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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

Jogszabályok
 Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény kihirdetve:

2022.11.23.

 A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi
CXXX. törvény kihirdetve: 2021.12.17.

 Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi
L. törvény kihirdetve: 2022.11.30.

 Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV.
törvény kihirdetve: 2022.12.21.

 Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.
évi XXIV. törvény kihirdetve: 2022.12.21.

 Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi XIX.
törvény kihirdetve: 2022.07.22.

 A 30 év alatti anyák kedvezményéről szóló 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
kihirdetve: 2022.12.28.

 A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat
megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet
kihirdetve: 2022.12.28.

 A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő
adószabályok módosításáról szóló 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet kihirdetve:
2022.12.28.
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2022. évközi módosítások

2022.06.01-től hatályos változás
 Szja tv. 3. számú melléklet II/11. pont: Igazolás nélkül, költségként

elszámolható tételek körében egy ÚJ pont található, a távmunkavégzéssel
kapcsolatos költségtérítés (nem azonos a home office munkavégzéssel)

2022.07.28-tól hatályos változások
 Szja tv. 82. § (2) bekezdés: Meghatározásra került, mi minősül nagy forgalmat

bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó társaságnak

 Szja tv. 3. melléklet II/9. pontja: Igazolás nélkül elszámolható tételek körének
pontosítása a „közalkalmazottak” helyett „honvédelmi alkalmazottak”, illetve
kiegészült a nemzeti szakértői díjazás költségtérítésével

 Szja tv. 49/B.§ (7) bekezdés g) pontja: kiigazításra került a szövegezés a „6.
számú mellékletben felsorolt…” helyett a „családi gazdaságokról szóló tv. szerinti
mező- és erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő őstermelői tevékenység”

 Szja tv. 7. melléklet 6. pontja: szöveg pontosítás „adóbevallás benyújtásáig nem
mutatja be” helyett „a kifizető adóévi utolsó havi bevallása benyújtásának
időpontjáig a kifizető részére nem mutatja be”
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2022. évközi módosítások

2022.07.28-tól hatályos változások
 Szja tv. 48.§ (3d) bekezdés 25 év alatti fiatal adókedvezményét a munkáltató

mellett minden kifizetőnek alkalmaznia kell az adóelőleg megállapításakor nem
csak a rendszeresen bevételt juttatóknak

 6. számú melléklet 1. pontja Családi gazdaságok esetén nem kell azonos adózási
módot alkalmazni az áfa tekintetében

 1. számú melléklet 3.9. ÚJ közcélú juttatások körében adómentes a magánszemély
részére kifizetett azon összeg, amelyet ösztöndíj címén a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladatának ellátásával összhangban
folyósít

2022.07.28-tól hatályát veszti
 Szja tv. 2. számú melléklet I/7. őstermelő tárgyi eszköz értékesítéséből

származó ellenérték
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2022. évközi módosítások

2022.08.20-tól hatályos változás
 Szja tv. 1. számú melléklet 4.14. a „honvédelmi alap- és mesterképzésben” 

szöveg helyett a ”rendészeti felsőoktatási képzésben” került beiktatásra, illetve 
kiegészítésre került a, a honvédtiszti alapképzésben részt vevő szerződéses 
állományú katona ösztöndíjával

2022.08.26-tól hatályos változás
 3.§ 21. a bér fogalmának d) alpontja kiegészítésre került „a foglalkoztatást

elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló kormányrendelet alapján
nyújtott álláskeresést ösztönző juttatás”-al

2022.09.01-től hatályos változás
 Szja tv. 1. számú melléklet 7.21. c) alpontja: jelzáloghitelek helyreállításáról

szóló ajánlása alapján szöveg helyett „hitel-, kölcsön- és pénzügyi
lízingszerződések kezelés során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről szóló 5/2022. (IV.
22.) MNB ajánlása alapján” szöveg kerül
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2022. évközi módosítások

Hibrid és elektromos járművek költségelszámolása

2022.10.01-től hatályos változás
 Szja tv. 3. számú melléklet az II. Igazolás nélkül, költségként

elszámolható tételek köre 4. b) és 4a) alpontokkal egészült ki

4.b) a tölthető hibrid járművek használata esetén a járműbe beépített
belső égésű motor hengerűrtartalma alapján a közúti gépjárművek, az
egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és
kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló
kormányrendelet szerint meghatározható üzemanyag-fogyasztási norma
70 százaléka;

4a.) a tisztán elektromos meghajtású járművek használata esetén 3
liter/100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek az állami adó és
vámhatóság által közzétett árával meghatározott összege;
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2022. évközi módosítások

Hibrid és elektromos járművek költségelszámolása

2022.10.01-től hatályos változás
 Szja tv. 3. számú melléklet II/6. pont
Igazolás nélkül költségként számolható el a kifizető által a
magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli
hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata
miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési
rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint
a) az Szja tv. 3. számú melléklet 4. pont szerint megállapított

üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adó- és
vámhatóság által közzétett üzemanyagár (tölthető hibrid jármű)

b) tisztán elektromos meghajtású járművek esetén a 4a. pont
szerinti összeg, valamint a 15 Ft/km általános személygépkocsi
normaköltség alapulvételével kifizetett összeg;
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2022. évközi módosítások
Hibrid és elektromos járművek költségelszámolása

2022.10.01-től hatályos változás
 Szja tv. 3. számú melléklet IV fejezet 1.c) és d) alpontokkal és a

11. számú melléklet III. fejezet 1.c) és d) alpontokkal egészült ki

Üzemanyag-felhasználás címén elszámolható költség
 A tölthető hibrid jármű használata esetén az Igazolás nélkül,

költségként elszámolható tételek 4. pont b) alpontja szerint igazolás
nélkül elszámolható mérték helyett az üzemanyag vásárlás és az
elektromos töltés számlával igazolt költsége,

 Tisztán elektromos meghajtású jármű használata esetén - az Igazolás
nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 4a. pontja szerint
igazolás nélkül elszámolható mérték helyett- az elektromos töltés
számlával igazolt költsége vehető figyelembe, azonban a számla alapján
figyelembe vett üzemanyag-mennyiség - ide nem értve az elektromos
töltést - nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-
fogyasztási normával számított mennyiség.
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2022. évközi módosítások

2022.11.24-től hatályos változások
 Szja tv. 67/B.§ (14) bekezdés b) pontja kiegészült a tartós befektetési

szerződést köthetők köre :
- magánszemélyek
- magánalapítványok
- bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelési szerződés
teljesítése céljából
- magánszemély, mint kedvezményezett javára vagyoni juttatás

céljából magánszemély által alapított vagyonkezelő alapítvány
bizalmi vagyonkezelő feladatának teljesítése céljából

 Szja tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek 11. és 12. pontjaiban
és a 11. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek 12. és 13. pontjaiban
pontosításra került „rádiótelefon”, helyett „mobiltelefon”; „telex” helyett
„internet”, illetve a 3. számú melléklet tekintetében a készülék ára és beszerelés
díja mellett a használat díja szövegrész is feltüntetésre került.
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2023.01.01-től hatályos változások 
a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvényben
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Az Szja tv. 3.§-ban szereplő fogalmak változása

 3.§ 21. pontban a bér fogalmának d) alpontja és a 23.
pontban a nyugdíj fogalmának a) pontja kiegészítésre került
– „álláskeresési segély” helyett „nyugdíj előtti álláskeresési
segély, álláskeresési segély”

 3.§ 43. pontban szövegcsere történt „munkanélküli” helyett
„álláskereső”

- ugyanezen szövegváltozás történt a 49/B.§ (6) bekezdés b)
pontjában

 3.§ 63. a) pontja kiegészült a csoportos személyszállítás
esetén a munkáltató nem csak a saját tulajdonában lévő,
hanem az általa bérelt vagy lízingelt járművel is
gondoskodhat a munkavállaló szállításáról
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25 év alatti fiatalok kedvezményével kapcsolatos 
változások

az Szja tv. 29/F.§ (3a) bekezdésének beiktatása

 A NAV az adóbevallási tervezetben a nyilvántartásaiban
szereplő adatok alapján feltünteti a 25 év alatti fiatalok
kedvezményének jogosultat megillető összegét.

 Havonta 499.952 forint a jogosultsági összeg (KSH adatközlése szerint a
teljes munkaidőben alkalmazásban állók, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete)

a maximális éves összege: 5.999.424 forint lehet

 Módosult az Szja tv. 48.§ 3d) bekezdése, melynek
következtében a 25 év alatti fiatalok kedvezményét a
munkáltató mellett már nem csak a rendszeres bevételt
juttató kifizető, hanem bármely kifizető köteles év közben
érvényesíteni hatályos: 2022.07.28.
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Az egyéni vállalkozók átalányadózás szabályainak 
egyszerűsítése

50.§; 52.§ rendelkezéseinek módosítása

 Az átalányadózás választása során nem kell vizsgálni az egyéni
vállalkozó választást megelőző adóévi bevételét [Szja tv. 50.§ (1)
bekezdés].

