Adótörvény-változások
Összefoglaló a őszi adócsomag
rendelkezéseiről
2018. október

Tartalom

1

Személyi jövedelemadót
érintő módosítások

6

7
2

Szociális hozzájárulási adóról
szóló törvény módosításai

3

4

5

Munkavállalói Résztulajdonosi
Programról szóló törvény módosításai

A kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló tövény módosításai

09

Távhőszolgáltatás versenyképessé
tételéről szóló törvény

18

14

Jövedéki adó

19

15

Vámszabályok

20

16

Adózás rendjéről szóló törvény (Art.)

21

17

Adóigazgatási rendtartásról
szóló törvény (Air.)

22

18

Az adóhatóság által foganatosítandó
végrehajtási eljárásokról szóló törvény

24

13

Helyi iparűzési adó

13

05

8
Járulékkötelezettséget érintő
módosítási javaslatok

Társasági adót érintő változások

04

06

07

9

10

11

Illeték

Számviteli törvény

Általános forgalmi adót
érintő változások

Pénzügyi szektort érintő
speciális adók

13

14

15

17

08

12

Pénzügyi tranzakciós illeték

17

2018 őszi
adótörvény-változások
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy 2018.
október 19-én benyújtásra került az Országgyűléshez
az őszi adócsomag. A több adójogszabályt érintő
törvényjavaslattal kilátásba helyezett jelentősebb
változásokat, az alábbiakban összegezzük.

1. Személyi jövedelemadót érintő módosítások
A tervezet a 2018 nyarán elfogadott adócsomaghoz
képest a személyi jövedelemadó területén az alábbi főbb
módosításokat tartalmazza:
• Az önkéntes kölcsönös pénztárakon keresztül nyújtott
támogatói adomány jogviszonyból (munkaviszonyból)
származó jövedelemnek, míg a kiegészítő önsegélyezési
szolgáltatásra (célzott szolgáltatások fedezeteként)
befizetett összegből a magánszemély által felhasznált
rész a magánszemély egyéb jövedelmének minősül
2019. január 1-jét követően. A tervezet kiemeli az ilyen
célzott szolgáltatás, mint önkéntes pénztári önsegélyező
szolgáltatás adómentesség alóli kivételként történő
minősítését.
• Tekintettel arra, hogy az önkéntes pénztár részére történő
munkáltatói hozzájárulás 2019-től munkaviszonyból
származó, adóköteles jövedelemnek minősül, az
adófizetési kötelezettség a támogatás teljesítésekor
keletkezik, amelynek összegéből a magánszemélyt terhelő
adóelőleget a munkáltatónak le kell vonnia. Az egyéb
jövedelemként adózó, célzott szolgáltatásként megszerzett
vagyoni érték vonatkozásában azonban a személyi
jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettségeket a magánszemélynek kell – az adóbevallás
benyújtására előírt határidőig – teljesíteni.

• A tervezet alapján a munkásszállás fogalma kiegészül. A
jelenleg hatályos meghatározás mellett munkásszállásnak
minősül az olyan más elhelyezés is, amely esetében a
munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat,
idértve például a szállodának nem minősülő kereskedelmi
szálláshelyen történő elhelyezést. A tervezet ugyanakkor
korlátozásokat is tartalmaz, így például a munkásszálláson
elhelyezett személynek nem lehet a tulajdonában vagy
haszonélvezetében lakás a munkahelyének helyet adó
településen. Kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezés
esetén az étkezés nem tekinthető adómentes juttatásnak.

• 2019-től a kifizető (munkáltató) által magánszemély
javára kötött kockázati biztosítás (élet-, baleset- és
betegségbiztosítás) díja jogviszonyból (munkaviszonyból)
származó jövedelemnek minősül (mind az egyéni, mind a
csoportos biztosítások esetén). Amennyiben a biztosítási
díj nem rendelhető hozzá egyes magánszemélyekhez
(ilyennek tekinthetők az ún. állománybiztosítások vagy
egy rendezvény biztosítása) a biztosítási díj egyes
meghatározott juttatásként adóztatható.

• Átmeneti rendelkezésként a tervezet szabályozza a
vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatásra
vonatkozó elszámolásokat érintő rendelkezéseket,
amely szerint csak a 2018. december 31-ig nyújtott
támogatás elszámolása esetén lehet a 2018-ban hatályos
rendelkezéseket alkalmazni.

• Egy nyáron elfogadott átmeneti rendelkezés értelmében a
2019. január 1-ét megelőzően megkezdett biztosítási évre
tekintettel – 2019. december 31-ig – megfizetett biztosítási
díj tekintetében még a 2018. december 31-én hatályos
szabályokat kell alkalmazni. A tervezet egyértelműsíti
az átmeneti rendelkezés alkalmazása során irányadó
fogalmakat. A tervezet a biztosítói teljesítés esetén is
megfogalmaz egy átmeneti szabályt, amely szerint bár a
baleset- és betegbiztosítás alapján járó jövedelmet pótló
szolgáltatás adómentessége megszűnik, az adómentes
díjjal fedezett biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény alapján nyújtott szolgáltatás még
adómentesnek minősül.

2. Szociális hozzájárulási adóról
szóló törvény módosításai
A 2019. január 1-től hatályos, szociális hozzájárulási adóról
szóló törvény több ponton pontosításra kerül annak
érdekében, hogy biztosított legyen az összhang a jelenlegi
szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás
szabályai között. Egyes rendelkezések az új törvény
végrehajtását segítik.
• A tervezet pontosítja a külön adózó jövedelmeket
terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, így az csak a
Magyarországon adóztatható jövedelmen merül fel.
• A tervezet a „Tbj.” külföldi fogalmát is átemeli a szociális
hozzájárulási adóról szóló törvénybe és így azt, aki a
Tbj. szerint külföldi magánszemély, csak a biztosítási
kötelezettséget megalapozó jogviszonyából származó
jövedelme után terheli szociális hozzájárulás adó, ezzel
teremtve összhangot a jelenleg hatályos egészségügyi
hozzájárulásról szóló törvénnyel.
• A szakképzési hozzájárulásra irányadó rendelkezéseket a
szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezésekhez
igazító szabályokat is tartalmaz a tervezet.

