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Adózás rendje
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Art. módosítás

2016. augusztus 1. előtt:
22/E. § (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e
törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott
termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag
érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a
továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

2016. augusztus 1-től:
22/E. § (1) Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget
meghaladó gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott
termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag
érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a
továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.
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A változások lényege:

Nem útdíjköteles, 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű esetén a
rendeletben található, alsó bejelentési küszöbök (3. § (5) bek., illetve 4. § (2)
bek. g) és h) pontok) sem a kockázatos, sem az egyéb termékek esetén
augusztus 1. és október 12. között nem alkalmazhatóak

Másképpen:

Ha a gépjármű nem útdíjköteles és az össztömege a 3,5 tonnát átlépi, akkor
az összes rajta lévő, első belföldi adóköteles értékesítéssel érintett árura kérni
kell EKAER számot, október 13-tól a minimum bejelentési küszöbök
figyelembe vételével

Ami viszont továbbra is alkalmazható:

- Csak az első adóköteles értékesítést kell bejelenteni

- Kompfeláras, adómentes értékesítést nem kell bejelenteni

- A bejelentésre kötelezett adóalany személye nem változik
- Útdíjköteles jármű esetén maradnak a bejelentési küszöbök
•
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Felelősség

Túlterhelt jármű: túlterhelés mértékétől függően bírság a
fuvarozónak, vagy a gépjárművezetőnek, vagy a feladó, vagy a
felrakónak

EKAER szám hiánya: bírság az EKAER szám kérésre kötelezett
félnek (feladó vagy címzett)

A felelősség áthárító?

! Október 13-tól a minimum bejelentési küszöbök figyelembe
vételével
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Következtetés október 13-tól:

1. Ha nem útdíjköteles járműre egy feladó egy címzett relációjában 2,5
tonna vagy 5 millió forint feletti nem kockázatos termék kerül, akkor azt
biztosan bejelentjük (biztosan 3,5 tonna felett lesz a jármű súlya)
2. Ha nem útdíjköteles járműre egy feladó egy címzett relációjában 500
kg vagy 1 millió forint felett kockázatos termék kerül, akkor azt ezután is
bejelentjük – ez a szabály nem változott

Fontos:

Járműszerelvény esetén az össztömeg a teljes szerelvény súlya, azaz nem
feltétlenül túlpakolt a járműről beszélünk

8

Engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusz

Október 13-tól egyszerűsített bejelentést tehetnek az ebbe a körbe
tartozó gazdálkodók
Egyelőre nem sokan tartoznak ide, de várhatóan nagy lesz az
érdeklődés

NAV honlapján:

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/Engedelyezett_G
azdalk20160428.html?query=AEO

Több régi tájékoztató is van a honlapon, azok már nem aktuálisak
Magyarországon 325 engedélyezett gazdálkodó van
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Fuvarozókat érintő változások

Hatósági zár vis maior megsérülése, vagy hatósági zárral ellátott szállítmány megrongálódása,
megsérülése esetén a fuvarozó köteles haladéktalanul az adóhatóságot értesíteni (ennek módja?)

Ha a hatósági zárat megrongálja a fuvaros, akkor a fuvaros bírságolható 200 000 – 1 000 000 forint
között

Erre a bírságra tekintettel a fuvareszköz visszatartható, kivételekkel (belföldi adóalany, bírságra
átvállalás érkezik, bírságra garanciát vállalnak);

Ha a hatósági zár levételét akadályozza a külföldi fuvarozó, akkor bármely más fuvareszközét
visszatarthatja az adóhatóság

Ha az EKAER-en bejelentett mennyiség több mint a fuvarozott mennyiség, akkor bejelentett, de
nem fuvarozott mennyiség 40%-áig bírságolhat (üres autóra történő bejelentés) – ez nem ugyanaz
mint a felesleges EKAER szám

A fólián szereplők hatálya: 2016. augusztus 1.
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Adózók minősítése – 1.

Nyilvánosan működő Rt. esetén nem kell a legalább három éves
működés a megbízható adós minősítéshez

Megbízható NyRr. 30 nap az áfa kiutalási határidő (2018. január 1-től
pedig 20 nap az áfa kiutalási határidő)

Adókülönbözet számításakor figyelembe kell venni a javára
megállapított tételeket is

Hatály: 2016. harmadik negyedévét követő minősítés
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Adózók minősítése – 2.

