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Az adózás rendjéről szóló törvény



Adókötelezettségek

Csoportos társaságiadó-alanyiság CSOPTA

 Csatlakozás évközben

Az adózó létrejöttekor, év közben már kérheti csatlakozását egy tao-csoporthoz.

(Art. 114/B § , 2020.01.01.)

 CSOPTA alanyiság megszűnése

Ha valamely tag esetében nem, vagy nem teljes körűen valósulnak mega törvényben rögzített

feltételek, nem a teljes csoport adóalanyisága hanem csak az adott tag csoporttagsága szűnik meg.

(Art. 114/C § , 2019.08.23.)



Adókötelezettségek

Bejelentendő adatok

Bővül a bejelentendő adatok köre. A kifizetőnek a - szokásos

adatokon túl- :

 a gyermekek nevét,

 adóazososító jelét,

 természetes személyi azonosító adatait,

 a munkavállaló jövedelmeinek jogcímét

is meg kell adnia ahhoz, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő

anyák kedvezménye érvényesíthető legyen.
(Art. 50. § (2), 2020.01.01.)



Adókötelezettségek

 Őstermelői adatszolgáltatás

A kifizetőnek asz őstermelő részére kifizetett juttatás után levont szocho

alapjáról és összegéről már nem kell adatokat szolgáltatnia.

( Art. 50. § , (2), 2019.07.24.)

 Adóigazolvány kiállítása

A NAV hivatalból gondoskodik azon magánszemély adóigazolványának

kiállításáról ,amely személy esetében adatszolgáltatás útján tudomást szerez

a házasságkötésből eredő névváltozásról.

(Art.33/A. §, 220.02.01.)



Adókötelezettségek

Iratmegőrzési kötelezettség

A kettős adózás elkerüléséről szólóegyezmények hatálya alá tartozó jövedelmek

adókötelezettségének megállapítására szolgáló iratok esetében az iratmegőrzési

kötelezettség öt év helyett tíz évre változik.

( Art.78. § (7a), 2019.07.24.)



Adótitok

Adótitok-adatkezelés
Nem csak a törvény által védett titok, hanem a törvény által védett minden egyéb adat

tekintetében is biztosítani kell a megfelelő védelmet az adóigazgatási eljárásban.

(Art. 123. § (2), 2020.01.01.)



Elévülés

 A normál elévülési időn túl is benyújtható nemzetközi

vitarendezés iránti kérelem, amennyiben az eljárás 2018.01.01-ét

követő adómegállapítási időszakhoz kapcsolódik.

 Ezt megelőző időszakok tekintetében a kérelemnek az elévülési

időn belül kell az illetékes hatósághoz beérkeznie.

 Az eljárás keretében az adóhatóság elévülési időn túl is végezhet

az ahhoz szükséges ellenőrzést.

 Az eljárás eredményeként kötött megállapodás, határozat az

elévülési időn túl is végrehajtható.

( Art. 205.§ , 2019.07.24.)



Tájékoztatás

Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről

 Vélelem helyett végleges döntésen kell, hogy alapuljon a Holland levél.

 Az adóhatóság tájékoztató levélben értesíti a természetes személyeket a

foglalkoztatásukra vonatkozó, a foglalkoztató által elmulasztott adókötelezettség (pl.

adó-és járulék bevallás és befizetés) megállapításáról.

(Art. 267. §, 2020.01.01.)



EKÁER szám módosítása

EKAER - utólagos módosítás

Évközi jogszabályváltozás: a bejelentés módosításának lehetősége az EKAER szám

lezárását követően

 csak egyébként is módosítható adatot (5/2015. (II. 27.) NGM rendelet határozza meg)

 egy alkalommal, a lezárást követő 3 munkanapon belül (jogvesztő határidő),

 legkésőbb az adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzés megkezdéséig

 pótlékfizetési kötelezettséget keletkeztet.

A pótlék mértéke: módosítható adatonként 5000 forint. A bejelentést követő napon

esedékes, elengedésére, mérséklésére, részletekben történő megfizetésére nincs mód.

Részletszabályok a rendeletben: Módosítható adat az érték, súly, rendszám (az áru

megjelölésével kapcsolatos adatok nem!)

(Art. 113/A. §; 113/B. §, 2020. január 1.)

Új átmeneti szabály: alkalmazás 2020. március 1-től! Hatályos a kihirdetést

követő napon. (Art. 274/F. §)



EKÁER bejelentéshez kapcsolódó mulasztási 

bírság

Az EKÁER bejelentés elmulasztásáért vagy hibás bejelentésért nem

szabható ki mulasztási bírság, amennyiben az adózó igazolja, hogy

úgy járt el ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt.

(Art. 226. §, 2019.08.23.)



Automataberendezések

 Fogalom meghatározás

Automata berendezés: olyan, kezelőszemélyzet nélkül is működni képes

berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli

ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál

(Art. 7. § 7a. , 2019.04.13.)

