berendezések bejelentése

• Értékesítés megkezdését, megszűnését
• Ki? üzemeltető
• Elektronikus úton
• Adóhatóság által meghatározott adattartalommal
• Igazgatási szolgáltatási díj kötelezettség (automatánként 

30.000,-Ft)
• Részletszabályok miniszteri rendeletben
• Adóhatóság nyilvántartásba veszi és regisztrációs 

számot állít ki
• Átmeneti rendelkezés – bejelentés 2015. március 31-ig

22/D. §; 24.§ (17) bekezdés; 204. §



Külföldi illetőségű személynek fizetett jövedelmek 
bevallása

• Kifizetőt terheli havonta a bevallás az unios illetőségű 
személyeknek belföldön kifizetett alábbi jövedelmeiről és 
az ahhoz kapcsolódó közterhekről:

– Vezető tisztségviselő tiszteletdíja
– Életbiztosítási szerződések kifizetése
– Ingatlanhasznosítás

2011/16 EU irányelv 8. cikkének átvétele – bővül a havi 
adó- és járulékbevallás adatainak köre



Nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása

• Állami adóhatóságnak elektronikus úton
• EU más tagállamában illetőséggel bíró részére kifizetett 

nyugellátásról
• Automatikus információ csere teljesítéséhez



Ellenőrzési határidő megkeresések esetén

Külföldi megkeresés:
• Egyes gazdasági események valódiságának 

vizsgálatára irányuló ellenőrzés esetén is, 180 nap után 
lezárható az ellenőrzés, válasz hiányában is (1 év volt)



Tájékoztatás adókijátszásról

Szerződéses partnerek tájékoztatása
• Ha az adóhatóság több adózót érintő olyan szerződéses 

kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben 
adókijátszást állapít meg vagy valószínűsít, az érintett 
adózót a rendeltetésszerű joggyakorlás előmozdítása 
érdekében tájékoztathatja a többi érintett adózó 
vonatkozásában észlelet tényekről körülményekről



Munkáltatói adó megállapítás

• A munkáltató az adóalapot, adót az adóévet követő 
április 30-ig állapítja meg (május 20 helyett), és 

• Az adóévet követő május 20-ig továbbítja az 
adóhatósághoz (június 10 helyett)

• Egységes szja-benyújtási határidők

Átmeneti szabály: már 2015-ben alkalmazni kell!!!



Áfa bevallás gyakorisága

• Tevékenységet kezdő adózók (jogelőd nélkül, újonnan 
alakulók) havi áfa bevallásra kötelezettek!!

• alakulás adóévét követő év végéig
• Éves bevalló akkor lehet az adózó, ha a tárgyévet 

megelőző második évben 
– az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy 

annak időarányos éves szintre átszámított – összege előjeltől 
függetlenül nem érte el a 250ezer forintot és

– az ÁFA tv. szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása 
ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem 
haladja meg az 50 millió Ft-ot, feltéve, hogy nem rendelkezik 
közösségi adószámmal (

! ha nem állnak fenn a feltételek, negyedévesre köteles áttérni) !



Fordított áfa

• 2015. január 1-től  az Áfa tv. Szerint a fordított adózás 
szabályai alá tartoznak az acélipari termékek (Áfa tv. 6/B 
melléklet)

• Nyilatkozattételi kötelezettség terheli az ezen terméket 
értékesítő, és az ezen terméket beszerző adózókat 
(termék adóalapjára, és mennyiségére kg-ban 
meghatározva)



Összesítő nyilatkozat

- Havi összesítő nyilatkozat termékbeszerzés esetén, ha a 
közösségen belüli beszerzése meghaladja az 50e Euronak
megfelelő összeget (korábban csak termékértékesítésnél)



Az örökösök tájékoztatása

• Nem csak a hagyatéki tárgyalásra idézett, hanem 
valamennyi örökös kérelmére tájékoztatást kérhet a 
közjegyző az örökhagyó folyószámla adatairól 
(adótartozás, túlfizetés)



Adóhatósági igazolás

• Az adóhatóság nem csak illetőségigazolást, hanem 
valamennyi adóhatósági igazolást kiállítja a külföldi 
hatóság által rendszeresített nyomtatványon

• Feltétel: a nyomtatvány angol nyelvű, vagy a kérelmező 
csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását

• Korábban csak illetőségigazolást állított ki



Banktitok kiadása

• Nav és vámhatóság banktitok iránti megkereséseire a 
banknak:
– Végrehajtási eljárás esetén a megkereséstől 8 
– Ellenőrzési eljárásban 15 napon belül kell kiadnia  kért adatokat

