
A 2018. évtől hatályos 
adóigazgatás rendtartásról 
szóló törvény és az adózás 
rendjéről szóló törvény 
újdonságai

Szabó Gábor
Dél-alföldi Tájékoztatási Osztály
NAV Központi Irányítás

Adóigazgatás újraszabályozása
Törvényi szintű szabályok:
-az adóigazgatási rendtartásról (Air.) – 2017. évi CLI. törvény
-az adózás rendjéről (Art.) - 2017. évi CL. törvény
-az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 
(Avt.)- 2017. évi CLIII. törvény
Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény nem lesz 
háttérjogszabály

Rendeleti szintű szabályozás:
Számos kormányrendelet, NGM rendelet fog készülni
Például: ellenőrzés részletszabályai, folyószámla elszámolás 
szabályai stb.



Alapelvek - Air

Törvényesség (legalitás) elve

Szakszerű és hatékony eljárás elve

A megkülönböztetés és „részrehajlás” tilalma

Egyedi elbírálás elve

Méltányos eljárás elve

Tájékoztatási kötelezettség, az adózói jogok gyakorlásának 
előmozdítása

Közérthetőség elve

A jóhiszemű eljárás követelménye, az együttműködési 
kötelezettség elve

Képviselet - Air

Ha nem kötelező az adott eljárásban az adózó személyes eljárása, 
akkor

- törvényes képviselő
- meghatalmazott (eseti vagy állandó)

Kötelező szakmai képviselet:
- feltételes adómegállapítás
- szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban

Állandó meghatalmazás
- Jogi személy és egyéb szervezet – nincs változás
- Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás 
alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú személy is 
képviselheti.



Képviselet - Air

Meghatalmazottként nem járhat el az a személy, akit a cégbíróság 
vagy a bíróság jogerősen eltiltott vezetői tisztségviselői tisztség 
gyakorlásától

Speciális képviseleti szabályok:
- Áfa visszatérítési ügyben: külföldi természetes személy, jogi 
személy, egyéb szervezet is képviselheti
- Külföldi vállalkozás nevében belföldi fióktelepe ügyvivőként eljárhat
- Pénzügyi képviselő – letelepedésre nem kötelezett külföldi 
vállalkozás bízhatja meg – meghatározott feltételek

Iratbetekintés - Air

Az adózó jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. 
Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, 
amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges.

Nem lehet betekinteni

- döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe,
- más államból érkező megkeresés irataiba,
- a döntés tervezetébe,
- az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatait 
tartalmazó jegyzőkönyvbe,
- a minősített adatot tartalmazó iratba,
- a védett adatot tartalmazó iratba,
- az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre 
vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.



Döntés közlése/kézbesítés - Air

Általános szabályok: kivel kell közölni, elektronikus közlés, döntés 
közlésének napja

Saját kézbesítő útján történő kézbesítés: ki jogosult az átvételre, 
jogkövetkezmény megtagadás esetén

Kézbesítés több adózó, meghatalmazott esetén: ha nincs közös 
képviselő, akkor külön-külön kell közölni, több meghatalmazott 
kezelése

Kézbesítettnek minősülő irat sikertelen kézbesítés esetén
Kézbesítettnek nem minősülő iratról információk közzététele a NAV 
honlapján

Kézbesítési kifogás előterjesztése, jogkövetkezmények

Bejelentkezés szabályai - Art

A bejelentkezés során közlendő adatok körét az Art.  1. számú 
melléklete tartalmazza

Az ‘egyablakos’ bejelentkezési modell marad:
- Egyéni vállalkozó – okmányiroda – ‘T101E
- Gazdasági társaság – cégbíróság – ‘T201T
- Alapítvány, egyesület – bíróság – ‘T201CSZ
- Költségvetési szerv – Kincstár – ‘T201TSZ

Iratőrzési hely: bizonylatok, nyilvántartások őrzésének helye, ha az 
nem azonos a székhellyel/lakóhellyel



Adófizetési biztosíték – Art - 1.