 Újraválasztás feltétele módosul, mely szerint az az egyéni
vállalkozó, aki az átalányadózását megszünteti vagy az arra való
jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az
azt követő 12 hónapra átalányadózást ismételten nem választhat
[Szja tv. 50.§ (7) bekezdés].
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Az egyéni vállalkozók átalányadózás szabályainak 
egyszerűsítése

50.§; 52.§ rendelkezéseinek módosítása

 A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy
szüneteltető egyéni vállalkozó az átalányadózás alkalmazására
vonatkozó bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának
napjaival időarányosan veheti figyelembe.

 E rendelkezés alkalmazásában tevékenységét év közben
kezdőnek kell tekinteni azt az egyéni vállalkozót is, aki az
átalányadózásra áttérést közvetlenül megelőző időszakban
kisadózónak minősült [Szja tv. 50.§ (7) bekezdés].
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Az egyéni vállalkozók átalányadózás szabályainak 
egyszerűsítése

50.§; 52.§ rendelkezéseinek módosítása

 Az átalányadózó egyéni vállalkozó – a tárgynegyedév adatait
havonként külön feltüntetve – a tárgynegyedévet követő hónap
tizenkettedik napjáig elektronikus úton adja be adó- és
járulékbevallását [Art. 50.§ (1a) bekezdése]

 Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó családi
járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor az
átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét
negyedévente állapítja meg és vallja be az adó- és
járulékbevallásában [Szja tv. 49.§ (6) bekezdés]
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Egyes külön adózó jövedelmeket érintő módosítások
60.§ (1a) bekezdés beiktatása

Házassági vagyonközösség fennállása alatt megszerzett
ingatlan esetén az ingatlan szerzési időpontja mindkét
házastársnál azonos, kivéve, ha házassági vagyonjogi
szerződés ettől eltérően rendelkezik.
[A rendelkezés a jogalkalmazás elősegítése érdekében rögzíti, hogy a házassági
vagyonközösség fennállása alatt megvásárolt ingatlan megszerzésének időpontja
mindkét házasfél esetében ugyanaz akkor is, ha a tulajdonjog a szerzéskor csak az
egyik fél nevére került bejegyzésre és a másik fél tulajdonjoga csak később - akár
évek elteltével - kerül feltüntetésre a tulajdoni lapon.]
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Egyes külön adózó jövedelmeket érintő módosítások
67.§ (9) bekezdés a) pont ag) alpont 

Az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó
rendelkezések alkalmazásában az értékpapír megszerzésére
fordított érték:
- az MRP szervezet analitikájában a számvitelről szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint
elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között
kimutatott, az MRP szervezet vagy az MRP szervezetben
fennálló tagi részesedést kezelő vagyonkezelő alapítvány által a
résztvevő tulajdonába adott értékpapír esetében az átadásig a
résztvevő által saját erő címén befizetett összegből az
értékpapírra arányosan jutó rész
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Egyes külön adózó jövedelmeket érintő módosítások
77/A.§ (2) bekezdés l) pont

 Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír
formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély
az értékpapírt a KMRP szervezet résztvevőjeként vagy a
KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány
kedvezményezettjeként szerezte.

 a KMRP szervezet résztvevőnként, a vagyonkezelő
alapítvány kedvezményezettenként az adóévet követő év
január 31-ig adatot szolgáltat a NAV részére a
résztvevőnek, illetve a kedvezményezettnek a vagyon
felosztása során átadott összes értékpapírnak az átadásuk
napjára megállapított együttes szokásos piaci értékéről,
valamint az azok megszerzése érdekében a résztvevő által
teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről.
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Nyereményből származó jövedelem
76.§ (1) bekezdés

A nyeremény esetében - ha az nem tartozik a
kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések hatálya alá - a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvényben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos
játékból, az ajándéksorsolásból, a fogadásból, valamint az
Szjtv. 29/Q. §-a szerinti külföldi jackpot rendszerből származó
nyeremény (a továbbiakban együtt: adóköteles nyeremény)
címén kapott bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni.
(Ha a nyeremény nem pénz, hanem más vagyoni érték, a kifizetőt terhelő adó 
alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa.)
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2023. 01. 30. 19



Új adómentes rendelkezések
1. számú melléklet 4.50.

Adómentes a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem által John Lukács életműve előtti
tiszteletadás céljából évente megítélt és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem által folyósított díj összege;
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Új adómentes rendelkezések
1. számú melléklet 4.51.

Adómentes a Tbj. szerint belföldinek nem minősülő személy
részére adott juttatás, amelyet az említett személy a
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal,
egyházi jogi személlyel, a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány, egyházi jogi személy által
fenntartott felsőoktatási intézménnyel vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény 1. melléklete szerinti más
felsőoktatási intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló
jogviszony alapján szerez, feltéve, hogy a munkavégzésre
irányuló jogviszonnyal összefüggésben a magyarországi
tartózkodása bármely 12 hónapos időszakban nem haladja
meg a 30 napot.
[kapcsolódó szabály az Art. 41.§ (1a) és (4) bekezdés]

Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 
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Új fogalom miatti szövegmódosítás
1. számú melléklet

„a mindenkori öregségi nyugdíjminimum”
helyébe a „szociális vetítési alap” került
bevezetésre [Szja tv. 1. számú melléklet 7.15. a) alpont az
elengedett követelésre tekintettel és a 7.29. c) alpontja
természetes személyek adósságrendezési eljárásában]

Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 2023. 01. 30. 22



30. év alatti anyák kedvezménye
596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete

2023-tól új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét 
betöltött fiatal anya, aki
• a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy
• magzat után
családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.
Fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy
örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát,
ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022.
december 31-ét követően nyílik meg.

Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 2023. 01. 30. 23



Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

30. év alatti anyák kedvezménye

 Kedvezmény összege havonta 2023-ban:
- jogosultsági hónaponként 499 952 forint,
- teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint,
legfeljebb (a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes
munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege)

 Jogosultsági hónap az a hónap, amelyben a fiatal anya családi
kedvezményre való jogosultsága a fentiek szerint fennáll, de
legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő
hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó
jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal
anya betölti a 30. életévét.
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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

30. év alatti anyák kedvezménye

 A 30 év alatti anyák kedvezménye a következő, összevont 
adóalapba tartozó jövedelmekre érvényesíthető

a) az Szja tv. szerint bérnek minősülő jövedelmére (Szja tv. 3. § 21. pont),
b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeire (ide nem
értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt
mértéket meghaladó összegét),
c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
- az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
- a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
- a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
- egyéni vállalkozónál a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazásakor a
vállalkozói kivétre, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelemre;
- mezőgazdasági őstermelőnél az e tevékenységéből származó jövedelmére; a
magánszemély által - nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő
munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó
jövedelmére (például: megbízási, felhasználási szerződés alapján folytatott tevékenység).
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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

30. év alatti anyák kedvezménye
Kedvezmény érvényesítésének sorrendje

1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák
kedvezménye

2. a 25 év alatti fiatalok kedvezménye

3. 30. év alatti anyák kedvezménye

4. személyi kedvezmény

5. az első házasok kedvezménye

6. családi kedvezmény
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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő családokat megillető családi 

kedvezmény
597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete

 A családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett
eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló
törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személynek minősül, jogosultsági
hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66
670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.
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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 
nevelő családokat megillető családi kedvezmény

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
(Cst.) 4. § f) pontja szerint tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személynek minősül,

 aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott
betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre,
gondozásra szorul,

 aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése
előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének
betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot
legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.
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Készítette: Bartusné Dorogi Katalin NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok 

A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak 
megszüntetésével összefüggő adószabályok 

módosításáról szóló 593/2022. (XII. 28.) Korm. 
rendelet

2023.01.01-től megszűnnek a SZÉP kártya alszámlái
[Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.
28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel]

A rekreációs keretösszeg továbbra is változatlanul egységesen
450.000 forint.
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Társadalombiztosítást érintő 
változások

Készítette: Tóth-Martonosi Ágnes

NAV Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály



Fogalmi változás
 Foglalkoztató fogalma [Tbj. 4. § 4.10.]

 Az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más
munkáltatónál történő foglalkoztatás, vezénylés esetén – kivéve, ha a
foglakoztatott személy a tevékenységet egyidejűleg más biztosítási kötelezettséggel
járó jogviszony alapján látja el – az eredeti munkáltató (szerződő) minősül
foglalkoztatónak, akkor is, ha az érintettek úgy állapodnak meg, hogy a biztosított
munkabérét, egyéb juttatásait az teljesíti, ahol a biztosított ideiglenesen
foglalkoztatva van.

 A felek egymás között olyan adatátadási, elszámolási módszert kötelesek
működtetni, amely lehetővé teszi, hogy az eredeti munkáltató (szerződő) a járulékkal
összefüggő adókötelezettségét teljesítse.