• A tervezet a korábbiakhoz képest kedvezőbb feltételekkel
teszi lehetővé kutatás-fejlesztési tevékenységgel
kapcsolatos adókedvezmény érvényesítését. Míg
korábban számos korlátozó feltétel teljesülése esetén
volt igénybe vehető az adókedvezmény (pl. összes
éves bevétel 40%-a kutatás-fejlesztési tevékenységből
származik, statisztikai létszám relatív állandósága,
külső gyakorlóhelyként működés), a tervezet szerint az
igénybevételhez elegendő, ha a vállalkozás kutatóhelynek
minősül és kutató-fejlesztőket foglalkoztat. Az
adókedvezmény összege a saját tevékenységi
körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységgel
kapcsolatban közvetlen költségként elszámolt kutatófejlesztők bérköltsége után a szociális hozzájárulási
adó mértékének 50%-val megállapított összeg.
Az adókedvezménnyel érintett munkabér a hozzá
kapcsolódó szociális hozzájárulási adóval és szakképzési
hozzájárulással növelt összege a társasági adóban
adózás előtt eredményt csökkentő tételként nem vehető
figyelembe.

3. Járulékkötelezettséget
érintő módosítási javaslatok
A tervezet néhány járulékkötelezettséget érintő szabály
pontosítására is javaslatot tesz.
• Így például a tervezet úgynevezett vonatkozási időszak
szabályok alkalmazását rendeli olyan jövedelmek
tekintetében, amelyek a magyar járulékszabályok hatálya
alá tartozás időszakához kapcsolhatók, de a kifizetés
(juttatás) olyan időszakban történik, amikor Tbj. 13. §-a
alapján más ország járulékszabályai alkalmazandók.
• A Tbj. nemzetközi foglalkoztatás során alkalmazandó
szabályai a kétoldalú egyezményekre utalásokkal is
kiegészülnek.

4. Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
szóló törvény módosításai
A tervezet a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
szóló törvényt is több helyen módosítja. E módosítások
az MRP szervezetből származó jövedelem adózását nem
érintik, azonban az MRP alapításának és működtetésének
feltételeit lényegesen befolyásolják.
• A tervezet értelmében a résztvevők csak törzsrészvényt,
vagy az ehhez közelítő befektetői kockázatot
megtestesítő más értékpapírt, illetve törzsrészvényhez
vagy az említett más értékpapírhoz kapcsolódó jogot
szerezhetnek MRP-n keresztül.
• A javadalmazási politikában meghatározott juttatási
feltétel olyan körülmény lehet, amelynek legrövidebb
vonatkoztatási időszaka 12 hónap.
• Ha a javadalmazási politikában meghatározott cél
az alapító gazdasági teljesítményének javulása
vagy jogszabályban előírt hatékony és eredményes
kockázatkezelés, akkor a feltétel teljesülését számviteli
beszámolóban foglalt adatokkal kell alátámasztani.

• A tervezet minimális tartási időt ír elő a juttatás tárgyát
képező pénzügyi eszközökre. A minimális tartási idő
leteltét megelőzően a pénzügyi eszköz pénzre váltása
főszabály szerint nem történhet meg.
• Az új rendelkezések 2019. január 1-jétől lépnek életbe,
azonban a 2018. december 31-ig megindított MRP-k
esetében az új jogszabályi feltételeknek való megfelelés
megteremtésére a törvényjavaslat 2019. június 30-ig
terjedő türelmi időszakot határoz meg.

5. A kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló tövény módosításai
A javaslat a kisvállalati adó uniós joggal való
harmonizációjáról és jogharmonizációs rendelkezés
bevezetéséről gondoskodik, és egyes hivatkozások
pontosítását kezdeményezi. A kisadózó vállalkozások
tételes adója kapcsán többek között jogalkalmazói
visszajelzéseken alapuló módosításokat és más ágazati
jogszabályokban tervezett átalakításokhoz kapcsolódóan
szükséges módosításokra tesz javaslatot.
A javaslat emellett be kívánja vezeti az ellenőrzött külföldi
társaság fogalmát a kisvállalati adót fizető adózók körében,
illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójára társasági
adóról átállókat, meghatározott esetben terhelő “kettős
adóztatást” megszűntető rendelkezést kíván bevezetni.

6. Társasági adót érintő változások
A javaslat legjelentősebb módosításai elsősorban a
csoportos társasági adóalanyiság bevezetését, az uniós
jogharmonizációt, az ATAD Irányelv rendelkezéseinek hazai
jogszabályokba történő átültetését szolgálják.

Adóelkerülést célzó rendelkezések
A javaslat kibővíti az adóelkerülés alapelvének
rendelkezéseit, és az adóelőny érvényesítéséhez előírja,
hogy a jogügyletet valós gazdasági, kereskedelmi okoknak
kell megalapoznia. A jelenleg hatályos rendelkezés abban
az esetben tiltja az adóelőny érvényesítését, ha a jogügylet
fő célja adóelőny valamely fél számára. A javaslat szerint
a jövőben az adóelőnyök (vagy költség és ráfordítás
elszámolása) akkor sem lennének érvényesíthetőek,
ha a jogügylet (vagy jogügyletek sorozata) egyik fő célja
olyan adóelőny valamely fél számára, amely ellentétes az
alkalmazandó adójogszabályok tárgyával vagy céljával.