Kockázatos adózó, további bekerülési lehetőségek (vagylagos):

- kényszertörlési eljárás - amíg tart, tehát azonnali minősítés

- tárgyévben és az azt megelőző öt évben a tárgyévi
adóteljesítménye 70%-át meghaladó adókülönbözetet állapított
meg – minősítéstől számított 1 évig

- tárgyévben és az azt megelőző két évben esedékessé vált
mulasztási bírság a tárgyévi adóteljesítmény 70%-át meghaladja –
minősítéstől számított 1 évig

Hatály: 2016. harmadik negyedévét követő minősítés
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Fizetési könnyítés – 1.

Nem vállalkozó magánszemély esetén a levont szja,
járulékot leszámítva legfeljebb 200 000 forint adótartozás
évi egy alkalommal 6 havi pótlékmentes részletfizetést
engedélyez (kérelemre, de automatikusan) az adóhatóság
Hatály: 2016. július 1.

Fizetési könnyítés esetén a pótlékok számítási módja:

- Engedélyező határozat esetén a kérelem benyújtásától az
elsőfokú határozat keltének a napjáig kell a késedelmi
pótlékot felszámítani

- Engedélyező határozat esetén a fizetési könnyítés idő
Hatály: 2016. július 1.
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Fizetési könnyítés – 2.

Megszűnik a magánszemély, egyéni vállalkozónál a megemelkedett
törlesztő részletre, vagy az adósságrendezési eljárásra történő
közvetlen hivatkozás lehetősége
Hatály: 2016. július 1.

Magánszemély esetén a kifizetői minőségben levont adó, illetve
járuléktartozás nem engedhető el

Fizetési könnyítési kérelmet kötelezően elektronikus úton beadók a
módosítást, a kiegészítést, a visszavonás is elektronikusan kell
beadniuk

Hatály: 2016. július 1.
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Élelmiszer automata

Olyan élelmiszer automata után nem kell az igazgatási díjat
megfizetni, ami után a korábbi üzemeltető már megfizette
(bejelentette, gyártási számot bejelentette)

Hatály: 2016. június 16.

Automata felügyeleti egységet lesz kötelező beszerelni
ezekbe az automatákba
Automata üzemeltetője köteles lesz szerződni felügyeleti
szolgáltatóval
Végrehajtási rendelet: 31/2016. NGM rendelet



15

Élelmiszer automaták adatszolgáltatása

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet

Hatály: 2017. január 1-től

Csak olyan élelmiszer (!italautomata is ide tartozik) automata
üzemeltethető, melybe az AFE egység be van építve
Kivételes kör: 2017. december 31-ig üzemeltethető olyan automata is,
melybe nem lehetséges beépíteni az automata felügyeleti egység (AFE)
egységet

AFE egység hasonló az pénztárgépek AEE egységéhez, fő funkciója az
adatszolgáltatás

16

Élelmiszer automaták adatszolgáltatása

Az üzemeltetőnek fel kell keresnie egy engedéllyel rendelkező
felügyeleti szolgáltatót (nyilvános adatbázis: Fővárosi Kormányhivatal
metrológiai hatósága)

A felügyeleti szolgáltatótól meg kell vennie az AFE egységet, és be kell
velük építtetni

Az AFE aktiváláshoz kell kódot igényelni, illetve szükséges a fizikai
területet biztosító nyilatkozata is

A kód szintén AP szám lesz, a kezdő betű W, ezt a számot fel kell
tüntetni a kezelő felületen (mérethatár nincs)

Aktiválást követően a felügyeleti szolgáltatóval szerződni kell a
folyamatos működtetésre (hatósági ár max: nettó 5 000 Ft)
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Élelmiszer automaták adatszolgáltatása

Az üzemeltető további feladatai:

Karbantartás, éves felülvizsgálat: AFE szerviz vagy maga a felügyeleti
szolgáltató
Változás-bejelentési kötelezettség: szüneteltetés, áthelyezés
Selejtezés, javíthatatlanság, megsemmisülés esetén teendők

Egyéb szabályok:
NAV blokkolhatja az üzemeltetést
Iratbetekintés lehetőség nincs szabályozva
AFE átszemélyesítés lehetősége (például értékesítés esetén)
AFE nem ad bizonylatot (továbbra sincs bizonylat-adási kényszer),
ugyanakkor a NAV felé küldött adatszolgáltatás részletes (4. számú
melléklet 26. pontja)

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
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Egyéb változások – 1.