Fontos!
 A vezényelt eredeti foglalkoztatója csak akkor válik e pont alapján foglalkoztatóvá,

ha a vezényeltnek nem jön létre biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya a
tényleges szolgálatteljesítés helye szerinti szervvel.

Hatályos: 2023. január 1-től



Biztosítottak köre

Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő
módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvény átalakította a tisztjelöltek
jogállására vonatkozó szabályokat.

A biztosítottak köre kiegészült a
 a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti tisztjelölti

szolgálati jogviszonyban, valamint
 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján létesült rendvédelmi
tisztjelölti szolgálati jogviszonyban álló személyekkel. [Tbj. 6. § (1)
bekezdés a) pont].

Hatályos: 2022. november 24-től



Biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszony

 A biztosítás nem terjed ki az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.51. alpontja
szerinti munkaviszonyra vagy díjazás ellenében munkavégzésre irányuló
egyéb (megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási
szerződés alapján létrejött) jogviszonyra [Tbj. 17. § (2) bekezdés c) pont].

 Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.51. alpont: adómentes a Tbj. szerint
belföldinek nem minősülő személy részére adott juttatás, amelyet az említett
személy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, a közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott vagy egyéb felsőoktatási
intézménnyel fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony alapján szerez,
feltéve, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggésben a
magyarországi tartózkodása nem haladja meg a 30 napot.

Hatályos: 2023. január 1-től



Biztosítási jogviszony zárása 1. 

 A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás
megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját követő 8
napon belül kell teljesíteni, kivéve, ha a munkáltató az Art. 50. § szerinti havi adó-
és járulékbevallásban feltünteti a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját.

 Ebben az esetben a havi adó- és járulékbevallás beérkezését követően a NAV az
adózó által közölt bevallási adatok alapján a biztosítási jogviszony megszűnéséről
szóló bejelentést hivatalból elvégzi, amelyet továbbít az egészségbiztosítás
biztosítotti nyilvántartásának. Erről a foglalkoztatottat valamint a foglalkoztatót
értesíti.

 A NAV a biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentését nem pótolhatja, ha a
foglalkoztatottnak a foglalkoztatóval egyidejűleg több biztosítási jogviszonya áll
fenn.

[Art. 1. melléklet 3.2.]
Hatályos: 2023. január 1-től



Biztosítási jogviszony zárása 2. 

 Ha a foglalkoztató helyett a biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentését
a NAV teljesítette az Art. 1. melléklet 3.2. pontja alapján, a biztosítási
jogviszony megszűnésének időpontja a NAV által teljesített bejelentésben
megjelölt időpont [Tbj. 86/A. § (1) bekezdés].

 Ha a foglalkoztatóról nyilvántartást vezető szerv által nyilvántartott adatok
alapján a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt és a foglalkoztatottak
biztosítási jogviszonyának megszűnését elmulasztotta bejelenteni, a biztosítási
jogviszony megszűnésének vélelmezett időpontja a munkáltató, kifizető
megszűnésének időpontja [Tbj. 86/A. § (2) bekezdés].

 Ha a magánszemély a biztosítási jogviszony lezárásának időpontját vitatja,
egyeztetési eljárás lefolytatását kezdeményezheti az egészségbiztosítási
szervnél, amely a rá irányadó jogszabályok szerint döntést hoz az egyeztetés
eredményéről [Tbj. 86/B. § (1) bekezdés].



Biztosítási jogviszony zárása 3. 

 A biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv az egyeztetés
eredményéről haladéktalanul elektronikus úton az Art. 1. melléklet 3.
pontja szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adattartalommal
adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére [Tbj.
86/B.§ (2) bekezdés].

 Az állami adó- és vámhatóság a biztosítottak nyilvántartásáért felelős
szerv az adatszolgáltatása alapján elektronikus úton adatszolgáltatást
teljesít a központi nyugdíjbiztosítási szerv részére [Tbj. 86/B.§ (3)
bekezdés].

Hatályos: 2023. január 1-től

36



Biztosítási jogviszony zárása „megszűnt”
foglalkoztató esetén 1. 

 Ha a munkáltató, kifizető a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentési
kötelezettségét nem teljesítette, és az adózóról nyilvántartást vezető szerv –
ideértve különösen a cégnyilvántartást, egyéni vállalkozói nyilvántartást, civil
szervezetek névjegyzékét vezető szervet – által nyilvántartott adatok alapján
jogutód nélkül megszűnt, az elmulasztott bejelentési kötelezettséget az állami
adó-és vámhatóság hivatalból pótolja a jogutód nélküli megszűnés
időpontjáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, melyről
elektronikus úton adatot szolgáltat az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása
részére [Art. 1. számú melléklet 3. pont 3.4. alpont].

 Ebben az esetben a biztosítási jogviszony megszűnésének vélelmezett időpontja a
munkáltató, kifizető megszűnésének időpontja [Art. 1. számú melléklet 3. pont
3.5. alpont].

 Az állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszony lezárásáról a természetes
személyt értesíti [Art. 1. számú melléklet 3. pont 3.6. alpont].



Biztosítási jogviszony zárása „megszűnt”
foglalkoztató esetén 2. 

 Az Art. 1. számú melléklet 3. pont 3.4. alpont foglalt rendelkezés az
egyéni vállalkozó halála vagy gondnokság alá helyezése esetén akkor
alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó özvegye, örököse vagy törvényes
képviselője nem jelenti be törvényi határidőn (90 nap) belül a tevékenység
folytatását [Art. 1. számú melléklet 3. pont 3.7. alpont].

 Határozott idejű foglalkoztatás esetén a bejelentést egyidejűleg a
biztosítás kezdetére és a jogviszony megszűnésére vonatkozóan is
teljesíteni kell legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a
foglalkoztatás megkezdése előtt. A jogviszony megszűnése időpontjának
módosulása vagy a határozott időtartam határozatlan időtartamra változása
esetén e törvény változás-bejelentésre vonatkozó szabályai az irányadók
[Art. 1. számú melléklet 3. pont 3.8. alpont].



Biztosítási jogviszony zárása „megszűnt”
foglalkoztató esetén 3. 

 Ha a munkáltató végelszámolás, felszámolás, illetve kényszertörlési
eljárás alatt áll, akkor a 3.2. alpont szerinti foglalkoztatottak biztosítási
jogviszonya megszűnésének bejelentésére a végelszámoló, felszámoló,
valamint a Bérgarancia biztos kötelezett [Art. 1. számú melléklet 3. pont
3.9. alpont].

Hatályos: 2023. január 1-től



Bevallások soron kívüli benyújtása

Ha a biztosított mezőgazdasági őstermelő, az Szja tv. rendelkezései szerint
átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozó öregségi nyugdíj iránti
igényt nyújt be, az igénylés benyújtását követő harminc napon belül saját magára
vonatkozóan soron kívüli adóbevallást tesz az Art. 50. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokról a bevallással még le nem fedett, az öregségi nyugdíj
megállapításának általa kért kezdő napját megelőző napig terjedő időszakra
vonatkozóan.

[Art. 52. § (5) bekezdés]
Hatályos: 2023. január 1-től



 Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 9 600 forint (napi 320 forint).

 A NAV kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő kötelezett személy
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt
érdemlően - különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló
okirattal - igazolja, hogy

• huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
• a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

 A NAV a visszamenőleges hatályú törlésről, annak időszakáról és az érintett személy
adatairól soron kívül értesíti az érintett személy lakóhelye szerint illetékes
egészségbiztosítási szervet.

 A törlésből eredő túlfizetés továbbra is csak akkor igényelhető vissza, ha az
egészségbiztosítási szervnél a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján
fizetendő díj igazoltan rendezésre került.

 Az egészségbiztosítási szerv az adatszolgáltatás alapján a külföldön élő kötelezett
személy TAJ számát érvényteleníti és a külföldi biztosításra tekintettel az
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget nyilvántartásában lezárja.

[Tbj. 71. § (7) bekezdés]
Hatályos:2023. január 1-től

Egészségügyi szolgáltatási járulék - Kérelemre 
történő mentesítés



Átalányadózó egyéni vállalkozó –
társadalombiztosítási járulék

 Az átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozót havonta terhelő
társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől [a Tbj. 6. § (1) bekezdés
d) pont szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] a tárgynegyedév
utolsó napjáig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig)
átalányban megállapított, személyi jövedelemadó köteles jövedelem,
• csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben

járulékalapként figyelembe vett összeggel,
• elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az egyéni vállalkozói

biztosítási jogviszony a tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is)
fennállt [Tbj. 40. § (2)].

 A biztosított egyéni vállalkozó társadalombiztosítási járulékának alapja
havonta legalább a Tbj. szerinti minimálbér [Tbj. 40. § (3)].