Ellenőrzött külföldi társaság fogalma
2019. január 1-jétől hatályon kívül kerülne az ellenőrzött
külföldi társaság minősítésénél a tőzsdei jelenléthez,
illetve a befektetői tevékenységhez kapcsolódó kivétel.
Így a jövőben az elismert tőzsdén jegyzett cégcsoportok

nem tudnának automatikusan mentesülni az ellenőrzött
külföldi társaságokhoz kapcsolódó korlátozások alól. A
befektetési tevékenység csak abban az esetben minősülne
“elfogadott” tevékenységnek a valós gazdasági tevékenység
megítélése során, ha aktív szolgáltatási jellege van, vagyis
kizárólag a részesedések tartása (passzív tevékenység)
nem mentesítene az ellenőrzött külföldi társaságokhoz
kapcsolódó korlátozások alól. További szigorítást, illetve
a definíció bővülését jelentené a kapcsolt vállalkozás
fogalmának bizonyos jogügyletek tekintetében történő
kiterjesztése. A javaslat néhány további pontosítást is
tartalmaz az ellenőrzött külföldi társaság definíciójához
kapcsolódóan.
Nem változott, hogy ellenőrzött külföldi társaság az a
belföldi illetőségű adózónak és külföldi vállalkozónak
nem minősülő külföldi személy lehet, amely tekintetében
az adózó önmagában vagy kapcsolt vállalkozásaival
együttesen a szavazati jogok vagy a jegyzett tőke
50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett
részesedéssel rendelkezik, vagy amely külföldi személy
adózott nyereségéből az adózó 50 százalékot meghaladó
részre jogosult. A kapcsolt vállalkozás fogalom tervezett
kiterjesztésének abban a tekintetben van jelentőssége,
hogy mely társaságokkal együtt kell vizsgálni az 50%-ot

meghaladó részesedés meglétét, illetve mely társaságokat
kell figyelembe venni annak vizsgálatakor, hogy a külföldi
személy az adott országban folytat-e valós gazdasági
tevékenységet.

Kapcsolt vállalkozás
fogalmának kiterjesztése
Az ATAD Irányelvvel történő jogharmonizáció érdekében
az ellenőrzött külföldi társaságokhoz, illetve a
kamatráfordítások levonhatóságának korlátozásához
kapcsolódó szabályok tekintetében változna a kapcsolt
vállalkozások definíciója. A kapcsolt vállalkozások köre
kibővülne, és a Ptk. többségi befolyás fogalma helyett
a legalább 25%-os szavazati jog, tőkerészesedés, vagy
nyereségrészesedés is kapcsolt vállalkozási viszonyt
keletkeztetne ezen szabályok tekintetében. Ebben az
esetben ugyanakkor az ügyvezetőség egyezőségét nem
kellene vizsgálni.

Nettó finanszírozási költség és
kamatlevonási korlát

A nettó finanszírozási költség az adóköteles kamatbevételt,
illetve azzal gazdasági értelemben azonos bevételeket
(ideértve a transzferár-szabályok alapján figyelembe vett
vélelmezett kamatbevételt is) meghaladó kamatráfordítás
és azzal gazdasági értelemben azonos ráfordítás (ideértve
a transzferár-szabályok alapján figyelembe vett vélelmezett
kamatráfordítást és a pénzügyi intézményeknek fizetett
kamatot is). Egyes meghatározott beruházásokhoz,
az úgynevezett hosszú távú állami infrastrukturális
beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozási költségeket,
kamatráfordításokat nem kellene finanszírozási költségnek
tekinteni a nettó finanszírozási költség meghatározásánál.

eredmény 30%-áig vagy 939.810.000 forintig minősülne a
vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak. Ha az adóévi nettó finanszírozási költség
nem éri el ezt a korlátot, akkor az adóévi kamatfizetés,
adózás és értékcsökkenés előtti eredmény 30%-ának az
adóévi nettó finanszírozási költséggel csökkentett összege
a következő adóévekre továbbvihető kamatlevonási
kapacitást eredményezne az adózónál. A kamatlevonási
kapacitásokat a keletkezésük sorrendjének megfelelően,
legkésőbb a keletkezésük adóévét követő ötödik adóévben
lehet felhasználni. A korlátot meghaladó adóévi nettó
finanszírozási költség összege pedig a jövőben növelné
az adóalapot, amelyet azonban a korábbi években
keletkezett és kihasználatlan kamatlevonási kapacitás
összegéig csökkenthetne az adózó. Az adóalap-növelő
tétel összege továbbvihető lenne a következő adóévekre,
és csökkenthetné a következő adóévek adóalapját, de
csak abban az esetben, ha a következő adóévekben az
adózónak kihasználatlan kamatlevonási kapacitása van.