Adófizetési biztosítékot kell fizetnie az alábbi feltételek együttes fennállása 
esetén:
-Adóregisztrációs eljárás keretében (akár új adószámról van szó, akár 
már működő cégről van szó!!!), ha vezető tisztségviselő, cégvezető, 
képviseletre jogosult tag, több mint 50%-os szavazati joggal rendelkező KFT 
vagy ZRT tag, egyszemélyes cég tagja, KTF vagy ZRT esetén minősített 
befolyással rendelkező tagja
-az adószám megállapítása napját megelőző 5 éven belül olyan cégben volt 
tag, részvényes, vezető tisztségviselő, cégvezető
-amely cég 1 millió forintot (legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 
adózó esetén a 2 millió forintot) meghaladó nettó adótartozással
-jogutód nélkül – felszámolás vagy kényszertörlés keretében szűnt meg
-a jogviszonya a felszámolás vagy a kényszertörlés napját megelőző 360 
napon belül vagy az említett eljárásokat követően bármely napon fennállt
-az adótartozás az adószám megállapítása napjáig nem térült meg

Adófizetési biztosíték – Art - 2.

Az adófizetési biztosíték összege a kimutatott adótartozás
Ha több cégnél is érintett, akkor a legnagyobb összeg lesz az 
adófizetési biztosíték összege
A biztosíték nem ‚oldódik fel’, ha a problémás tag kilép a cégből

Eljárási szabályok:
-Határozat készül róla
-Az adóregisztrációval érintett adózónak kell megfizetni a letéti 
számlára kell fizetni, vagy bankgarancia
-12 hónapig marad az adóhatóságnál az összeg, melyből az 
adóregisztrációval érintett cég tartozására vissza lehet tartani
-Ha nem fizeti meg a biztosítékot a közléstől számított 30 napon belül, 
akkor törli a cég adószámát
-Ha felhasználnak a biztosítékból, akkor azt vissza kell tölteni az 
eredeti összegre



Adófizetési biztosíték – Art - 3.

Kimentési kérelem az adófizetési biztosíték alól:
-ugyanazon feltételekkel, mint az adóregisztrációs eljárásnál

Adófizetésre kötelezés elleni jogorvoslat:
-közléstől számított 8 napon belül
-elbírálás 15 napon belül
-nem halasztó hatályú a benyújtott jogorvoslati kérelem

Külön NGM rendelet is lesz a végrehajtására

Hatály: 2018. január 1.

Készpénzfizetés korlátozása – Art.

Készpénzfizetés bejelentése:
Csak kapcsolt vállalkozások közötti készpénzfizetést kell bejelenteni, 
ha a kifizetés az 1 millió forintot meghaladja

Mulasztási bírság – ‘1,5 milliós szabály’ nem változott
Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles 
tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására 
kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés 
alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés 
– általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi 
adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári 
hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet 
készpénzfizetést.



Bevallások határideje – Art.

Az egyes adónemeket érintő eljárási szabályokat az anyagi 
jogszabályok tartalmazzák, kivételek: a bevallási határidő, a befizetési 
határidő

A bevallások határideje:
Az Art. 2. számú melléklete tartalmazza a bevallások határidejét

Soron kívüli bevallások:
- Számviteli törvény szerinti saját beszámoló készítési kötelezettség
- Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés
- Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó megszűnése
- Csoportos adóalanyiság létrejötte, megszűnése

Önellenőrzés – Art.

Önellenőrzés tilalma:
- Döntést utólag nem lehet módosítani
- Kijavítási kérelem az áfában
- Ellenőrzéssel érintett időszak és adónem önellenőrzésének tilalma

-Önellenőrzés bejelentése: egy adónem és egy bevallási időszak 
tekintetében egy alkalommal bejelentheti az adózó az önellenőrzési 
szándékát, ennek következménye, hogy az adóhatóság a 
bejelentéstől számított 15 napon belül az érintett időszak és adónem 
tekintetében adóellenőrzést nem indíthat (de jogkövetési ellenőrzést 
igen)

Önellenőrzési pótlék



Adó megfizetése – Art.