Kieső idők
 Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó határ után nem köteles a társadalombiztosítási

járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt :
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói 
díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek 
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő 
ellátás, a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj fizetésének időtartama 
alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,
c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban 
vagy gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,
d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
e) fogvatartott,
f) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni 
vállalkozói tevékenységét szünetelteti [Tbj. 40.§ (4) bekezdés].

 Ha az előzőekben meghatározott körülmények a 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 hónap közben kezdődött vagy szűnt meg [Tbj. 40.§ (5) 
bekezdés].

Hatályos 2023. január 1-től



Átalányadózó egyéni vállalkozó – szociális hozzájárulási 
adó

 Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő
adó alapja az év elejétől (a Tbj. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztosítási
jogviszony keletkezésétől) a tárgynegyedév utolsó napjáig (az egyéni
vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban megállapított,
személyi jövedelemadó köteles jövedelem,
• csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben adóalapként

figyelembe vett összeggel,
• elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az egyéni vállalkozói biztosítási

jogviszony a tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is) fennállt, azzal,
hogy az adóalap nem lehet kisebb az adóalap megállapításának különös
szabályai szerint megállapított összegnél [Szocho tv. 6. § (2) bekezdés].

Hatályos: 2023. január 1-től

Különös szabály: Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja
legalább a minimálbér 112,5 százaléka. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás
fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának
harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap
minden napján.



Göngyölített 
jövedelem

Göngyölített
adóköteles 
jövedelem

Minimum 
járulékalap

„A”

Göngyölítéses
módszerrel 

megállapított 
járulékalap* „B”

Tényleges 
járulékalap

„A” vagy „B” 
közül a magasabb

Minimum 
szocho alap 

„C”

Göngyölítéses
módszerrel 

megállapított 
szocho alap „D”

Tényleges 
Szocho alap „C” 
vagy „D” közül a 

magasabb

Január 350 000 0 232 000 0 232 000 261 000 0 261 000

Február 350 000 0 232 000 0 232 000 261 000 0 261 000

Március 500 000 0 232 000 0 232 000 261 000 0 261 000

I. negyedév 1 200 000 0 696 000 0 696 000 783 000 0 783 000

Április 350 000 158 000 232 000 104 000 232 000 261 000 75 000 261 000

Május 350 000 350 000 232 000 104 000 232 000 261 000 75 000 261 000

Június 500 000 500 000 232 000 104 000 232 000 261 000 75 000 261 000

II. negyedév 2 400 000 1 008 000 696 000 312 000 696 000 783 000 225 000 783 000

Július 350 000 350 000 232 000 272 000 272 000 261 000 214 000 261 000

Augusztus 350 000 350 000 232 000 272 000 272 000 261 000 214 000 261 000

Szeptember 500 000 500 000 232 000 272 000 272 000 261 000 214 000 261 000

III. negyedév 3 600 000 2 208 000 696 000 816 000 816 000 783 000 642 000 783 000

Október 350 000 350 000 232 000 400 000 400 000 261 000 353 000 353 000

November 350 000 350 000 232 000 400 000 400 000 261 000 353 000 353 000

December 500 000 500 000 232 000 400 000 400 000 261 000 353 000 353 000

IV. negyedév 4 800 000 3 408 000 696 000 1 200 000 1 200 000 783 000 1 059 000 1 059 000

2023. évi minimálbér: 232 000 Ft
Adómentes átalányban megállapított jövedelem: 1 392 000 Ft

*(Adóköteles jövedelem – korábbi negyedév(ek) tényleges járulékalapja) / 3 hó = Göngyölített havi járulékalap 

minimum a minimálbér/garantált bérminimum



Bevallás, befizetés

 Az Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást
alkalmazó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot az Art.-ban
meghatározottak szerint a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig vallja be,
illetve fizeti meg az állami adó- és vámhatóságnak [Tbj. 77. § (2) bekezdés].

 Az Szja tv. rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó a
társadalombiztosítási járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint a
tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig vallja be, illetve fizeti meg az állami
adó- és vámhatóságnak [Tbj. 77. § (2a) bekezdés].

Hatályos 2023. január 1-től



Az átalányadózó egyéni vállalkozó ’58-as bevallása 

 A foglalkoztatónak nem minősülő, a Tbj. 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, az
Szja tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó
egyéni vállalkozó a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig, az Szja tv.
rendelkezései szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – a
tárgynegyedév adatait havonként külön feltüntetve – a tárgynegyedévet
követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz a (2)
bekezdésben meghatározott adatokról.

[Art. 50. § (1a) bekezdés]
Hatályos 2023. január 1-től



Az átalányadózó egyéni vállalkozó ’58-as bevallása 



Kisadózó vállalkozók tételes 
adóját érintő változások



Veszélyhelyzeti szabályok a kisadózói
adóalanyiság megszűnésével kapcsolatban 1.

 A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a
továbbiakban: Kata tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően
a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói
adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem
értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó
bevételt.

 A rendelkezés a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében 
alkalmazható.

[441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és a 4. §]
Hatályos 2022. november 8-től



Veszélyhelyzeti szabályok a kisadózói
adóalanyiság megszűnésével kapcsolatban 2.

 Megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, 
melynek egészében a kisadózó a Kata tv. 2. § 2. pontban szereplő feltételek 
bármelyike szerint már nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

 A kisadózó a nem főállású státuszt megalapozó tényt a tárgyhónapot követő 15 
napon belül bejelenti a NAV-hoz.

 A NAV határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését abban 
az esetben is, ha a kisadózó a fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy 
bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

 Fenti rendelkezések első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában 
bekövetkező megszűnése esetén alkalmazhatók.

[441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) – (4) bekezdések; 4. §]
Hatályos 2022. november 8-től



Társasági adó és kisvállalati adó 
változásai

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő

NAV Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály
Szolnok
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Jogszabályok
 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.)

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

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény)

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (37/2011. Korm.r.)

 A társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII.) Korm.
Rendelet (298/2022. Korm.r.)

 A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.)

Felhasznált forrás anyag: dr. Németh Nóra osztályvezető - NAV KI Társasági Adó,
Illetékek és Egyéb Adók Osztály - előadás anyaga
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Értékvesztés (számviteli szabályozás)

Értékvesztést az eszközök egy csoportjánál olyan esetben kell
elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen meghaladja a piaci értékét [számviteli törvény 54. §].

 Követelések esetében szokásos piaci értékről nem beszélhetünk, az értékvesztést a
követelés várható megtérülése alapján lehet elszámolni.

 Olyan esetben is értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz értékét károsan befolyásoló,
rendkívüli gazdasági esemény - jellemzően káresemény - éri. Káreseménnyel kapcsolatos
értékvesztés elszámolására csak a készletekkel kapcsolatosan van lehetőség.

Az értékvesztés elszámolását eredményt csökkentő tételként, míg a visszaírását eredményt növelő
tételként kell a számviteli nyilvántartásban rögzíteni (eltérül a számviteli eredmény a
pénzmozgástól), melyekhez kapcsolódóan a Tao tv. - az adóalap védelme érdekében – korrekciós
kötelezettséget ír elő.

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Értékvesztés (adóalap korrekció)

[számviteli törvény 54. §]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

• Adóalap kiigazításA számviteli törvény szerint értékvesztést kell elszámolni 

• fő szabály szerint nincs 
(kivételek)- tulajdoni részesedésekre

• fő szabály szerint nincs 
(kivételek)

- külföldi pénzértékre szóló tulajdoni részesedést jelentő befektetésekre

• nincs- hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokra

• nincs- külföldi pénzértékre szóló hiteliszonyt megtestesítő, egy évnél 
hosszabb lejáratú értékpapírokra

• kötelező- kezelt vagyonra szóló tartós követelésre

• kötelező- követelésekre

• nincs- készletekre (ideértve a vásárolt és a saját termelésűeket is)
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Értékvesztés
Változatlan

- az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre és a
- bejelentett részesedére

elszámolt, visszaírt értékvesztés összegéhez kötelezően alkalmazandó korrekciós
tétel kapcsolódik [Tao tv. 8. § (1) bekezdés ma) alpont és 7. § (1) bekezdés q) pont, 8. § (1) bekezdés
mb) pont és 7. § (1) bekezdés dz) pont].

Változatlan
- a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedésre elszámolt, visszaírt értékvesztés

összege feltételhez kötött [Tao tv. 8. § (1) bekezdés i) pont és 7. § (1) bekezdés q) pont].

Változatlan
- nem minősül vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,

ráfordításnak a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint
előírt saját tőke jegyzett tőke arány, vagy veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés
révén szerzett tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés.
[Tao tv. 8. § (1) bekezdés d) pont és 3. sz. melléklet A)/11. pont].