Az adóévi nettó finanszírozási költség mindössze a
kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adózás előtti

A korlát meghatározásakor figyelembe vett kamatfizetés,
adózás és értékcsökkenés előtti eredmény az újonnan

Szintén az ATAD Irányelvvel történő jogharmonizáció
érdekében a javaslat teljesen új korlátozást vezetne be a
jelenlegi alultőkésítési szabályok helyett a konszolidációba
bevont, illetve az új definíció szerinti kapcsolt
vállalkozásokkal rendelkező adózókra. Ezzel kapcsolatban
számos új definíció és részletszabály lépne hatályba.

bevezetendő definíció szerint nem tartalmazhatna
olyan jövedelmet, amelyet társaságiadó-kötelezettség
nem terhel, illetve hosszú távú állami infrastrukturális
beruházásból származó jövedelmet.
A javaslat megfogalmaz néhány mentesíthető esetet,
többek között nem kell a fenti korlátozást alkalmaznia
a konszolidációba bevont adózónak, ha a saját tőkéje
adóévi átlagos állományának az összes eszköze átlagos
állományához viszonyított aránya eléri vagy meghaladja
a vállalatcsoportra számított arány legfeljebb két
százalékponttal csökkentett értékét. Ezen társaságok
választhatnának továbbá úgy is, hogy a 30% helyett a
csoportszinten megállapított harmadik felekkel szembeni
nettó finanszírozás költség alapján meghatározott csoportarányszámot alkalmazzák.
Annak érdekében, hogy a kamatlevonási kapacitás
kihasználásával ne legyen érvényesíthető halmozott
adóalap-csökkentés, a javaslat módosítaná az elhatárolt
veszteséghez kapcsolódó rendelkezéseket. A jövőben
a kamatlevonási korlátozás alá eső adóalap-növelő

tétel következő években adóalap-csökkentő tételként
figyelembe vett összege és az adóévi kamatlevonási
kapacitás nélkül számított negatív adóalap minősülne a
következő évekre továbbvihető elhatárolt veszteségnek.
A 2016. június 17-ét megelőzően megkötött hitelekre
az új szabályokat csak ezen finanszírozási szerződések
finanszírozási összegének növelése, vagy a futamidejének
meghosszabbítása esetén, a módosított összeg vagy
futamidő tekintetében kellene alkalmazni. Ugyanakkor
lehetőséget biztosítana a javaslat arra, hogy az
adózók választásuk szerint az ilyen szerződéseikre is
alkalmazhatnák az új szabályokat.

Csoportos adóalanyiság
2019. január 1-jétől lehetőség lenne csoportos adóalanyiság
választására a társaságiadó-kötelezettségek teljesítése
céljából. A csoportos adóalanyiság az adóhatóság
engedélyével jönne létre valamennyi leendő csoporttag erre
irányuló írásbeli kérelmére. Ilyen kérelmet első alkalommal
2019. január 1. és január 15. között lehetne benyújtani. Ezen
jogvesztő határidőn belül benyújtott, és az adóhatóság által
jóváhagyott kérelem esetén a csoportos adóalanyiság 2019.
január 1-jétől jönne létre.

Csoportos társaságiadó-alanyiság olyan adózók között
jöhetne létre,
• amelyek között közvetett vagy közvetlen többségi
befolyás áll fenn, amelynek keretében legalább 75%-os
arányú szavazati joggal rendelkeznek egymásban, vagy
harmadik személy az adózókban;
• amely csoporttagok mérlegfordulónapja azonos;
• amelyek beszámoló-készítése egységesen vagy a
számvitelről szóló törvény II. Fejezete, vagy az IFRS-ek
szerint történik, és
• a tagok könyvvezetésének pénzneme azonos.
A csoportos adóalany adókötelezettségét a csoporttagok
közül kijelölt csoportképviselőn keresztül, külön
meghatározott csoportazonosító szám alapján teljesítené,
amelyhez a csoportképviselő nyilatkozat útján szerezné be
az adatokat a csoporttagoktól.
A javaslat részletes szabályokat tartalmaz a csoportos
adóalanyisághoz történő későbbi csatlakozás és a
csoportos adóalanyiság megszűnéséhez, valamint a
csoporttagok jogutódlásához kapcsolódóan.

A csoportos adóalanyiság adóévi adóalapja a csoporttagok
által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok
összege, amelyet csökkenthetne az adóévben negatív
egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok adóalapjainak
összege, együttesen a csoportos adóalanyiság adóévi
elhatárolt vesztesége. A csoportos adóalanyiság
elhatárolt vesztesége a csoportos adóalanyiság pozitív
adóalapját maximum olyan mértékben csökkenthetné,
hogy az adóalap a veszteségfelhasználást követően is
elérje az adóévben az egyedi veszteségek felhasználása
nélkül meghatározott nem negatív egyedi adóalapok
összegének 50%-át. További korlátozást jelentene, hogy
a csoportos adóalanyiság által és a csoporttagok által
egyedileg érvényesített veszteségfelhasználás összege
nem haladhatná meg az elhatárolt veszteség felhasználása
nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének az 50%-át.
A csoportos adóalanyiság az elhatárolt veszteséget a
keletkezés adóévében, illetve az azt követő (de legkésőbb
az ötödik) adóévekben használhatná fel.
A csoportos adóalanyiság a fizetendő adóját a
csoporttagok között az egyedi nem negatív adóalapok
arányában osztaná meg.

A javaslat egyszerűsítené a csoportos adóalanyiság
tagjainak a transzferár-szabályokkal kapcsolatos
kötelezettségeit, ugyanis főszabály szerint a tagok
egymás közötti ügyleteire nem kellene alkalmazni a
kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályokat. Csak
olyan a csoporttaggá válást megelőzően megkötött
egymás közötti ügyletekre lenne kötelező alkalmazniuk
az adóalap-módosítást, illetve transzferár-dokumentációt
készíteniük, amelyre tekintettel a csoporttaggá válást
megelőzően csak az egyik fél módosította piaci mértékűre
az adóalapját, és a másik fél még nem vette figyelembe
azt az adóalapjában ellentétes irányú módosítással (pl.
mert egy eszközbeszerzés esetén az ügylet az eszköz
értékcsökkenésén keresztül érinti az eredményt). A
csoporttagság megszűnése esetén azonban a felek
kötelesek lennének transzferár-dokumentációt készíteni
visszamenőlegesen minden olyan a csoporttagság ideje
alatt megkötött ügylet tekintetében, amely esetében a
transzferár-szabályok a csoporttagság megszűnése után
befolyásolják valamelyik fél adóalapját.