Visszakérhető az adószám akkor is, ha

- nem valós a székhelycím

- nem jelent be képviselőt

- nem valós képviselőt jelent be

Mulasztást teljes körűen pótolni kell és utána kérelmezhető

Hatály: 2016. június 16.

Ha valakinek a KOCKERD be nem küldése miatt törölnék az adószámát, DE a törlésről szóló 
határozat jogerőre emelkedéséig beér a KOCKERD kérdőív, akkor nem lesz határozat, tehát 
nem törlődik az adószám

2016. december 31-ig ez okból törölt adószámok esetén rendkívüli kérelmezési lehetőség 
az adószám helyreállítására [Art. 221. §]

Hatály: 2016. június 16-tól kérelmezhető

Biztosítási intézkedés keretében az adóhatóságnak lehetősége van az 
adóvisszaigénylés, adó-visszatérítést zárolnia
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Egyéb változások – 2.

Követelés foglalása esetén a fizetésre kötelezett fél igazolhatja a 
követelés megszűnését [Art. 153/A. §]

Hatály: 2016. július 1.

Költségátalány felszámításáról nem lesz végzés, csak értesíti az 
adóhatóság az adózót

Hatály: 2016. július 1.

A végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 5 évről 4 évre csökken.

Hatály: 2016. július 1. !Nincs átmeneti rendelkezés

20

• Egyéb változások – 3.

Szállítmány foglalása:

Art. 148/A. § (2) bekezdés második mondata: A Vht. 95. §-a szerinti eset 
kivételével a végrehajtó a szállítás alatt álló ingóságot erre irányuló külön engedély 
nélkül is bármikor lefoglalhatja

Vht. 95. § Mentes a végrehajtás alól a postára feladott pénz és más küldemény, 
továbbá a közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog mindaddig, amíg azt a 
posta, illetőleg a fuvarozó az átvételre jogosultnak nem adta át.
Ez a mentesítés hatályon kívül kerül
Hatály: 2016. július 1.

Elévülés: ha a bíróság az adózónak elévülési időn túli adókötelezettséget érintő döntést 
hoz, akkor az adózó elévülési időn túl is jogosult önellenőrzés benyújtására 
(ellenőrzéssel lezárt időszak tekintetében ismételt ellenőrzés) – pl. volt-e teljesítés és 
mikor

Az adóhatóság 1 éven belül ellenőrizheti az önrevíziót
Hatály: 2016. július 1.
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Egyéb változások – 4.

Adótartozás tekintetébe a mögöttes felelősség korlátolt felelősségű cég volt
tagjára is kiterjedhet, ha legalább 25%-os részesedéssel bírt korábban, illetve a
jogi személy (hátrahagyott) adótartozásának összege a jegyzett tőke 50%-át
meghaladja

Számos részletszabály, kivételszabály, előzetes érdeklődési lehetőség [Art. 35. §
(7)-(9) bekezdések, 54. § (17) bekezdés]
Hatály: 2016. szeptember 1-ét követő részesedés átruházásokra

Kamatjövedelem adóztatására vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezésével
együtt átmeneti szabállyal biztosítani, kell, hogy a 2016-ban és azt megelőző
években levont forrásadó visszautalását kérelmezhesse az adózó a kettős
adóztatás elkerülése érdekében.

[Art. 7. számú melléklet 19. pont]

Új típusú ellenőrzés:
Feltételes adómegállapítás alapjául szolgáló tényállás megvalósulására
vonatkozó ellenőrzés

Általános forgalmi adó
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Adókulcs változások – 1.

Bővül az 5%-os kör

2017. január 1-től:
- baromfi húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva (élő baromfi nem)

- tojás
- tej

2018. január 1-től:
- vendéglátás keretében az étel és a helyben készített, nem alkoholos ital

Bővül a 18%-os kör

2017. január 1-től (58. § esetén külön szabály: időszak, fiz. határidő, számla kib.
időpontja 2017-re-esik):

- internet-hozzáférési szolgáltatás
2017. január 1-től:
- vendéglátás keretében az étel és a helyben készített, nem alkoholos ital – nagyon sok
kérdés várható

24

Adókulcs változások – 2.