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Értékvesztés
Változás (2022.07.28-tól)

Minden más tulajdoni részesedést jelentő befektetésre elszámolt
értékvesztés estén az adózó választása szerint alkalmazhatja a
Tao tv. 8. § (1) bekezdés w) pontját, amely alapján növelhető az
adóalap, első alkalommal a 2022. adóévi adókötelezettség
megállapításakor.

Csökkenti az adóalapot a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés, ha azt az adózó
korábban adózás előtti eredményt növelő tételként vette számításba, amelyet az erre
vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazol [Tao tv. 7. § (1) bekezdés
q) pont].

Csökkenti az adóalapot a tulajdoni részesedésnek a könyvekből történő kivezetésekor a
megelőző adóévekben a 8. § (1) bekezdés w) pontja alapján az adózás előtti eredmény
növeléseként elszámolt - az adóbevallásokkal és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt -
összegből az a rész, amellyel az adózó még nem csökkentette az adózás előtti eredményét.
[Tao tv. 7. § (1) bekezdés j) pont és 29/A. § (103) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Értékvesztés
Külföldi pénzértékre szóló tulajdoni részesedést jelentő
befektetésnél is a mérlegfordulónapi értékeléskor a számviteli
törvény általános szabályok szerint kell az értékvesztést
megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy
- az értékelést,
- az értékvesztés összegét, illetve
- az értékvesztés visszaírását is
devizában kell megállapítani.

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Szokásos piaci ár
Fogalom

- a szokásos piaci ár az az ellenérték, amelyet független felek
összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy
érvényesítenének,

- nem jelent tartalmi változást a fogalom a 18. § (1) bekezdéséből átkerült
a definíciók közé [Tao tv. 4. § 31/d. pont].

Új kötelezettség
- a transzferár nyilvántartási kötelezettség hatálya alá tartozó

(kisvállalkozásnak nem minősülő) adózó a társasági adóbevallásában a
szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben adatszolgáltatásra is
köteles lesz,

- azokat az adózókat akik mentesülnek az NGM rendelet szerinti transzferár-
nyilvántartási kötelezettség alól, az adatszolgáltatási kötelezettség sem
terheli,

- első alkalommal a 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallás
tekintetében kell alkalmazni.
[Tao tv. 18. § (5) bekezdés, 29/A. § (104) bekezdés és 32/2017. NGM rendelet].

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Szokásos piaci ár
Interkvartilis tartomány
Az interkvartilis tartomány alkalmazására vonatkozó megújult
szabályozás szerint ha az adózó a szokásos piaci ár
megállapításakor
- az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vagy vállalkozásra

vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság által ellenőrizhető
adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan
hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat vesz
figyelembe,

- akkor azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe a minta
elemeinek fele esik (interkvartilis tartomány) további szűkítést
végez.
[Tao tv. 18. § (9) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Szokásos piaci ár
Fogalom
Szokásos piaci tartomány a 18. § (2) bekezdés szerinti módszerek
alkalmazásából származó, független felek közötti
- összehasonlítható ügyletek vagy
- összehasonlítható független vállalkozások
pénzügyi adataiból álló értékek halmaza.

Az újonnan bevezetett fogalom összhangban van az eddig is
irányadónak tekintett OECD Transzferár Irányelvek általi
definícióval.

Amennyiben az alkalmazott ellenérték a szokásos piaci
tartományon belül helyezkedik el, akkor transzferár-korrekciónak
nincs helye.
[Tao tv. 4. § 31/e. pont, 18. § (11) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Szokásos piaci ár
Kiigazítás mediánra

Ha az adózó által alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon
kívül esik, akkor a transzferár-korrekció alkalmazása során szokásos piaci
árként a mediánt kell figyelembe venni.

Kivéve, ha az adózó igazolja, hogy a szokásos piaci tartományon belül
egy a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek,
amely esetben szokásos piaci árként a medián helyett ezt az értéket kell
figyelembe venni

Medián a szokásos piaci tartomány azon középső értéke, amelynél az
adatok legfeljebb fele kisebb és legfeljebb fele nagyobb.

A szokásos piaci árképzéssel kapcsolatos szabályokat elsőn alkalommal
a 2022-ben kezdődő adóév adókötelezettsége megállapítása során kell
alkalmazni.
[Tao tv. 29/A. § (106) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Kedvezményezett részesedéscsere
A kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett
részesedésre elszámolt értékvesztéssel a részesedés
könyvekből történő kivezetésekor kellett adóalapot növelni.

Változás
2023. 01.01-től kedvezményezett részesedéscsere alapján
megszerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összegével
már az értékvesztés elszámolása évében meg kell növelni az
adóalapot.
Ennek megfelelően módosul a jövedelem-(nyereség-)minimum
meghatározása is.
[Tao tv. 6. § (9) bekezdés a) pont, 8. § (1) bekezdés t) pont]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Válságközlemény
A Tao tv. hatálya alá tartozó adózónak lehetősége van arra,
hogy a Tao tv. szerinti de minimis támogatásokat
- választása és
- adóbevallásban benyújtott nyilatkozata szerint

ne de minimis támogatásként, 

hanem, a Válságközleményben foglalt rendelkezésekkel
összhangban érvényesítse.

[Tao tv. 29/A. § (109) – (113) bekezdés, új 4. sz. melléklet, 2022. 12. 24-től hatályos,
e rendelkezések a „régi” Válságközleményre hivatkoznak!]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Válságközlemény
Változás!

„Az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret
a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása
céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közleményt („régi”
Válságközlemény)

felváltotta

egy újabb Válságközlemény [„Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna
elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes
válságkeret” című), 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény, elérhető:

EUR-Lex - 52022XC1109(01) – EN - EUR-Lex - (europa.eu)],

amely mind a támogatási keretösszeg, mind az alkalmazhatósági időszak
tekintetében eltérő szabályokat tartalmaz a „régi” Válságközleményhez képest.
Az új Válságközlemény alapján 2023. december 31-éig, összesen legfeljebb
2 millió euró összegben vehető igénybe támogatás.

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Válságközlemény alapján is érvényesíthető

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

Megnevezés Kötelezően
de minimis támogatás

Adózói döntés alapján
de minimis támogatás 

kis- és középvállalkozások egyösszegű 
értékcsökkenési leírás 7. § (1) d) és 1. sz. melléklet 14.

korai fázisú vállalkozásban szerzett 
részesedés kedvezménye 7. § (1) m) és (8d)

meghatározott kutatóintézetekkel közösen 
végzett K+F tevékenység kedvezménye 7. § (17)

mikrovállalkozás létszámnövekményének 
kedvezménye 7. § (1) y) és (20)

beruházási adóalap-kedvezmény 7. § (1) zs) és (12)

szövetkezet által képzett közösségi alap 
adókedvezménye 22. § (14)

kis- és középvállalkozások beruházási 
hitelkamatának adókedvezménye 22/A. 

élőzenei szolgáltatás adókedvezménye 22/F. §
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Válságközlemény
Válságközlemény alapján érvényesíthető a támogatás ha a
háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik az adózó
működését és erről az adóbevallásában nyilatkozik.

 Első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóévről a
Válságközlemény hatálybalépését (2022. 12. 24.) követően
benyújtott adóbevallás vonatkozásában alkalmazható.

 Az adózói választás és nyilatkozat utoljára a Válságközlemény
alkalmazhatóságának határidejéig (2023. december 31.)
benyújtott adóbevallásban tehető meg.

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Válságközlemény
 A Válságközlemény alapján érvényesíthető támogatás

adózónként - az adózó kapcsolt vállalkozásainak adatait is
figyelembe véve - nem haladhatja meg a Válságközlemény
szerinti, euróban meghatározott (400 000 EUR, 2 millió EUR)
keretnek megfelelő forintösszeget.

 A támogatás halmozható más állami támogatással:
- csoportmentességi rendeletekben foglalt támogatásokkal az

adott régióra előírt maximális támogatási intenzitásig,
- de minimis támogatásokkal (400 000 EUR-ig, 2 millió EUR)

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Támogatási térkép

[Forrás: HIPA - Ígéretes változások a regionális támogatási térképen]

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások (a
nagyberuházások kivételével)
 a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal,
 a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők

[37/2011. Korm.r. 25. §].

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

https://hipa.hu/igeretes-valtozasok-a-regionalis-tamogatasi-terkepen
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Támogatási intenzitások

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

Statisztikai régió 2014-2021 2022-2027

Dél-Alföld 50 % 50 %
Dél-Dunántúl 50 % 50 %
Észak-Alföld 50 % 50 %
Észak- Magyarország 50 % 50 %
Közép-Magyarország
(meghatározott települések esetén)

20% illetve 35 %

Pest tervezési statisztikai régió 50 %
Közép-Dunántúl 35 % 30 %
Nyugat-Dunántúl 25% 30 %
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Elektromos töltőállomás
Csökkenti az adózás előtti eredményt az adózó választása szerint az
elektromos töltőállomás bekerülési értéke a beruházás befejezésének
adóévében.
Korábban a meg nem térülő eredménnyel lehetett csökkenteni.
[bekerülési érték – beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt elért (elérhető) pozitív működési eredmény]

 A csökkentő tétel adókulccsal számított értéke de minimis
támogatásnak minősül.