Adókedvezmények
A javaslat bővítené a látvány-csapatsportok támogatásának
jogcímeit, és 2019. Július 1-jétől a sportcélú ingatlan
üzemeltetésének költségeire is lehetne ilyen támogatást
nyújtani. A javaslat számos pontosítást és kiegészítést
tartalmaz az új jogcímhez kapcsolódó részletszabályokra
vonatkozóan.
A javaslat szabályozza a csoportos adóalanyiság által
érvényesíthető adókedvezményeket és adójóváírást, illetve
azok feltételeit és az érvényesítés módját.

7. Helyi iparűzési adó
A számviteli törvény módosításával összhangban az IFRSek szerint beszámolót készítő adózók esetében sem lenne
a jövőben a nettó árbevétel része az üzletág-átruházásra
tekintettel elszámolt nyereség összege az adóalap
megállapítása során. A javaslat hatályon kívül helyezi az
ehhez kapcsolódó árbevétel-módosító tétel alkalmazását.

8. Illetékek
A javaslat kedvező módosításokat tartalmaz, és bővítené
az illetékmentes eljárások körét. Többek között a jövedéki
ügyekre is kiterjesztené az adó-, járulék- és vámigazgatási
ügyekre vonatkozó illetékmentességet, valamint néhány
további eljárás tekintetében is illetékmentességet
biztosítana.

9. Számviteli törvény
Néhány pontosító rendelkezés mellett a legfontosabb
módosítás az üzletág-átruházás számviteli kezeléséhez
kapcsolódik. Jelenleg az üzletág-átruházást megbontva,
az egyedi eszközök és kötelezettségek átruházásának
számviteli kezelésével összhangban kell elszámolni, míg
az átadott eszközök piaci értékének a kötelezettségekkel
csökkentett összegét meghaladóan elszámolt ellenértéket
pedig árbevételként kell elszámolni.
Mivel a gyakorlatban az üzletág átruházását a felek
tartalmilag egy tranzakcióként kezelik, a javaslat
összhangba hozná a számviteli kezelést ezzel a
gyakorlattal. Ennek megfelelően a javaslat definiálja
az üzletág fogalmát, amelynek az átruházásán elért
nyereséget vagy veszteséget, vagyis az ellenérték és
az eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke
különbözetét a jövőben az egyéb bevételek, illetve egyéb
ráfordítások között kellene elszámolni. A módosítás 2019.
január 1-jétől lépne hatályba, és első alkalommal a 2019.
évben induló évben lenne kötelező alkalmazni, ugyanakkor
már a 2018. évben induló üzleti évre is alkalmazni lehet.

10. Általános forgalmi adót érintő változások
A kedvezményes áfakulcsra vonatkozó
átmeneti rendelkezések lakóingatlanok
értékesítése esetén
A tervezet részletes átmeneti rendelkezést tartalmaz
a lakóingatlanok értékesítésére alkalmazandó
kedvezményes áfa mértékre vonatkozóan, ami a
jelenleg hatályos szabályok szerint 2020. január 1-jétől
kezdődően kivezetésre kerül. Eszerint a kedvezményes,
5%-os áfa kulcs lenne még alkalmazandó azon lakások
értékesítésére, amelyek esetében a teljesítés időpontja
2019. december 31. napját követi, feltéve, hogy az alábbi
feltételek 2019. december 31-én együttesen fennállnak:
a) a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésének céljából az ehhez szükséges okiratot
(különösen az adásvételi szerződést) az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtották,
b) az adott lakóingatlan legalább szerkezetkész
állapotúnak minősül és
c) a szerkezetkész állapot teljesüléséről a lakóingatlan
értékesítője az állami adóhatóság részére az e célra
rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tesz.

A tervezet értelmében a törvény azt is szabályozná, hogy
az a lakóingatlan minősülne szerkezetkész állapotúnak,
amelynek külső határoló szerkezetei (falazattal,
födém- és tetőszerkezettel, nyílászáróval, a kivitelezési
dokumentációtól függően kéménnyel, erkéllyel, külső
lépcsőszerkezettel együtt) elkészültek.

Utalványokra vonatkozó speciális szabályok
A tervezet pontosítaná az utalványok áfa-kezelésére
vonatkozó szabályokat, amelyek a nyári adócsomagban
kerültek elfogadásra. Ennek megfelelően, a törvény
kiegészülne az ellenérték fejében beszerzett, de
ingyenesen továbbadott egycélú utalványok kezelésére
vonatkozó szabályozással. A tervezet tisztázná, hogy az
egycélú utalványok ingyenes átruházása is adófizetési
kötelezettséget keletkeztet, amennyiben az utalvány
beszerzésekor az adóalanyt egészben vagy részben
adólevonási jog illette meg. Továbbá, a tervezet rendelkezik
arról is, hogy ilyen esetben adóalapnak az utalvány adó
nélkül számított beszerzési ára minősülne.

Személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa
levonhatósága
A tervezet arra az esetre, amikor a bérelt személygépkocsit
gazdasági- és magáncélra egyaránt használják, 50%-os
tételes levonási hányadot állapítana meg a bérbeadást
terhelő előzetesen felszámított áfa levonására. A tervezet
azonban lehetőséget biztosítana arra is, hogy ha az
adóalany a bérelt személygépkocsi vegyes célú használata
esetében nem kívánja alkalmazni a diktált 50%-os levonási
hányadot, úgy a levonást, az erre vonatkozó megfelelően
alátámasztott dokumentáció alapján, olyan mértékben
gyakorolhatja, amilyen mértékben a személygépkocsit
adólevonásra jogosító gazdasági tevékenysége érdekében
használja, hasznosítja, a jelenleg hatályos szabályozásnak
megfelelően.
Az új szabályozást – a diktált levonási hányadot – arra az
esetre kellene először alkalmazni, amikor az elszámolási
időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik, és a
levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik.