Az egyes adónemeket érintő eljárási szabályokat az anyagi 
jogszabályok tartalmazzák, kivételek: a bevallási határidő, a 

befizetési határidő

Adó megfizetésére kötelezett személyek köre

Üzletrész átruházása esetén  az adó megfizetésére kötelezés 
szabálya

Adóhatóság által megállapított adó megfizetésének határideje

Adó megfizetésének időpontja

Visszatérítendő adó, költségvetési 
támogatás – Art.

Adó visszatérítésének, költségvetési támogatás kiutalásának 
határideje:
- Általános szabály
- Áfa visszatérítésére vonatkozó speciális szabály
- Szja bevalláshoz kapcsolódó speciális szabály

Bevallási kijavítása esetén a határidő

Mikor fizet késedelmi kamatot az adóhatóság / 5000Ft-os szabály



Pénzforgalmi számlanyitási 
kötelezettség – Art.

A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére 
kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is 
– (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett 
adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell 
rendelkeznie. 

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres 
gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát 
nyithat. 

Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózó adószámának közlésétől számított tizenöt napon 
belül kell megnyitni.

Pénzforgalmi számlanyitási 
kötelezettség – Art.

Gazdasági társaságnak kötelező bejelentenie a külföldi bankszámla 
számokat is (nyitást és zárás is)
Hatály: 2018. január 1.
Határidő új adózó esetén: bejelentkezést követő 15 napon belül
Hatály működő adózó esetén: 2018. január 31-ig a 2018. január 1-én 
érvényes számlaszámokat
Szankció: 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírság



Megbízható adózói minősítés – Art.

Továbbra is csak gazdasági társaságok lehetnek érintettek
Minősítés negyedévente

Feltételek: működési időre, adófizetésre, hátralékra vonatkozó 
feltételek

Kedvezmények:
- Ellenőrzés időtartama
- Áfa kiutalási határidő 30 nap
- Adóbírság, mulasztási bírság felső határa
- Automatikus fizetési könnyítés (csak részletfizetés)

Fizetési kedvezmények – Art.

Fizetési könnyítés:
-Részletfizetés, halasztás, mérséklés

Továbbra sem engedélyezhető fizetési könnyítés levont, beszedett 
adóra és járulékra

Automatikus részletfizetési kedvezmény
- Fizetési könnyítés: magánszemély, adószámos magánszemély, 
egyéni vállalkozó évente egy alkalommal automatikus 12 havi 
részletfizetést kérhet legfeljebb ötszázezer forint összegű 
adótartozásra
!  A levont adóra, járulékra NEM vonatkozik
- Szja bevalláshoz kapcsolódó, legfeljebb 200 000Ft szja+eho adóra 
6 havi részletfizetést kérhet



Elévülési szabályok – Art.

Általános szabályok

Speciális szabályok:
- Önellenőrzés bevallása
- Bevallás pótlása
- Végrehajtási jog elévülési szabálya (Avt.)
- Kézbesítési kifogás elfogadása
- Új eljárás lefolytatásának elrendelése

Adóbírság – Art.

Fontos változás az adóbírság szabályozásában: utólagos 
adómegállapítást követő határozat elleni fellebbezési 
jogáról való lemondás esetén + a határozatban előírt 
adókülönbözetet megfizeti, akkor az adóbírság felét nem 
kell megfizetnie

A 200%-os adóbírság intézménye marad



Mulasztási bírság – Art. – 1.

Mulasztási bírság – az egyes bírságtételek önálló szakaszokban 
találhatóak meg, de továbbra is van általános mérték (tartomány)

Tényállás Bírság összege (tartománya)

Általános Mszemély: 200 000-ig, más 500 000-ig

Egyéb bejelentések – hiánypótlás Mszemély: 50 000-ig, más 100 000-ig, 

teljesítés esetén törölhető

Eredménytelen hiánypótlás Mszemély: 200 000-ig, más 500 000-ig

Kontár 1 000 000-ig

Foglalkoztatott bejelentésének 
elmaradása, hibás teljesítés

Elmaradás 1 000 000-ig; hibás teljesítés 
500 000-ig

EKAER, igazolatlan eredetű áru Áruérték 40%-ig

Igazolatlan eredetű áru Áruérték 40%-ig, de minimum Mszemély: 
200 000-ig, más 500 000-ig

Beszámoló letétbe helyezésének 
elmaradása

Felhívás 30 napra, ha nem akkor 200 
000 Ft bírság, később törlés

Mulasztási bírság – Art. – 2.

