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ÁFA – adóváltozások
Tancsa Zoltán, partner

ÁFA változások és aktualitások
Kedvezményes áfa lakóingatlanokra vonatkozóan

Átmeneti rendelkezés:
5%-os áfa kulcs – azon lakások értékesítésére,
amelyek esetében
•
•

a teljesítés időpontja a 2020. január 1-jével kezdődő és
2023. december 31-ével záruló időszakra esik, feltéve,
hogy
a lakóingatlan építésére 2018. november 1-jén már volt
végleges építési engedély (illetve egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység esetén azt legkésőbb 2018.
november 1-jén bejelentették).

Amely ingatlanokra nincs végleges építési engedély –
általános szabályok szerint kerül kivezetésre az
adókulcs 2020. január 1-jétől kezdődően
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ÁFA változások és aktualitások
Utalványokra vonatkozó szabályozás

Jogszabályi háttér: A Tanács (EU) 2016/1065 Irányelve (2016. június
27.) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok megítélése tekintetében
történő módosításáról
Egycélú – többcélú utalvány: eltérő szabályok, továbbra is meg
kell különböztetni az árengedményre jogosító „eszközöktől”
Speciális adóalap-megállapítási szabályok, ügynöki-bizományosi
struktúrák, elhatárolási kérdések
Jelen adócsomagban:
•

Speciális rendelkezések az ellenérték fejében beszerzett, de ingyenesen
továbbadott egycélú utalványokra vonatkozóan – adófizetési kötelezettség, ha a
beszerzéskor az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

•

Adóalap: az utalvány adó nélkül számított beszerzési ára

Már csak rövid idő van hátra a hatályba lépésig – mindenképpen
javasolt a különböző konstrukciók felülvizsgálata
© 2018 Deloitte Magyarország
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ÁFA változások és aktualitások
Személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa levonhatósága

50%-os tételes levonási hányad a bérbeadást terhelő előzetesen felszámított áfa
levonására, ha egy bérelt személygépkocsit gazdasági- és magáncélra egyaránt
használnak (bérbeadás tágan értelmezendő)

Korábbi (jelenleg hatályos szabályozás) is alkalmazható – adóalany döntése alapján
Hatályba lépés: az új szabályozást – a diktált levonási hányadot – arra az esetre
vonatkozóan kell először alkalmazni, amikor az elszámolási időszak 2018. december
31-ét követően kezdődik, és a levonási jog 2018. december 31-ét követően
keletkezik.
Gyakorlati kérdések: részletes tájékoztató megjelenése várható
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ÁFA változások és aktualitások
Egyéb változások

Alanyi adómentesség értékhatára 8 millió forintról 12 millió
forintra emelkedik.
Fordított adózás munkaerő-kölcsönzésre vonatkozóan – 2021.
január 1-jével történő kivezetése kapcsán pontosítás
Adóalap meghatározása utazásszervezési szolgáltatások esetén – 2020.
január 1-jével megszűnik, hogy önálló pozíciószámonként lehessen
meghatározni az adóalapot az utazásszervezési szolgáltatások esetében.

Adóvisszatérítési kérelem határideje

© 2018 Deloitte Magyarország
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Szektorális adók változásai

Hitelintézeti különadó: minimálisan csökken a hitelintézetekre vonatkozó
felső adókulcs – 0,21%-ról, 0,2%-ra

Pénzügyi tranzakciós illeték: további mentességek (a Kincstár általi közvetlen
lakossági állampapír forgalmazás, az ilyen célú át- és visszautalás,
önkormányzatok elektronikus pénzforgalmához kapcsolódó mentesség)
Távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvény – speciális
kedvezmények:
• az energiaellátók jövedelemadó-alanyiságát megelőző időszakról származó terven felüli
értékcsökkenés visszaírása miatt kimutatott bevétel adóalapból történő levonhatósága,
• meghatározott feltételekkel a Tao. tv. szerinti fejlesztési adókedvezmény, illetve
energiahatékonysági adókedvezmény társasági adóban még nem érvényesített részével
csökkenthető az adókötelezettség

© 2018 Deloitte Magyarország
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Headline Verdana Bold

Személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás,
szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás
Baranyi Gábor, igazgató

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások közterhei
Széchenyi-pihenőkártya:
 Szálláshely alszámla: 225.000 forint / év

1600
1400

 Vendéglátás alszámla: 150.000 forint / év
 Szabadidő alszámla: 75.000 forint / év
Összesen 450.000 (200.000) forint / év
Béren kívüli 100.000 forint / év pénzösszeg
megszűnik
• Adminisztráció nem változik
Szakszervezeti tag részére biztosított üdülési
szolgáltatás: minimálbér / év

1200

342

345

325

1000

1000

1000

2018.12.31.

2019.01.01.

2019.07.01.