Alanyi adómentesség felső határa
A tervezet az alanyi adómentesség választására jogosító
értékhatárt 8 millió forintról 12 millió forintra emelné.
A tervezet egyértelműen rendezné, hogy a 2018-as
évben a 8 millió forint árbevételt meghaladó, de a 12
millió forint árbevételt meg nem haladó adóalanyok is
élhessenek 2019-re vonatkozóan az alanyi adómentesség
választásának lehetőségével.

Fordított adózás munkaerő-kölcsönzésre
vonatkozóan
A tervezet a munkaerő-kölcsönzés 2021. január 1-jével
történő kivezetése kapcsán pontosítaná, hogy a fordított
adózás az építőipari munkaerőkölcsönzés esetén továbbra
is alkalmazandó lenne valamennyi (nem kizárólag az
építőipari engedélyköteles) építési-szerelési munka esetén.

Adóalap meghatározása utazásszervezési
szolgáltatások esetén
A tervezet 2020. január 1-jével megszüntetné, hogy
önálló pozíciószámonként lehessen meghatározni az
adóalapot az utazásszervezési szolgáltatások esetében.

Ehhez kapcsolódóan a tervezet átmeneti rendelkezésként
előírná, hogy amennyiben az utazásszervező a 2019. év
vonatkozásában élt az adóalap önálló pozíciószámonként
történő megállapításának lehetőségével, úgy az önálló
pozíciószámokat legkésőbb a 2019. december 31-ét
megában foglaló adó-megállapítási időszakában le kellene
zárnia.

Adóvisszatérítési kérelem határideje
A hatályos előírások szerint, amennyiben az adóvisszatéríttetési kérelem vonatkozásában kiegészítő
információk bekérésére van szükség, abban az esetben az
adóhatóság a válasz beérkezésétől számított 2 hónapon
belül, vagy ha a megkeresésre érdemben nem kapott
hiánytalan választ, akkor a válaszadásra nyitva álló
határidő lejártát követő 2 hónapon belül dönt. A tervezet
pontosítaná, hogy amennyiben az előző mondat szerinti
esetben a határidő egyébként 6 hónapnál rövidebb lenne,
akkor az adóhatóság rendelkezésére álló határidő az adóvisszatéríttetési kérelem beérkezésétől számított 6 hónap.
A határidő összességében továbbra sem haladhatná meg
(attól függően, hogy kiegészítés kérésére egy vagy két
alkalommal volt szükség) az adó-visszatéríttetési kérelem
beérkezésétől számított 7, illetve 8 hónapot.

11. Pénzügyi szektort
érintő speciális adók
A tervezet alapján, 2019. január 1-jétől minimálisan
csökkenne a hitelintézetekre vonatkozó felső adókulcs
(0,21%-ról, 0,2%-ra).

12. Pénzügyi
tranzakciós illeték
2019. január 1-jétől további mentességek lennének
alkalmazandók a tranzakciós illeték tekintetében.
Ennek megfelelően, mentessé válna a Kincstár általi
közvetlen lakossági állampapír forgalmazás, az ilyen
célú át- és visszautalás. Emellett, az ASP rendszerhez
csatlakozott önkormányzatok számára a Kincstár fogja
biztosítani az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer
szolgáltatásaihoz szükséges fizetési feltételeket, a Kincstár
lesz az EFER elszámolási számla tulajdonosa. A tervezet
mentesítené ezt a fizetési forgalmat is a tranzakciós illeték
alól.

13. Távhőszolgáltatás
versenyképessé tételéről
szóló törvény
A tervezet lehetővé tenné az energiaellátók jövedelemadóalanyiságát megelőző időszakról származó terven felüli
értékcsökkenés visszaírása miatt kimutatott bevétel
adóalapból történő levonását. A tervezet továbbá
jogtechnikai pontosításokat tartalmaz (például, hogy ezt
a levonási jogot az adóalany első alkalommal a 2018-ban
kezdődő adóév adókötelezettségének megállapítása során
lenne jogosult alkalmazni).

14. Jövedéki adó
A módosítások elsősorban adóigazgatási tárgyúak
(egyértelműsítő és egyéb módosítások), illetve
adminisztráció-csökkentési célúak, továbbá a kereskedelmi
gázolaj esetében az uniós adóminimumnak való
megfelelést szolgálják. Ennek megfelelően, a tervezet
például szabályokat tartalmaz a felfüggesztett engedélyek
jogi sorsára vonatkozóan, rendezné, hogy a hivatalból
megkapott adatváltozásokat (székhely-változás,
cégnév-változás) automatikusan vezeti át a hatóság az
engedélyeken és hatósági nyilvántartásokon, továbbá
korlátokat határozna meg kötelező érvényű KN-kód
besorolás igénylésére vonatkozóan hatósági ellenőrzés
időtartama alatt.