 Első alkalommal a 2022.01.31-et követően benyújtott bevallások
esetén kell alkalmazni.

 2129-es bevallás önellenőrizhető.

 Lehetőség van Válságközlemény szerinti támogatásként
érvényesíteni.

 (A Közösségi jogszabályok változása miatt módosult.)
[Tao tv. 7. § (1) bekezdés l) pont és (31) bekezdés, 29/A. § (108)-(112)]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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(Elektromos) kerékpár juttatása

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

Tao tv. 3. számú melléklet B) rész

3. pontja 9. pontja

Személyi kör
Az adózóval munkaviszonyban álló magánszemélynek, vezető tisztségviselőnek, tevékenységében 

személyesen közreműködő tagnak, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú 
nyugdíjasnak, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának 

elszámolt 
személyi jellegű egyéb kifizetés

bármely módon biztosított - kizárólag emberi erővel 
hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű 

elektromos motorral segített - kerékpár
vásárlása, átadása, használata, fenntartása és 

üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás

és az ahhoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő 
kötelező befizetés,

vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség.

Figyelemmel az 1., 2., 8., 9. és 12. pontban
foglaltakra. A felsorolt pontok esetében eltérő
szabály van: segély, üzletpolitikai (reklám) célú
juttatás, áruminta, biztosítás, (elektromos)
kerékpár, nyeremény.
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Ajándéksorsolás költsége
Változás (2023.01.01-től)

Tevékenység érdekében elismert költség a szerencsejáték
szervezéséről szóló törvényben meghatározott sorsolásos játék
ajándéksorsolás keretében átadott, nyújtott nyeremény
ráfordításként elszámolt értéke.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvény 23. § (1) bekezdésének változása alapján
megszűnik az ajándéksorsolás kategória.
[Tao tv. 3. sz. melléklet B)/12. pont] 

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Reklám közzétételével kapcsolatos költség
Változás

Továbbra sem kell megnöveli (2023.12.31-ig) az adóalapot a
reklám-közzétételével kapcsolatosan elszámolt költség,
ráfordítás összegével.

Főszabály szerint növelő tételt kell alkalmazni akkor, ha a reklám költség meghaladja a
30 millió forintot és
a) az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával,

miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó
kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége és

b) az adóalany nem igazolja, hogy az a) pont szerint nyilatkozat kiadását a reklámadó
alanyától ő vagy a reklám közzétételnek az Ratv. 3. § (2) bekezdés szerinti
megrendelője kérte és

c) a reklámadó alanya a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában nem
szerepelt az állami adóhatóság honlapján az Ratv. 7/A. § szerint közzétett
nyilvántartásban.
[Tao tv. 3. sz. melléklet A)/16. pont, Ratv. 11. §]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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KMRP adóalapja
2021. július 13-tól indítható Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi
Program (KMRP), a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény rendelkezései alapján.

Változás
A KMRP szervezetnél az adóalap megállapításakor az adózás előtti
eredményt
- csökkenti a KMRP által szerzett értékpapír vagy értékpapírhoz

kapcsolódó jog értékeléséből, pénzre történő átváltásából eredő adóévi
bevétel, továbbá a tagi részesedés bevonásához kapcsolódó
elszámolásokból eredő adóévi bevétel;

- növeli a KMRP által szerzett értékpapír vagy értékpapírhoz kapcsolódó
jog értékeléséből, pénzre történő átváltásából eredő adóévi ráfordítás,
továbbá a tagi részesedés bevonásához kapcsolódó elszámolásokból
eredő adóévi ráfordítás.
[Tao tv. 12. § (2) bekezdés c) pont, (3) bekezdés b) pont, 29/A. § (105) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Fejlesztési adókedvezmény
Változás
Hatályon kívül helyezésre került a Tao tv. 22/B. § fejlesztési
adókedvezményre vonatkozó (1) bekezdés k) és l) pontja.
2022.03.21-től nem lehet

- a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, és a
- jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést

szolgáló beruházás
alapján fejlesztési adókedvezményre jogosultságot szerezni.

E jogcímek esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele volt, hogy a beruházás olyan
- termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy
- új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-

Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein
nagyvállalkozás valósít meg.
[Tao tv. 22/B. § (1) bekezdés 2022.03.20-ig hatályos k), l) pontja és (1b) bekezdés]

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Fejlesztési adókedvezmény
2022. 03.21-től a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltétele,
hogy a beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
a) kis- és középvállalkozás valósít meg, vagy
b) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest tervezési-statisztikai
régióban nagyvállalkozás valósít meg.
Induló beruházás: az a beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő
létesítmény bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának lényegi átalakítását eredményezi, valamint az olyan létesítmény
eszközeinek eladótól független, harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Átmeneti rendelkezés alapján a 2021. december 31-ét követően benyújtott,
de 2022.03.21-ig nyilvántartásba nem vett bejelentések, nem engedélyezett
kérelmek esetében is alkalmazni kell.
[Tao tv. 4. § 17/a. pont, 22/B. § (1a) bekezdés, 29/A. § (101) bekezdés] 

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok
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Energiahatékonysági adókedvezmény
Változatlan
Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a
beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben - vagy döntése szerint
a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében - és az azt követő öt
adóévben.

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg
adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz,
felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a
beruházás, felújítás elszámolható költségének az adott régióra vonatkozó
támogatási intenzitással meghatározott mértéket, de legfeljebb a 15 millió
eurónak megfelelő forintösszeget.
[Tao tv. 22/E. § (1) - (2) bekezdés].

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok



2023. 01. 30.
79

Energiahatékonysági adókedvezmény
Változás

A támogatási térkép változására tekintettel módosultak az
energiahatékonysági beruházásra vonatkozó támogatási
intenzitási szabályok.
A támogatási intenzitás
a) Budapesten 30 százalékának,
b) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest tervezési-statisztikai régióban 45
százalékának
Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Első alkalommal a 2021. december 31-ét követően megkezdett,
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében
lehet alkalmazni.
[Tao tv. 22/E. § (2) – (3) bekezdés, 29/A. § (102) bekezdés] 
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Energiahatékonysági adókedvezmény
Változatlan
Nem vehet igénybe adókedvezményt a nehéz helyzetben lévő társaság.

Változás
Nem minősül nehéz helyzetben lévő társaságnak, ha 2019. december
31-én nem volt nehéz helyzetben,

de
2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került,

azzal, hogy e kivételt az adózó akkor is figyelembe veheti, ha
beruházásának, felújításának megkezdésekor e kivétel nem volt hatályos
-, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz.
[Tao tv. 22/E. § (8) bekezdés, 29/A. § (102) bekezdés].
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Csoportos társasági adóalanyiság megszűnése
A csoportos társasági adóalanyiság megszűnésének esetei és
időpontja 2022.12.24-től pontosításra került.
Az adózó csoporttagsága megszűnik
a) adókötelezettsége megszűnése napján,
b) kilépése napján,
c) a csoportos társasági adóalany megszűnése napján,
d) azon a napon, amelyet követő naptól már nem felel meg a tagságára előírt összes

feltételnek,
e) végelszámolása, felszámolása, kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző nappal,
f) megszűnése napján, ha az adózó végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik

meg.

Ha a megszűnés időpontja nem az üzleti év utolsó napjára esik, akkor a megszűnés napja a
megszűnés napját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napja.

Ha a megszűnés napját magában foglaló üzleti évet megelőző üzleti év utolsó napján a
csoportos társasági adóalany, illetve a csoporttagság még nem állt fenn, akkor úgy kell
tekinteni, hogy a csoportos társasági adóalany, illetve a csoporttagság nem jött létre.
[Tao tv. 6. § (3c) és (3d) bekezdés] 
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Csoportos társasági adóalany volt tagjának adóelőlege

 Ha a megszűnés időpontja nem az üzleti év utolsó napjára esik, akkor a
megszűnés napja a megszűnés napját magában foglaló üzleti évet
megelőző üzleti év utolsó napja.

 2022.12.31-ig hatályos rendelkezés alapján a megszűnés napját követő
30 napon belül kellett a társaságiadó-előlegről a ’251-es bevallás
benyújtani.

 2023.01.01-től került pontosításra, hogy a csoportos társasági adóalany
és a volt csoporttag köteles a csoporttagság megszűnésére okot adó
körülmény napját, illetve a csoportos társasági adóalany megszűnésére
okot adó körülmény napját követő 30 napon belül a társaságiadó-
előlegről a ’251-es bevallás benyújtani, és a bevallott adóelőleget
megfizetni.
[Tao tv. 6. § (3c) és (3d) bekezdés, 26. § (6) bekezdés] 
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Társasági adó devizában való megfizetése
A 298/2022. Korm.r alapján az adózó az állami adó- és
vámhatóság részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési
kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban teljesíti.