Internet-hozzáfélési szolgáltatás: 2015/20120/EU parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja

Csomagkapcsolt módon felépülő, nyilvánosan elérhető
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internet
csatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi
végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet
nélkül az alkalmazott hálózati technológiára és a használt
végberendezésre.
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Egyszerű bejelentés alapján megépített ingatlan

Az új szabályozást végigvezeti:
- sorozatértékesítés szabályán
- ingatlanértékesítés mentességi szabályán
- alanyi mentesség értékhatára szabályán
- építőipari szolgáltatások fordított adózása szabályán
Indító dátum: beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának
a napja

Hatály: 2016. július 16.

Fordított adózás szempontjából: az adott építési-szerelési munka áfa tv.
szerinti teljesítési időpontja július 16. előtt vagy után?

26

Számlákról adatszolgáltatás – 1.

Számlázó programok által kiállított számlákról adatszolgáltatás: egyelőre NGM
felhatalmazása (23/2014. NGM rendelet módosítása vagy új NGM rendelet)

A legalább 100 000 Ft áthárított adót tartalmazó, kimenő számlákról kell
elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni

Hatály: 2017. július 1.

A nyomdai számlák esetén is lemegy a bejelentési küszöb 100 000 Ft-ra, és
marad a bevallás részeként történő adatszolgáltatás.

Hatály: 2017. július 1.

!DE a számlákon a 2017. január 1-től ha az áthárított adó a 100 000 forintot eléri,
akkor kell a vevő adószáma

Átmeneti szab: a 2016. évben kiállított 100 000 Ft – 1 000 000 Ft áfa tartalom
közötti számlák esetén nem gond, hogy hiányzik a vevő adószáma a számláról
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Számlákról adatszolgáltatás – 2.

100 000 Ft áfa 
tartalom feletti 

számla

Bejövő számla Kimenő számla

Számlázó 
programmal 

előállított

Nyomtatványos 
adatszolgáltatás –
Befogadó

Automatikus 

adatszolgáltatás -
Kibocsátó

Számlatömbből 
előállított

Nyomtatványos 
adatszolgáltatás –
Befogadó

Nyomtatványos 
adatszolgáltatás –
Kibocsátó
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Egyéb változások – 1.

Króm és Vanádium hulladék, illetve törmelék bekerül a fordított adós tételek

közé 2017. január 1-el, átmeneti szabállyal
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Egyéb változások – 2.
Összes hasznos alapterület (lakásáfa 5% miatt):

OTÉK rendelet 1. melléklet 34., 46., 46a., 88. pontja alapján meghatározott terület –
2016. január 1. állapot szerint

34. Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem
építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a
lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs.

46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság
legalább 1,90 m.

46a. Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete.

88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben
közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.

Hatály: 2016. június 16.

Ld. még: NAV tájékoztató, 2016. augusztus 18.

Egyéb adók: illeték, cégautóadó,

népegészségügyi termékadó,
reklámadó
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Új adónem: turizmusfejlesztési hozzájárulás

Szabályozó: 2016. évi LXVI. törvény X. fejezet, nem önálló törvény

2018. január 1-től lép be

Alapja: Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú 
italforgalom (SZJ 55.30.1-ből) áfa nélküli ellenértéke

Alanya: aki az előbbi szolgáltatást nyújtja

Bevallási gyakoriság = áfa bevallás, aki áfa bevallásra nem kötelezett, annak követő év 
február 25.

Fizetés: bevallás esedékességével egyidejűleg

Beszedő hatóság: NAV

Ú
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Illeték – 1.

Termőföld illetékmentes vásárlása:

A mentesítéshez szükséges 5 éves időszak kezdő dátuma vagyoni értékű joggal terhel föld esetén
kitolódik: a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség
keletkezését követő 5. év utolsó napjától indul

Hatály: 2016. június 16-án jogerősen el nem bírált ügyekben már alkalmazható

Újabb mentesség:

Tehergépjármű, vontató, autóbusz, pótkocsi vagyoni értékű jogát gazdálkodó szerzi meg (eddig csak a
tulajdonra volt mentesítés)

Hatály: 2016. június 16.

Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése esetén a felépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány
egyenértékű az Itv. alkalmazásában a használatbavételi engedéllyel (telkes-mentes szabály)

Hatály: 2016. június 16.
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lleték – 2.