15. Vámszabályok
A Vámtörvénnyel összefüggésben több pontosítást
határozna meg a tervezet. Ezek közül az egyik
legfontosabb, hogy a tervezet megteremtené a
szabályozási kereteket a Ptk. szerinti közreműködőnek a
vámjogi képviselő által történő igénybevétele tekintetében.
Ennek keretében egyértelműen rendezésre kerülne,
hogy a vámjogi képviselő abban az esetben vonhatna be
közreműködőt, ha ezt a képviselt ügyfél lehetővé tette,
és a közreműködő további közreműködőt nem vonhatna
be az eljárásba. A tervezet továbbá lehetővé tenné, hogy
a vámügyi biztosíték a jelenlegi három év helyett egy év
után felszabadítására kerülhessen. Emellett, a tervezet
módosítaná a vámtartozás elévülési idejével kapcsolatos
szabályokat is annak érdekében, hogy egyértelmű legyen,
hogy büntetőeljárás megindítása esetén mely időponttól
van lehetőség az elévülési idő meghosszabbítására. A
tervezet egyértelműsítené azt is, hogy ha az áruátengedést
követő ellenőrzés megkezdésére vagy befejezésére
vonatkozó értesítést elektronikus úton küldi meg a
vámhatóság, akkor a módosítás értelmében a közlés napja
az értesítés elküldésének időpontja.

A tervezet több rendelkezést tartalmaz a
Készpénztörvénnyel kapcsolatban is, így például
egyértelműsítené, hogy az adott jogszabály alapján hozott
határozatok tekintetében fellebbezésre van lehetőség,
módosítaná a zár alá vétel végrehajtásának anyagi és
eljárási szabályait, továbbá speciális rendelkezéseket
állapítana meg a bírság kiszabására vonatkozóan hibás
vagy hiányos bejelentés esetére.

16. Adózás rendjéről
szóló törvény (Art.)
Adókötelezettségeket érintő változások
A jogalkalmazási tapasztalatok alapján azon szabályt,
mely szerint, az adókötelezettség teljesítése körében az
általános szabályoktól az adózó kérelmére a számára
kedvező eltérést kizárólag abban az esetben lehet
engedélyezni, ha az adózó a kérelem benyújtása napján
nem rendelkezik nettó adótartozással, a tervezet
korlátozza annyiban, hogy a rendelkezés kizárólag az Art.ban biztosított kedvező eltérések esetén alkalmazható,
az egyes adótörvényekben biztosított kedvező eltérés
az általános szabály alapján, mérlegelés nélkül lenne
biztosítandó.
A hatósági bizonyítvány körében a tervezet előírja,
hogy az adózó kérelmében jelölje meg azon szerveket,
amelyek eljárásában fel kívánja használni a hatósági
bizonyítványt. Ennek az az oka, hogy a visszavont hatósági
bizonyítványról a határozatot az adóhatóságnak annak
a szervnek is meg kell küldenie, amelynek eljárásában az
adózó a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta
használni.
Azon adózók esetében akik szerepelnek a be nem jelentett
foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
a kockázatos adózói minősítés a korábbi 1 év helyett azon
időpontig állna fenn, amíg ezen a listáján szerepelnek. Ez
gyakorlatilag a közzétételtől számított két évet jelent.

Ezen módosítást első alkalommal a 2018. negyedik
negyedévet követő minősítés tekintetében kellene
alkalmazni.
A be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók
közzétételére vonatkozó szabályozás annyiban módosulna,
hogy nem alkalmazható a közzététel azon adózók
esetében, amelyek vonatkozásában az állami adó- és
vámhatóság a mulasztási bírság kiszabását azért mellőzte,
mert az ellenőrzést megelőző bevallással lezárt utolsó
adómegállapítási időszak vonatkozásában, az ugyanazon
jogviszonnyal összefüggő bevallási kötelezettségének az
adózó eleget tett.
A feltételes adómegállapítás esetén nem lenne lehetőség
a jövőben a kérem benyújtását megelőző, díjköteles
konzultáció kérésére.
A szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályok
közül kivezetésre kerülne azon előírás, amely szerint a
kérelem a benyújtásának időpontjára visszamenő hatállyal
bír kötőerővel. Ezáltal azonban kérdésessé válik, hogy
a szokásos piaci ár megállapításának kötőereje, mely
időponttól fog számítódni.

Szankciókat érintő változások
A tervezet a felszámolás, végelszámolás és kényszertörlés
során elkövetett jogsértéseket a mulasztási bírság mellett
eljárási bírsággal is szankcionálná.
A régi Art. által korábban már szabályozottak szerint
ismét előírására kerülne, hogy az adózó az általános
bírságszabály szerint szankcionálható, ha a Számv. tv.
alapján összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól
eltérően jár el, továbbá, ha a közzétett beszámolója
a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő
információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be.
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából
minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves
bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja
a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.
Az adóelőleg-kiegészítési szabályok megsértése esetén
kiszabható mulasztási bírság maximális mértéke a
befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának
különbözete után nem húsz, hanem tíz százalékig terjedő
mulasztási bírság lenne.

17. Adóigazgatási rendtartásról
szóló törvény (Air.)
Adóigazgatási eljárás általános szabályait
érintő módosítások
2018. január 1-jétől az Air. szabályozza az eljárás
megszüntetésének eseteit, amely alapján azonban a 2018.
évben vélelmezett kézbesítéssel megindult vizsgálatoknál
nincs lehetőség az eljárás megszüntetésére, illetve az
ellenőrzés meghiúsultként történő lezárására. Ennek
orvoslásaként a javaslat rögzítené, hogy az adóhatóság
az eljárást megszünteti, ha a hivatalból indult eljárásban
a tényállás a határozat meghozatalához szükséges
mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási
cselekményektől sem várható eredmény.
A jogalkalmazási tapasztalatok alapján a régi Art.
szabályaiból újból beemelné a tervezet, hogy az
ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra
és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
valamint a próbagyártás időtartama.
Az Air. nem vette át teljes körűen a döntések
tartalmára vonatkozó rendelkezéseket, ez azonban
jogbizonytalanságot okozott, ezért a tervezet kibővítette a
döntések kötelező tartalmai elemeinek körét.