Mulasztási bírság – az egyes bírságtételek önálló szakaszokban 
találhatóak meg, de továbbra is van általános mérték (tartomány)

Tényállás Bírság összege (tartománya)

Számla, nyugtaadás elmulasztása 1 000 000-ig

Iratőrzési kötelezettség 
elmulasztása

1 000 000-ig

Feltöltési kötelezettség 
elmulasztása

Ismert 90%-os szabály alapján 20%-os a 

bírság

Adóelőleg levonás elmaradása Levonni elmulasztott összeg 50%-a

Készpénzfizetéses probléma 1 500 000Ft készpénz felett 20% 
mindkét félnek

Kötelező pénztárgéphasználat 
elmaradása

Mszemély 500 000Ft-ig, egyéb 1 000 
000-ig



Adószám törlése – Art.

Mikor törölhető az adószám:
- az adózó a székhelyén nem található,
-irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett 
ismeretlensége miatt érkezett vissza, 
- megfelelő levélszekrény hiánya 
- bejelentett székhely nem valós cím,
- szervezeti képviselőt nem jelentette be,
- bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy,
- bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének 1 éven 
keresztül nem tesz eleget

Az adószám felfüggesztésének a fokozott adóhatósági felügyelet 
intézménye megszűnik

Szolgáltató adóhivatal – Art.

A különféle egyszerű (adatok közlése a honlapon) és 
bonyolultabb szolgáltatások egy helyen találhatóak meg

Kezdő vállalkozások mentorálása

Bejelentési, változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez 
online felület biztosítása

Megbízható adózók közzététele

A bevallási határidőt követő 30 napon belül az adóhatóság 
a honlapján az egyéni vállalkozók bevételi, jövedelmi 
adatait, valamint adófizetési kötelezettségét közzéteszi



Art, Air felhatalmazások
Felhatalmazások
- az ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályok (Air.),
- a bejelentkezés (adószám igénylés) módjának részletes szabályai,
- a változásbejelentési kötelezettség teljesítésének részletszabályai,
- az adóbevallás kijavításának szabályai,
- az évente küldendő adószámla kivonat készítésének, előállításának, 

adószámla vezetésének részletes szabályai,
- a bizonylatok, igazolások kiállításának, nyilvántartásának rendje,
- az adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás tartalma,
- az adóhatósági igazolás és az adóigazolvány részletes szabályai,
- a hatósági bizonyítvány kiállításának határideje,
- a köztartozásmentes adózói adatbázis működtetésének és közzétételének 

részletszabályai,
- az adófizetési biztosíték megállapítására, teljesítésére és visszafizetésére, 

illetve felszabadítására vonatkozó részletes szabályok
- adószám törlésének részletszabályai
- nyomtatványok adattartalmának köre
- pénztárgép éves felülvizsgálata

Egyéb változások – 1.

-Igazolási kérelem fellebbezés esetén is beadható
-Igazolási kérelem benyújtási határideje - nem bevallás esetén 
– határideje 45 nap
-Új tény, új bizonyíték előterjesztésének korlátozása
-Felügyeleti intézkedés csak egy alkalommal kérhető, a döntés 
jogerőre emelkedése/véglegessé válásától számított 1 éven 
belül



Egyéb változások – 2.

Meglévő ellenőrzési típusok helyett két új kategória:
-Adóellenőrzés – ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményez + 
nem csak az önrevízióra hanem pótlásra is korlátozás lesz
-Jogkövetési vizsgálat – egyéb adókötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem 
eredményez

Jogviszony eltérő minősítésének tilalma (100. §)

Kötelezés iratrendezésre (104. §)

Egyéb változások – 3.