Praxisjog ajándékozási, öröklési, és visszterhes szerzése illetékmentes (bejelentési 
kötelezettség sincs)

Hatály: 2016. június 16.

Ingatlanvagyonnal rendelkező társaság üzletrészének a megvásárlásánál a 75%-os 
tulajdonosi szabály (összeszámítási szabály) vizsgálatánál nem csak a gazdálkodó 
szervezet, hanem a magánszemély is lehet kapcsolt vállalkozás 

Hatály: 2017. január 1.

Cserepótló vétel esetén az értékesítés ténye igazolására nyitva álló egy évet 13 hónapra 
növeli

Hatály: 2016. június 16.

Lakás vásárlása esetén a CSOK a cserepótló vétel kedvezményével együtt is 
alkalmazható

Hatály: 2016. június 16.
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Illeték – 3.

Közigazgatás hatósági eljárás illetéke, bírósági eljárás illetéke 
EFER(!) rendszeren keresztül is fizethető
Hatály: 2016. június 16.

Különleges visszatérítés:
2014. március 15. és 2016. március 9. közötti tőkeemelés és 
változás-bejelentés esetén a tőkeemelésre tekintettel fizetett 
eljárási illetéket az adóhatóság visszatéríti. 
Kérelem formája?, szükséges mellékletek: Itv. 99/M. §
Határidős: 2017. március 15.
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Cégautóadó

Megszűnik a tartós bérletbe vevő adókötelezettsége

Hatály: 2017. január 1., átmeneti szabály nincs

Mentességi szabály újraírva:

- fogorvosi alapellátás

- alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás

- a védőnői ellátás

- az iskola-egészségügyi ellátás

? Kizárólagosság
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Népegészségügyi termékadó – 1.

Változó fogalmak:

- adalékanyag
- gyógynövény
- egészség-megőrző program: nem csak az ingyenes, hanem a legfeljebb

500 Ft-os ellenértékű belépős szolgáltatás benne van

Új fogalmak:

- tejalapanyag

- édesítőszer
- gyógynövényes ital: minimum mennyiségi feltételek, illetve a
gyógynövénynek az ital ízében és illatában dominánsnak kell lennie
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Népegészségügyi termékadó – 2.

Bővülő termékkör:
- ízes sörök esetén az édesítőszer tartalom is számít
- alkoholos frissítő esetén az édesítőszer tartalom is számít
- gyógynövényes alkoholos ital esetén a fogalomi változásból
adódóan

Jöt. változásra is figyelemmel kell lenni, a NETA már az új Jöt-
re hivatkozik, a Jöt. szerint mentes termékek NETA alól is
mentesek

38

Reklámadó – 1.

Bejelentkezés
A reklámadó alá külön be kell jelentkezni annak a körnek, akit más
adónem tekintetében nem regisztráltak idehaza (pl. Google)

A normál, belföldi reklámadó alanyoknak nincs új teendőjük

Bejelentkezés elmulasztása esetén a szankciók:
- 10 millió forint elsőre
- Mulasztás ismételt megállapítása esetén 30 millió forint

- Naponta határozatban történő bírság kiszabás
Ha teljesít, akkor az első bírságot leszámítva van helye enyhítésnek
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Reklámadó – 2.

Ha a reklám közzétevője nem hajlandó nyilatkozni (és nincs a
nyilvántartásban sem)

1.Adóhatóság felhívja, hogy nyilatkozzon az adóhatóság irányába 8 napon
belül

2.Ezt elmulasztja 500 ezer forint bírság
3.Továbbra sem nyilatkozik, akkor 10 millió forint bírság
4.Minden tovább mulasztás megállapítása esetén 3x-os bírság

A bejelentkezés és nyilatkozattétel elmulasztása esetén kiszabható összes
bírság 1 milliárd forint lehet
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Reklámadó – 3.

Ha a reklám közzétevője a bevallási kötelezettségét nem 
teljesíti (I?ezt csak annál tudhatjuk, akinek van 
bejelentkezése), akkor 3 milliárd forint vélelmezett adót állapít 
meg az adóhatóság

Ellenbizonyításnak van helye (30 napos jogvesztő határidővel), 
ezt követően az adóhatóság ismételten határozattal állapítja 
meg az adót