A biztosítási intézkedés, ideiglenes biztosítási intézkedés
szabályainak módosítása elsődlegesen azt célozza, hogy
a törvény egyértelműen határozza meg, hogy meddig
tarthat a biztosítási intézkedés és az ideiglenes biztosítási
intézkedés, és meddig lehet a zárolt fizetési számláról
kifizetést engedélyezni. Ennek megfelelően a javaslat
szerint a biztosítási intézkedés megszűnik a fizetési
kötelezettséget megállapító, végrehajtható adóhatósági
döntésben meghatározott teljesítési határidő lejártával,
míg az adóhatóság a fizetési kötelezettséget megállapító
döntésében köteles rendelkezni az elrendelt ideiglenes
biztosítási intézkedés megszüntetéséről. A biztosítási
intézkedést elrendelő döntésnek továbbá tartalmaznia
kellene a biztosítandó összeg alapját képező számításokat
is. Az állami adó- és vámhatóság abban az esetben
engedélyezné a zárolt fizetési számláról történő kifizetést,
ha az adózó igazolja, hogy a zárolt vagyonán kívüli
forrásból nem képes a kifizetéseit teljesíteni, vagy azzal a
tevékenysége aránytalan korlátozást szenvedne. A zárolt
fizetési számláról történő kifizetés a biztosítási intézkedés
alapjául szolgáló, fizetési kötelezettséget megállapító
döntés véglegessé válásáig lenne engedélyezhető.

Ellenőrzést érintő módosítások
Jelentős módosítás, hogy a tervezet értelmében kötelező
lenne adóellenőrzést lefolytatni annál a gazdasági
társaságnál, amelynek két egymást követő üzleti évben
elért nettó árbevétele mindkét üzleti évben külön-külön
eléri a 60 milliárd forintot és az adózott eredménye
mindkét üzleti évben nulla vagy negatív. Az adóellenőrzést
az állami adó- és vámhatóság a második üzleti év
beszámolójának elfogadását követően folytatná le. A
jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság az első négy
üzleti év tekintetében mentességet élvezne az ellenőrzés
alól. Jogutódlás esetén viszont a feltételek teljesülése
tekintetében a jogelőd gazdasági társaság működését
is figyelembe kellene venni. A rendelkezést 2019-ben és
azt követően kezdődő üzleti évek tekintetében kellene
alkalmazni.
A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási
együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló
904/2010 EU Rendelet bevezeti a kötelező adminisztratív
vizsgálat intézményét. Ennek lényeg, hogy ha legalább két
tagállam illetékes hatósága a héacsalás kockázata okán
úgy ítéli meg, hogy olyan áfa vizsgálatára van szükség,
amely a megkereső hatóság tagállamában adóztatandó
termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz

kapcsolódik, de a megkeresett hatóság tagállamában
letelepedett az adóalany, úgy közös megkeresésükre a
megkeresett hatóság, adott esetben a Magyar NAV nem
tagadhatja meg a vizsgálat elvégzését. Ezen vizsgálat
során a megkereső hatóságok tisztviselői aktívan
közreműködhetnek, melynek részletszabályait az Air
tartalmazná.
A fellebbezési jog gyakorlására vonatkozó szabályok is
pontosításra kerültek a tekintetben, hogy a fellebbezésben
olyan új tényre hivatkozni nem lehet, amit az elsőfokú
adóhatóság a döntéshozatalkor, ellenőrzés esetén az
észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltekor nem
ismert, illetve olyan bizonyítékot sem lehet előterjeszteni,
amire az adózó bár hivatkozott, de a döntéshozatalig,
ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló
határidő leteltéig nem nyújtott be.
Új eljárásra utasítás esetén ugyancsak fennáll a bizonyítási
kötöttség, amit az alapelllenőrzés során előterjesztett
bizonyítékok vonatkozásában szükséges vizsgálni. Emellett
a tervezet az iratpótlás elmulasztása esetén feltételként
írná elő, hogy az elsőfokú adóhatóság az ellenőrzés,

kiegészítő ellenőrzés során az ellenőrzés akadályozása
miatt eljárási bírságot szabjon ki. Visszatér továbbá az a
rendelkezés is, miszerint az új eljárást a döntés közlésétől
számított hatvan napon belül kellene megkezdeni. Hatályát
vesztené viszont az a rendelkezés, hogy amennyiben
a közigazgatási bíróság az adóhatóságot új eljárásra
kötelezi úgy az eljárást a perújítási vagy felülvizsgálati
kérelem alapján indult eljárásban hozott döntés jogerőre
emelkedéséig nem kezdheti meg.

18. Az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló törvény
A tervezet értelmében a bevallás, adatbejelentés
késedelmes benyújtása esetén az adótartozás
végrehajtásához való jog elévülése a bevallás,
adatbejelentés benyújtásának időpontjával megszakadna,
és az elévülés a bevallás, adatbejelentés benyújtását
követő napon újból megkezdődne.
Ha a lefoglalt járművet az adós az adóhatóság felhívására
nem adná át, és az adós lakóhelyén (tartózkodási helyén)
vagy székhelyén, telephelyén, fióktelepén az nem lenne
fellelhető, az adóhatóság az ismeretlen helyen lévő jármű
feltalálási helyének megállapítása érdekében végzéssel
tárgykörözést rendelhetne el.
A jövőben a fizetési számla zárolsára akkor kerülhetne sor,
ha az adósnak a biztosítandó összeg fedezetéül szolgáló,
végrehajtás alá vonható más vagyontárgya nincs. Ezzel
az ideiglenes biztosítási intézkedés, illetve a biztosítási
intézkedés esetén is érvényesülne a fokozatosság elve.
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