 A bejelentés első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében
az adóév első napját megelőző hónap első napjáig tehető.

 Bejelentés az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére nézve tehető.
 Tevékenységét az év közben megkezdő adózó a bejelentését az állami adó- és vámhatósághoz

való bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg.
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Társasági adó devizában való megfizetése

Készítette: Czapkó Tiborné szakértő NAV KI ÜTF Észak-alföldi Tájékoztatási Osztály Szolnok

Költségvetési számla 
megnevezése Költségvetési számla száma Adónem 

kódja

NAV Társasági adó bevételi 
számla 10032000-01076019 101

NAV Társasági adó bevételek 
euró számla 10032000-01076019-09050019 498

NAV Társasági adó bevételek 
amerikai dollár számla 10032000-01076019-09050026 499

Az utalt euró- vagy amerikaidollár-összeg az utalással érintett bankszámla
megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett
árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az adózó adószámláján.
Amennyiben a terhelés napján nincs a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett
árfolyam, akkor az ezen a napon érvényes legutolsó közzétett árfolyammal számított
forintösszeg kerül jóváírásra az adózó adószámláján.
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KIVA alanyiság megszűnése
Az eljárási szabályokkal való összhang érdekében pontosításra
került az adóalanyiság megszűnésére vonatkozó rendelkező
rész.

2023.01.01-től hatályos szövegezés szerint megszűnik a kisvállalati
adóalanyiság
 az állami adó- és vámhatóság határozata véglegessé válásának napját

megelőző hónap utolsó napjával,
 ha az adóalany terhére az állami adó- és vámhatóság számla- vagy nyugtaadási

nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett
alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért
jogerősen véglegessé vált döntéssel mulasztási bírságot, jövedéki bírságot
állapított meg.
[Katv. 19. § (5) bekezdés g) pont]
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KIVA alanyiság megszűnése
A módosítás alapján megszűnik a kisvállalati adóalanyiság a
törvény erejénél fogva, hogyha az adózó a társasági
adószabályok kamatlevonás-korlátozási szabályainak
alkalmazásával társasági adóalap módosítást hajtott volna
végre. A rendelkezést első alkalommal a 2023. adóév
vonatkozásában kell alkalmazni.

2023.01.01-től hatályos szövegezés szerint megszűnik a kisvállalati
adóalanyiság ha az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült,
Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a
gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő, adóköteles bevételeit adózónak az
adóévben várhatóan meghaladja a 939.810.000 forintot, Tao. tv. 7. § (1) bekezdés ny)
pontja, illetve 8. § (1) bekezdés j) pontja alkalmazásával társasági adóalap
módosítást kellene végrehajtania, az adóév első napját megelőző nappal.
[Katv. 19. § (5) bekezdés l) pont]
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KIVA alanyiság megszűnése
Megszűnik a KIVA alanyiság, ha kamatlevonást korlátozó szabályt kellene
alkalmazni a Tao tv. alapján:
A kamatlevonás-korlátozási szabály szerint a nettó finanszírozási, hitelfelvételi költségek - abban az
adómegállapítási időszakban, amelyikben felmerülnek - csak az adózó kamatfizetés, adózás, értékcsökkenési
leírás és amortizáció előtti eredményének (EBITDA) 30 százalékáig vonhatók le [Tao tv. 4. 56. ].

A kamatlevonást korlátozó szabály [8. § (1) bekezdés j) pont] alapján növelni kell a társaságiadó-alapot a
nettó finanszírozási költségnek az EBITDA 30 %-a és 939 810 000 Ft közül a magasabb összeget
meghaladó részével. A növelő tétel összegéből le kell vonni a megelőző adóévekben keletkezett és az
adóalapnál még fel nem használt kamatlevonási kapacitásokat [Tao tv. 4. § 56. pont].
Ha az adózó alkalmazza a növelő tételt, akkor a növelő tétel a következő 5 adóévben adóalap csökkentő
tételként felhasználható, legfeljebb az adóévi kamatlevonási kapacitás összegéig [7. § (1) bekezdés ny) pont].
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± adóalap
+ nettó finanszírozási költség [Tao tv. 4. § 51.]

+ Tao tv. szerinti értékcsökkenés (adóalap-csökkentő tételként elszámolt)
+ Tao tv. 7. § (1) ny) pont szerinti csökkentő tétel
- Tao tv. 8. § (1) j) pont szerinti növelő tétel
= kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) [Tao tv. 4. § 55.]

(azzal, hogy nem vehető figyelembe a hosszú távú állami infrastrukturális
beruházásból származó jövedelem és az olyan jövedelem, amelyet társasági
adókötelezettség nem terhel)
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KIVA alanyiság megszűnése
Kiegészül a Katv. 19. § (5) bekezdése 2023.01.01-től egy új
m) alponttal, mely szerint a törvény erejénél fogva szűnik meg
a kisvállalati adóalanyiság, ha az adózó a társasági adó
szabályok

- tőkekivonásra (Tao tv. 16/A. §), illetve
- adóelkerülésre (Tao tv. 16/B. §),

vonatkozó különös rendelkezéseinek alkalmazásával
társasági adóalap módosítást hajtott volna végre.

A rendelkezést első alkalommal a 2023. adóév vonatkozásában
kell alkalmazni.
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KIVA szokásos piaci ár elve
A kisvállalati adóalany a szokásos piaci ár elvének alkalmazása
során köteles figyelembe venni az interkvartilis tartományt és
a kiigazítási pont (medián) meghatározását.

Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött szerződésében,
megállapodásában olyan ellenértéket határoz meg, amely nem felel meg a
szokásos piaci árnak, akkor az adóalapot a szokásos piaci ár és az ügyleti érték
különbségével kötelezett módosítani úgy, hogy az olyan adóalapnak feleljen
meg, mint ha független vállalkozással kötött volna szerződést, megállapodást,
feltéve, hogy a szerződés, megállapodás alapján az adóévben teljesítés történt.
A szokásos piaci árat a Tao. tv. 18. § (2) bekezdésében meghatározott módszer
szerint, a Tao. tv. 18. § (9), (11) és (12) bekezdésében foglalt rendelkezések
figyelembevételével kell megállapítani.

Első alkalommal a 2022. adóévi adókötelezettség megállapítása során kell 
alkalmazni.
[Katv. 20. § (5) bekezdés 2022.08.26-tól hatályos szövegezés , 32/G. §]
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KIVA

A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 10
százaléka.
A kisvállalati adó adóalanya mentesül:

a)  a társasági adó és
b) a szociális hozzájárulási adó

bevallása és megfizetése alól [Katv. 21. § (1) bekezdés].

Idejét múlt rendelkezések hatályon kívül helyezése 2023.01.01-től:
- Katv. 20. § (4) bekezdés d) pontja és az ehhez kapcsolódó 
- 32. § (6)-(7) bekezdései.
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Általános forgalmi adó,
Turizmus fejlesztési hozzájárulás

Készítette: dr. Honosi Krisztina Elvira



Általános forgalmi adó



Jogszabály

Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. 
évi XLV. törvény

Kihirdetve 2022. november 23.



Új lakóingatlan fogalma
 annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg,

vagy
 első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a

használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a
használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés
alapján épített lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító
hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt
el 2 év, vagy

 első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló
rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek
számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány
kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év (a
továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan)



Új lakóingatlan értékesítése
gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez
az is, ha egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró
személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és
ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít,
feltéve, hogy
 ba) annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
 bb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a használatbavételi engedély

véglegessé válása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített
lakóingatlan felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az
értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy

 bc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység
rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló
hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év

[a ba), bb) és bc) alpont a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];
(Áfa tv. 6. § (4) bekezdés - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Új lakóingatlan értékesítése
Mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó
földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek)
és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
 ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
 jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a

használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel
tudomásulvétele, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan
felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az
értékesítés között még nem telt el 2 év; vagy

 jc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló
rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát
megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az
értékesítés között még nem telt el 2 év;

(Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Új lakóingatlan értékesítése
 A 86. § (1) bekezdés j) pont ja), jb) vagy jc) alpontja alá tartozó olyan,

többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek
összes hasznos alapterülete nem haladja meg
a 150 négyzetmétert (kivéve az 59. pont szerinti lakást)

 A 86. § (1) bekezdés j) pont ja), jb) vagy jc) alpontja alá tartozó olyan
egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem
haladja meg a 300 négyzetmétert.

Az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. 

2024. december 31-ig.

(Áfa tv. 82. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50.-51. pont)



Új lakóingatlan értékesítése
E törvény 2024. december 31-én hatályos 3. számú melléklet I.
részében foglalt táblázat 50. és 51. sora szerinti lakóingatlan-
értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2024. december
31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a 84.
§ szerint megállapított időpont a 2025. január 1. napjával
kezdődő és a 2028. december 31. napjával záruló időszakra esik,
feltéve, hogy
 építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan

építésére az építési engedély 2024. december 31. napjáig
véglegessé vált, vagy

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették.