Adótitok
• Megismerheti az adótitkot: Gazdasági Versenyhivatal 

(feladatai hatékony ellátása érdekében 2014.07.01.-től)
• Támogatásokat vizsgáló iroda is jogosult



Hatósági eljárás akadályoztatása

• Megjelenési kötelezettség elmulasztása
• Együttműködési kötelezettség megszegése
• Vagy más módon

– Magánszemély esetén  max. 200e Ft
– Más adózó esetén max. 500e Ft
Ismételt esetben max 500e, 1 millió



Online pénztárgép

• Kötelező éves felülvizsgálat hatósági árait miniszteri 
rendelet szabályozza majd

• Vámhivatal is (korábban csak az adóhatóság) 
ellenőrizheti a pénztárgép és taxaméter 
üzemeltetésével, szervízelésével és forgalmazásával 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítését

• Maximált (korábbi rögzített helyett) az 
adatszolgáltatásért fizetendő havi díj (kis kassza: 
1500+áfa, nagy kassza: 2500+áfa)
– Így próbálják a versenyt ösztönözni az online szolgáltatást 

nyújtók között



Bizalmi vagyonkezelés

• Bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeget 
adózónak kell tekinteni

• Adókötelezettségeit a bizalmi vagyonkezelő teljesíti, aki 
az adóigazgatási eljárásban képviselőnek kell tekinteni



Kapcsolt vállalkozás

• Kapcsolt vállalkozásnak minősül az is, ha az adózó és 
más személy között az ügyvezetés egyezőségére 
tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó 
döntő befolyásgyakorlás valósul meg.



Kata tv. változásai

2015



Adóalanyiság megszűnése

• Megszűnést minden esetben határozattal 
állapítja meg az adóhatóság (adózó lehetősége 
az elmulasztott jognyilatkozatok pótlására)

• 100e Ft-ot meghaladó adótartozás esetén csak 
akkor szűnik meg, ha ez a naptári év utolsó 
napján áll fenn.
– Megszűnés időpontja: határozat jogerőre 

emelkedésének napját magába foglaló hó utolsó 
napja (korábban: naptári negyedév utolsó napjával, 
tv. erejénél fogva)



Bejelentés tartalma

• Adóalanyiság választásával egyidejűleg be kell jelenteni: 
TAJ szám (név, cím, adóazonosító jel mellett)

• Nyilatkozni kell, hogy biztosítása az adott bejelentéssel 
jön-e létre (főállású, magasabb összegű tételes adó 
választásán túl)



Tevékenység szünetelése

• Nem kell havonta megismételni a bejelentést, HA az 
egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét a rá 
vonatkozó szabályok alapján (Nav fizetési 
kötelezettséget hivatalból módosítja)

• Egyértelmű: a tételes adó megfizetése alóli mentesülés 
esetén nem kell fizetni a 75e Ft-os tételes adót sem



Osztalék (kisadózó vállalkozásban)

• Osztaléknak minősül a kisadózó vállalkozás be nem 
jelentett tagjának a vállalkozás nyereségéből juttatott 
összeg (korábban egyéb jövedelem volt)



Munkaviszony létrejöttének vélelme

• Vélelmet megdöntő körülmények esetei bővülnek:

– Kisadózó azért nem főállású, mert máshol főállású munkavállaló 
vagy társas vállalkozó &

– A kisadózó vállalkozás bevételének több mint felét nem attól a 
vállalkozástól szerzi, ahol munkaviszonyban áll vagy ahol 
főállású tag



Nyilvántartott készletérték

• Nyilvántartott készletértéket akkor sem kell leadózni, ha 
az egyéni vállalkozó áttér az evatörvény hatálya alá



Köszönöm a figyelmet!

» Dr. Orbán Adrienn 
» ügyvéd, adójogi szakjogász

Az anyagban feltüntetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A törvények alkalmazása és hatása jelentős mértékben függ egy adott ügy
tényeitől. Tekintettel arra, hogy a törvények, jogszabályok és egyéb rendelkezések bármikor megváltozhatnak, az itt feltüntetett információk nem
tekinthetők úgy, hogy azok szerzője és közzétevője jogi, adó illetve egyéb szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújt. Ezért a feltüntetett
információk nem helyettesíthetnek egy adó-, jogi tanácsadóval folytatott konzultációt. Mielőtt döntést hoz, vagy egy adott lépést megtesz, minden
esetben forduljon tanácsért irodánkhoz. Az anyagban található valamennyi információ felhasználása a látogató és olvasó felelősségére történik és
azok teljességét, pontosságát, időszerűségét valamint az azok felhasználásából eredő eredményeket a Dr. Orbán Ügyvédi Iroda (dr. Orbán Adrienn)
nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot.