Ha az adóhatóság bármilyen – nem fiz. könnyítést vagy 
mérséklést érintő – könnyítést engedélyez az adózónak, akkor 
annak mindig feltétele, hogy az adózónak nincs adótartozása
Hatály: 2018. január 1.

Késedelmi pótlékot 5 000Ft alatt nem ír elő az adóhatóság

Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, már 2017. évre 
sem lehet ebben a formában a szja bevallást beadni

Ideiglenes biztosítási intézkedés keretében zárolt számláról 
kifizetés engedélyezése, kérelem alapján



Eljárási bírság
Új bírságtípus: eljárási bírság
Ha az adózó vagy az adózónak nem minősülő személy az eljárást 
akadályozza, eljárási bírsággal sújtható.
Az eljárás akadályozásának minősül különösen:
- a megjelenési kötelezettség elmulasztása,
- a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása,
- a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása vagy jogosulatlan 
megtagadása, valótlan tartalmú nyilatkozat megtétele,
- az iratrendezési, iratpótlási kötelezettség elmulasztása

Legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb 

összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi 

személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

Adóigazgatás újraszabályozása
Bizonyos eljárási szabályok az anyagi jogszabályokba kerülnek 
áthelyezésre:

Téma Új jogszabályi 
hely

B400-as nyomtatvány benyújtása Itv. 91§ (1)

Szja bevallás késedelmes benyújtása – külföldi papírok 
késedelmes beszerzése miatt

Szja tv. 11/A. §

Szja bevallási tervezet Szja tv. 12/C. és 
12/D. §-ok

Kifizető, munkáltató adó és adóelőleg módosítása Szja tv. 15/A. §

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Szja tv. 73. §

Külföldi személyek adózása Szja tv. 7. melléklet

Átalányadózás választásának szabályai Szja tv. 8. melléklet



Adóigazgatás újraszabályozása
Téma Új jogszabályi 

hely

TAONY nyilatkozat Tao tv. 5. § (8a)

TAO jövedelem-nyereség minimum nyilatkozat beadása Tao tv. 6. § (11)

TAO adóelőleg eltérő üzleti éves esetén Tao tv. 26. § (9)

Eü. szolg. járulék fizetésének kötelezettség Tbj. 45/A. §

Munkáltatói, kifizetői járulékkülönbözet elszámolása Tbj. 52/A. §

Áfa kötelezettség választás ingatlan bérbeadás, eladásra Áfa tv. 88. § (6)

Közvetett vámjogi képviselői minőség bejelentése Áfa tv. 96. § (6)

Acéltermékek, Gabona FAD adatszolgáltatás Áfa. tv. 6/C. 
melléklet

Új közlekedési eszköz beszerzésekor az áfa megállapítása Áfa tv. 154. § (2)

Adóigazgatás újraszabályozása
Téma Új jogszabályi 

hely

Alanyi adómentesség bejelentése Áfa tv. 192. § (2)

Pénzforgalmi áfa bejelentése Áfa tv. 196/G. § (2)

Kompfeláras jogállás bejelentése Áfa tv. 197. § (4)

Globális nyilvántartás Áfa tv. 218. § (1)

Viszonteladó a különleges jogállásáról lemond Áfa tv. 224. § (1)

Áfa tv. szerinti bejelentkezési kötelezettség alóli mentesülés Áfa tv. 257. § (3)-

(5)

Közösségi adószám igénylése Áfa tv. 257/B. §

Távértékesítés bejelentése Áfa tv. 257/C. §

Kijavítási kérelem Áfa tv. 257/F. §

Kizárólag tárgyi mentes tevékenységből való kilépés Áfa tv. 257/D. §



Adóigazgatás újraszabályozása
Téma Új jogszabályi 

hely

Összesítő nyilatkozat, új közlekedési eszköz Áfa tv. 4/A. 
melléklet

Összesítő jelentés (két lépcsőben) Áfa tv. 10. melléklet

Online számlázás 2018. július 1-től Áfa tv. 317. §

Köszönöm a figyelmet!