(Áfa tv. 358. § - Hatályba lép: 2025. I. 1-től.)



Új lakóingatlan értékesítése - alanyi mentes

Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem
számítandó be
az aa) alpont alá nem tartozó beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó
földrészlet értékesítése, amelynek
 ca) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
 cb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de a

használatbavételi engedély véglegessé válása, vagy a használatbavétel
tudomásulvétele, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján épített lakóingatlan
felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása és az
értékesítés között még nem telt el 2 év, vagy

 cc) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló
rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát
megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az
értékesítés között még nem telt el 2 év.

(Áfa tv. 188. § (3) bekezdés c) pont - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Ingatlan - fordított adózás 1.
Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti
 a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és

egyéb szerelési munka esetében,
 amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy

egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással
történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is -
irányul,

 feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása,
egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyhez köteles,
építési vagy hatósághoz történő tudomásulvételi eljáráshoz
vagy egyszerű bejelentéshez kötött,

 amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban
köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

(Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Ingatlan - fordított adózás 2.
E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2022. évi XLV. törvénnyel módosított 142. § (1)
bekezdés b) pontját - a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott eltéréssel - azon szolgáltatások esetében
kell először alkalmazni,

amelyek teljesítési időpontja

2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
(Áfa tv. 357. § (1) bekezdés - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Ingatlan - fordított adózás 3.
E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.
évi XLV. törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti szolgáltatás nyújtása esetén továbbra is a 2022. december
31-én hatályos szabályok szerint kell eljárni,

ha a teljesítés időpontja 

2023. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik, 

de a szolgáltatást igénybe vevő adóalanynak a 60. § (1)-(3)
bekezdése szerint a fizetendő adót 2023. január 1-jét
megelőzően kellene megállapítani.
(Áfa tv. 357. § (2) bekezdés - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Ingatlan - fordított adózás 4.
Amennyiben az előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja
2023. január 1-jét megelőző napra esik azon e törvénynek az
egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV.
törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
szolgáltatások esetén, amelyek 2022. december 31-én még nem
tartoztak a 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá,
 az előleg jóváírására, kézhezvételére, megszerzésére tekintettel 

fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany
fizeti az 59. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, 

 a szolgáltatás igénybe vevőjének adófizetési kötelezettsége - a 
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az adóalapnak 

az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része 
után keletkezik.

(Áfa tv. 357. § (3) bekezdés - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Fordított adózás
142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:
 h) üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű

jog (kibocsátási egység) átruházása esetében;
 i) a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében;
 j) a 6/B. számú mellékletben felsorolt termék értékesítése esetén,

amennyiben az nem tartozik a XVI. Fejezet szerinti különös rendelkezések
hatálya alá.

613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § - Az Áfa tv.-nek az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel 2022. július 1-jével hatályát
vesztő 142. § (1) bekezdés h)-j) pontját, 142. § (8) és (9) bekezdését, valamint
6/A-6/C. számú mellékletét 2022. június 30-át követően is alkalmazni kell.



Fordított adózás
Ez a törvény - az Art.-vel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést
szolgálja:
 a Tanács (EU) 2022/890 irányelve (2022. június 3.) a 2006/112/EK irányelvnek a

bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén
alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, valamint a héacsalás elleni
gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása
tekintetében történő módosításáról

(Áfa tv. 268. § gu) pont - Hatályos: 2022. XI. 24-től.)

A 2006/112/EK irányelv 199a. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
 „2026. december 31-ig a tagállamok előírhatják, hogy az alábbiakban

felsorolt termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetében a héa
megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, akinek a részére azokat
teljesítették:”;

(a Tanács 2022. június 3-i (EU) 2022/890 Irányelve 1. cikk)



Alanyi adómentes - távértékesítés

Az adóalany az alanyi adómentesség időszakában
nem járhat el alanyi adómentes minőségében a 188.
§ (3) bekezdésének a)-d) és h) pontjában
meghatározott esetekben.

Az alanyi adómentesség választására jogosító felső
értékhatárba nem számítandó be
a 49/A. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével a

12/B. § szerinti termékértékesítés fejében
megtérített vagy megtérítendő ellenérték.

(Áfa tv. 188. § (3) bekezdés h) pont, 193. § (1) bekezdés a) pont - Hatályos: 2022. XI.
24-től.)



Alanyi adómentes távértékesítés - levonási 
joga

A 188. § (3) bekezdésének h) pontja, szerinti termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása esetében az adóalany jogosult az alanyi
adómentesség időszakában keletkezett, az a)-e) pontokhoz
kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.

Az (1) bekezdéstől eltérően az adóalany jogosult továbbá a 193. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti adó levonására, feltéve, hogy az
importált termékkel a 12/B. § (2) bekezdése szerinti
termékértékesítést teljesít a Közösség valamely tagállamában.

(Áfa tv. 195. § (2) bekezdés d) pont, (4) bekezdés - Hatályos: 2022. XI. 24-
től.)



Alanyi adómentes távértékesítése és a 
kapcsolódó levonási joga

E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022.
évi XLV. törvénnyel megállapított, illetve módosított 188. § (3)
bekezdés h) pontja, 193. § (1) bekezdés a) és d) pontja, 195. § (2)
bekezdése, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése a

2022. január 1-jén vagy azt követően teljesített 
ügyletekre alkalmazandó.

(Áfa tv. 356. § - Hatályos: 2022. XI. 24-től.)



Jogutódlással történő megszűnés
Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni e
törvény alkalmazásában az agrárgazdaságok átadásáról
szóló 2021. évi CXLIII. törvény szerinti
gazdaságátadási szerződés alapján megvalósuló
gazdaságátadást.
Az elévülési időn belül a szerzővel együtt egyetemleges
felelősség terheli a gazdaságot átadó személyt a 17. §
(3) bekezdés k) pontja szerinti esetben, azon e
törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért,
amelyek az (1) bekezdés b) pontjában említett
vagyonhoz fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek.
(Áfa tv. 17. § (3) bekezdés k) pont, 18. § (2) bekezdés h) pont - Hatályos: 2023. I. 1-től.)



Számla tartalma

A 2. § a) pontja szerinti termékértékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán 

az áthárított adót [169. § k) pontja] - a 80. § szerint meghatározott árfolyam
alkalmazásával - forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az
egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.

(Áfa tv. 172. § - Hatályos: 2022. XI. 24-től.)



Nyugta
A nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén az engedélyezett
géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adóalany - jogszabály
szerint - rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére. Jogszabály előírhatja,
hogy a nyugtakibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló
pénztárgép-, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás 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, a gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai
megoldás azonosítóit nem kapcsolhatja össze a pénztárgép-, a gépi nyugta kiállítására szolgáló
egyéb technikai megoldás üzemeltetőjének adataival. Az adatszolgáltatáshoz szükséges
adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép-, a gépi nyugta kiállítására szolgáló
egyéb technikai megoldás 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.
(Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés - Hatályos: 2022. XI. 24-től.)



Nyugta - felhatalmazás
Az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg
 e) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgéppel, gépi nyugta kiállítására

szolgáló egyéb technikai megoldással rögzített adatok állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának
és az állami adóhatóság által a pénztárgépek és gépi nyugta adására szolgáló egyéb technikai
megoldások működése felett gyakorolt felügyeletnek a szabályait, a közvetlen adatlekérdezéssel
megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítés szabályait;

 f) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgép, taxaméter, gépi nyugta kiállítására
szolgáló egyéb technikai megoldás forgalmazása engedélyezésének szabályait - ideértve az
engedélyezésre hatáskörrel rendelkező szerv kijelölését is -, a forgalmazási engedély kiadásának műszaki és
személyi követelményeit, a forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat;

 g) a pénztárgép, taxaméter, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás forgalmazásának,
szervizelésének és üzemeltetésének szabályait, a szervizek nyilvántartására és a nyilvántartásba vételére,
nyilvántartásból való törlésére, a műszerészi igazolványra, annak kiadására, érvényességére és
visszavonására vonatkozó szabályokat;

 h) a pénztárgép, gépi nyugta kiállítására szolgáló egyéb technikai megoldás forgalmazásával,
üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(Áfa tv. 260. § (1) bekezdés - Hatályos: 2022. XI. 24-től.)



Turizmus fejlesztési hozzájárulás



A turizmusfejlesztési hozzájárulás 
mérsékléséről

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-ától eltérően
a

2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő 
időszakra 

nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást
 megállapítani,
 bevallani és
 megfizetni.
(A turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló 468/2022. (XI. 21.)
Korm. rendelet 1. §)



Köszönjük a 
megtisztelő figyelmet!
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