1000
800
600
400
200
0

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
nettó juttatás
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Egyes meghatározott juttatások – megszűnő juttatások

Munkavállalóknak ingyenesen vagy kedvezményesen
adott termék vagy szolgáltatás:

MEGSZŰNŐ EGYES
MEGHATÁROZOTT
JUTTATÁSOK
2000

23

23

− Minden munkavállalónak egyforma feltételekkel

1800

− Mindenki által megismerhető belső szabályzat alapján

1600

293

263

1400

278

278

225

225

1000

1000

Kifizető által magánszemély javára kötött
személybiztosítási szerződés adóköteles díja
Átmeneti rendelkezés alapján eddig egyes
meghatározott juttatásként adható:

1200

1000
800

− Munkahelyi étkeztetés

600

− Erzsébet utalvány

400

− Helyi utazási bérlet
− Iskolakezdési támogatás
− Önkéntes pénztári (nyugdíjpénztári, egészségpénztári,
önsegélyező pénztári) hozzájárulások (lásd később!)

407

1000

200
0
2018.12.31. 2019.01.01. 2019.07.01.

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
szakképzési hozzájárulás
szociális hozzájárulási adó
egyéni járulék
szja

© 2018 Deloitte Magyarország
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Egyes meghatározott juttatások – változatlan adózású juttatások

Széchenyi-pihenőkártya:

Egyes meghatározott
juttatások közterhei

 Egyes alszámlák egyedi értékhatárát meghaladó juttatás
 Éves rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás
Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más adóköteles
szolgáltatás
Cégtelefon (telefonszolgáltatás) magáncélú használata

1600
1400

Önkéntes biztosító pénztárba befizetett célzott támogatás
(részben)

1200

Csekély értékű ajándék (de csak évi 1 alkalommal)

1000

Reprezentáció és üzleti ajándék
Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minősülő üzletpolitikai
(reklám) célú juttatás

407

384

1000

1000

1000

800
600

Egyidejűleg több személy által igénybe vehető termék vagy
szolgáltatás, ha a kifizető az egyedi juttatási értéket nem tudja
400
meghatározni
Egyidejűleg több személy számára szervezett ingyenes vagy
kedvezményes (vendéglátásra, szórakoztatásra irányuló)
rendezvénnyel kapcsolatban a kifizető által viselt költség

407

200
0
2018.12.31. 2019.01.01. 2019.07.01.

kifizetőt terhelő szja + eho (szocho)
nettó juttatás
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Adómentes juttatások
Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai
ellátás

Megszűnő adómentes
juttatások közterhei
2000

23

23

1800

Sportrendezvényre szóló belépő, bérlet

1600

293

263

Mobilitási célú lakhatási támogatás

1400

278

278

225

225

1000

1000

1000

2018.12.31.

2019.01.01.

2019.07.01.

Munkáltatói vissza nem térítendő lakáscélú
támogatás

1200
1000

Diákhitel törlesztéshez adott munkáltatói
támogatás (a minimálbér 20%-ig)

800

Kockázati biztosítás díjából a minimálbér 30%-t
meg nem haladó rész (lásd kivételek!)

400

600

200
0

szakképzési hozzájárulás
szociális hozzájárulási adó
egyéni járulék
szja
nettó juttatás
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Személyi jövedelemadó – egyéb módosítások

Munkáltatói-kifizetői juttatások

A módosított szabályok alapján a munkásszállás fogalma kiegészül,
a saját ingatlan tulajdonra vonatkozó korlátozással.

A lakáscélú hitelhez kapcsolódó adómentes kamatkedvezmény
alapfeltételei részben szigorodnak, részben pedig enyhülnek:
•

méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelménye
megszűnik; hitel összege a folyósítás évét megelőző négy évben
lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt nem haladhatja meg
a 10 millió Ft-t

© 2018 Deloitte Magyarország
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Személyi jövedelemadó – ÖKBP
Munkáltatói Hozzájárulás
(tagdíj)

Tagot megillető
Támogatói Adomány
(munkáltató által)

Célzott Szolgáltatás
kiegészítő önsegélyezési
szolgáltatásra (munkáltató
által)

Célzott Szolgáltatás
kiegészítő nyugdíjpénztárba
vagy egészségpénztárba
(munkáltató által)

Bér meghatározott %a vagy fix összeg,
minden pénztártagnak
adni kell

Differenciálható:
szerződésben
meghatározott
személyi kör

Differenciálható:
egyéni max összeg
meghatározható,
minden pénztártagnak
adni kell

Differenciálható: egyéni
max összeg
meghatározható,
minden pénztártagnak
adni kell

Egyéni számlán
jóváírva

Egyéni számlán
jóváírva

Egyéni számlán nem
íródik jóvá

Egyéni számlán nem
íródik jóvá

20 %
adókedvezményre
jogosít

20 %
adókedvezményre
jogosít

adókedvezményre
nem jogosít

adókedvezményre nem
jogosít

Munkaviszonyból
származó jövedelem:
SZJA, SZOCHO,
egyéni járulékok
(adóelőleg levonási
kötelezettség)

Munkaviszonyból
származó
jövedelem: SZJA,
SZOCHO, egyéni
járulékok
(adóelőleg levonási
kötelezettség)

Egyéb jövedelem
tagnál: SZJA ÉS
SZOCHO 84 %-os
adóalappal
(nincs adóelőleg
levonási kötelezettség,
pénztár nem kifizető)

Egyes meghatározott
juttatás munkáltatónál:
SZJA, SZOCHO kifizetői
adózás mellett (1.18x
adóalap)

FŐBB
JELLEMZŐ

ADÓZÁS

© 2018 Deloitte Magyarország
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Személyi jövedelemadó – biztosítások

2019-től a kifizető (munkáltató) által magánszemély javára kötött kockázati
biztosítás (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) díja „munkabérként” adózik
(mind az egyéni, mind a csoportos biztosítások esetén).