 A NAV a honlapján közzéteszi az automaták regisztrációs számát és az

üzemeltetés helyét

 Az adóhatóság adatszolgáltatása

Amennyiben az automataberendezéstől az adóhatósághoz beérkező naplóállomány

adatai nem feldolgozhatóak, akkor a hiba javítása érdekében a naplóállomány adatait

az adóhatóság a felügyeleti szolgáltató részére továbbítja.

(Art. 131. § , 2020.01.01.)



A NAV adatszolgáltatása

 A NAV EU-sa adatszolgáltatási kötelezettsége bővül:

 Az alapok alapját végrehajtó szervnek,

 irányító hatóságnak,

 európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által irányított

minisztériumnak kell adatot szolgáltatni.

(Art. 131. § (14), 2019.08.23.)

 A NAV adatot szolgáltat:

A Kincstár megkeresésére egyes GINOP programok adatairól, támogatási jogosultság

vizsgálatához.

(Art. 133/A . § , 2019.07.24.)

 A NAV :

Megkeresésre elektronikus úton tájékoztatja a lakáscélú állami támogatásokkal

kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szervet a lakáscélú állami támogatást igénylő

személy köztartozás-mentességéről, ill. adótartozásának fennállásáról.

(Art.131.§(9b).,2020.01.01,)



Új feladat

 A NAV Elektronikus Keresetkimutatást készít (EK)

 Természetes személy elektronikus kérelmére

 Elektronikus hozzájárulást ad a benyújtó

 Az EK a benyújtást megelőző hónap utolsó napjáig terjedő 12 hónapos időszakra terjed ki

 Nem minősül hatósági bizonyítványnak

 EK megküldése közvetett úton történik: NAV---KHRKPV– megjelölt címzettek

 Határidő: haladéktalanul

(Art. 131 §(24) , 2020.02.01.)

 Új feladat a NAV részére

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának átvétele, bejelentések kezelése

az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV . törvény módosításával.

(Hatályos: 2020. 07.01.)



Hatósági átvezetés

A hatósági átvezetés

 A hatósági átvezetés nem lesz végrehajtási cselekmény.

 Az átvezetésről az adóhatóság végzéssel értesíti az adózót.

 A végzéssel szemben önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek azonban nincs

halasztó hatálya.

 Elszámolás: az Art. elszámolási szabályai szerint.

(Art. 74/A. §;Air. 122. § , 2020.01.01. )



NAV által nyújtott szolgáltatások

Lekérdezhetőség – Visszamenőleg,

2014. december 31-ét követően keletkezett adatokra vonatkozóan lekérdezhetővé válnak a

nagy összegű adóhiánnyal és nagy összegű adótartozással rendelkező adózók adatai. Cél:

behajthatatlan követelés esetén, az ÁFA-alap csökkentés egyik feltételének ellenőrzése.

(Art. 264/A. §, ÁFA tv. 77. § (7) bekezdés e) pont, 2020. 01.01.)



Az új Tbj. adózás rendjét érintő 

módosításai

A 2019-es Tbj szabályaira tekintettel módosulnak az Art. járulékkal

foglalkozó szakaszai:

 járulék fogalma,

 járulék bevallás,

 adatszolgáltatás,

 felszolgálói díj járulékkötelezettsége.

(Art. 7.§ 25.,50.§ (2) 32.,131.§ (5), 3. sz. melléklet, 2020.07.01.)



Az adóigazgatási rendtartásról  

szóló törvény



Meghatalmazás

 A NAV által működtetett elektronikus felületen csak általános 

meghatalmazásokat lehet bejelenteni

(Air. 15.§ (2), 2019. 07. 10.)

 Az iparűzési adó bejelentésével kapcsolatos módosítás 2020. 01. 01-től az Art 

mellékletében

A helyi iparűzési adó alanya az állami adó- és vámhatósághoz bejelentheti

 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelyének címét,

 az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó 

meghatalmazottját.

(Air. 15.§ (2), 2020. 01. 01.)



Adótitok

Az adatok zárt kezelése

 Az adózó, illetve az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatait és

lakcímét zártan kell kezelni akkor is, ha ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy

véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló más bírósági vagy hatósági eljárásban az

adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését rendelték el.

 Pontosítás: az adóhatóság az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal

közli, akinek az adatai zárt kezelését elrendelte.

(Air. 37. §, 2020.01.01.)

(Ezek a szabályok a Vám törvényben is megjelennek! – Vám tv. 11-12. §)



Egyéni vállalkozó, egyéni cég

Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása egyéni cégként

Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló törvény módosítása szerint az egyéni

vállalkozó jogfolytonosan kft-ként működhet tovább anélkül, hogy jogelőd-jogutód

kapcsolat jönne létre. Az Air. szerint azonban jogutódlásként kell kezelni ezt a váltást.

Tehát az egyszemélyes Kft felel a jogelőd kötelezettségeiért.

(Air. 12. §(3), 2019.07.10.)



Az adóhatóság által foganatosított 

végrehajtási eljárásokról szóló 

törvény



Törvényszéki végrehajtás

 A törvényszéki végrehajtási feladatokat 2019. január 1-jétől az

állami adó- és vámhatóság látja el,

2020. január 1-jével a Vht.-ből kikerülnek a törvényszéki

végrehajtásokra vonatkozó szabályok, ezért az Avt. kiegészül a

feladatellátáshoz szükséges rendelkezésekkel, így pl.

 a vagyonelkobzásra,

 a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vételre,

 pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására,

 elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné

tételének végrehajtására vonatkozó részletszabályokkal.



Törvényszéki végrehajtás

E mellett az új végrehajtási hatáskörre figyelemmel az Avt.

szabályozása felülvizsgálatra került.

2019. évi LXXXI. törvény

Az új hatáskörrel összefüggésben módosul - többek között - a

törvényszéki végrehajtás speciális szabályait rögzítő fejezet, továbbá

 az elszámolási sorrendre vonatkozó,

 a végrehajtási eljárás felfüggesztésére, megszüntetésére

vonatkozó,

 a végrehajtható okiratokat meghatározó,

 az ingó és ingatlan vagontárgyak értékesítésével kapcsolatos

szabályok.

(Avt.29.§ (1), 125/A.-125/H. § , 2020.01.01.)



Törvényszéki végrehajtás

Átmeneti szabályok

Az elévült, behajthatatlan, a 200 ezer forintot el nem érő, 2019.

december 31. napján fennálló követeléssel érintett, valamint az

államot közvetlenül megillető 2010. január 1. napja előtt indult

törvényszéki végrehajtási ügyeket a törvényszék az állami adó- és

vámhatóságnak nem adja át, ezekről az állam lemond.

A 2019. december 31-én folyamatban lévő ügyeket továbbra is 2020.

január 31éig, az ügyviteli befejezéssel érintett ügyeket viszont csak

2020. december 31-éig kell átadni az állami adó- és vámhatóság

részére.

2020. január 31-éig átadandó ügyekben szünetel a végrehajtási

eljárás a végrehajtási ügy állami adó- és vámhatósághoz történt

beérkezésétől számított 30 napig.

(Vht. 304/E. §, Avt. 131/A. § 2020.01.01.)



Egyéb módosítások 
 Végrehajtás megszüntetése, megszűnése

Az adós halála estén :

 az adóhatóság végzéssel megszüntetni a végrehajtási eljárást, ha az megkeresésre indult,

 végzés meghozatala nélkül, a törvény erejénél fogva szűnik meg, ha az adóhatóság maga

indította a végrehajtási eljárást.

(Avt. 18. § ,2020.01.01.)

 Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás

 Korábbi elnevezés a „behajthatatlan” tartozás elnevezés félreérthető volt, ugyanis ez nem a

tartozás megszűnését jelenti.

 Az utolsó végrehajtási cselekménytől számított egy évig az adós újabb tartozásai is

„ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás” minősítést kapnak.

 Ezáltal a fizetési nehézséggel küzdő adósok tartozásainak egyszerűbb lesz a kezelése. Évente

felül kell vizsgálni a minősítést.

 végrehajtható vagyontárgy, jövedelem esetén továbbra is meg kell szüntetni a minősítést, végre

kell hajtani!

(Avt. 20-21. §, 2020.01.01.)



Egyéb módosítások 

 Ingóság, ingatlan értékesítésének időpontja

Közfoglalkoztatási program keretében használt ingóság, valamint ingatlan becsértékének

megállapítása iránt csak a támogatási időszak befejezése után lehet intézkedni.

(Avt. 58-59. §, 2020.01.01.)

 Meghatározott cselekmény végrehajtása

 A behajtást kérő hatóság köteles az adóhatóság felhívásának eleget tenni.

 Ha a megkereső hatósággal folytatott eljárás nem vezetett eredményre szakértő is

kirendelhető.

 Ha a közreműködő szervezetek névjegyzékében nem található a meghatározott

cselekmény elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező közreműködő szervezet,

az állami adó és vámhatóság bírósági vagy hatósági nyilvántartásból hív fel ajánlattételre

legalább három megfelelő szakértelemmel rendelkező gazdálkodó szervezetet.

 Ha a meghatározott cselekmény építmény elbontására vagy jókarbantartási kötelezettség

teljesítésére irányul, az adóhatóság csak akkor intézkedik az ingóságok elszállításáról, ha

az értékük meghaladja a tárolással várhatóan felmerülő költségeket.

 Ha a kiürítendő építmény élet- vagy balesetveszélyes, a benne lévő ingóságok elhelyezése

iránt az állami adó- és vámhatóság nem intézkedik.

(Avt. 122-123/B. §, 2020.01.01.)



Köszönöm a figyelmet!