Csoportos biztosítások esetén, amennyiben a biztosítási díj
nem rendelhető hozzá egyes magánszemélyekhez (pl.
állománybiztosítások vagy egy rendezvény biztosítása) - egyes
meghatározott juttatás

Egy 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

© 2018 Deloitte Magyarország
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Összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az
egészségügyi hozzájárulás

1 adókulcs: 19,5% (2019. július 1-től várhatóan 17,5%)
Kiterjed:
•
•
•

Az összevonás alá eső önálló és nem önálló tevékenységből származó
jövedelmekre és egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmekre
A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokra, kamatkedvezményre
A külön adózó jövedelmek közül pl.: vállalkozásból kivont jövedelem,
értékpapír-kölcsönzés, osztalék, árfolyamnyereség

Külön adózó jövedelmek:
•

Adófizetési felső határ: az összevont adóalap és a külön adózó jövedelem
együttes összege eléri a minimálbér 24-szeresét

Számos mentesség / kedvezmény továbbra is elérhető, új
kedvezmények is bevezetésre kerülnek
© 2018 Deloitte Magyarország
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Munkavállalói résztulajdonosi program („MRP”)

Értékpapír: törzsrészvény, vagy az ehhez közelítő befektetői kockázatot
megtestesítő más értékpapírt
Gazdasági teljesítményének javulásának alátámasztása kötöttebbé válik:
• számviteli beszámolóban foglalt adatok,
• nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója által jogszabály
rendelkezése alapján rendszeresen közzétett jelentésben szereplő adatok,
• független szervezet által nyilvánosságra hozott regionális vagy iparági
mutatók,
• szabályozott piacon forgalmazott értékpapír árfolyam
A javadalmazási politikában meghatározott fenti feltétel olyan körülmény lehet,
amelynek legrövidebb vonatkozási időszaka 24 hónap.

© 2018 Deloitte Magyarország
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MRP – átmeneti rendelkezés

Az új rendelkezések 2019. január 1-jétől
alkalmazandók, azonban a 2018. december 31-ig
megindított MRP-k esetében az új jogszabályi
feltételeknek való megfelelés megteremtésére a
törvény
2019. június 30-ig terjedő türelmi időszakot
határoz meg.
Emellett a 2018. december 31-én hatályos
szabályok irányadók, amennyiben a
javadalmazási politika legkésőbb 2018. január
1-jén hatályba lépett.

© 2018 Deloitte Magyarország
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Adótörvény változások - Összefoglaló a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvény legfontosabb módosításairól
Kocsis Gabriella, szenior menedzser

Csoportos társasági adózás Magyarországon
Az adóhatóság engedélyével jöhet létre
Az írásos kérelmeket első körben 2019.
január 1. és 2019. január 15. között
lesz lehetőség benyújtani

A csoporttagok 2019. január 1-jétől
alkalmazhatják majd a csoportos
adóalanyiságra vonatkozó szabályokat

Adóévet megelőző utolsó előtti hónap
első napja és utolsó hónap 20. napja
közötti kérelem

A következő adóévtől alkalmazható a
csoportos adóalanyiság

Olyan adózók között jöhet létre:
Amely csoporttagok mérlegfordulónapja azonos
A tagok könyvvezetésének pénzneme azonos
Amelyek beszámoló-készítése egységesen vagy a számvitelről szóló törvény III. Fejezete, vagy
az IFRS-ek szerint történik
Amelyek között közvetett vagy közvetlen többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében
legalább 75%-os arányú szavazati joggal rendelkeznek egymásban, vagy harmadik személy
az adózókban

Egyszerűsített transzferár-szabályok
© 2018 Deloitte Magyarország
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Csoportos társasági adózás Magyarországon
A csoportos adóalanyiság főbb jellemzői
Adóévi adóalap a csoporttagok egyedi nem negatív adóalapjának összege
csökkentve az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok
adóalapjainak összegével – tekintettel a veszteségelhatárolási szabályokra
Speciális veszteségelhatárolási szabályok:

Veszteségfelhasználási
korlátok
Max. a (veszteség
felhasználása előtti)
nem negatív
adóalapok 50%-a

Egyedi szinten
Maximum az adózó egyedi
(veszteség felhasználása
előtti) tárgyévi
adóalapjának az 50%-a

Csoportos adóalanynál
Maximum a csoport
(veszteség felhasználása
előtti) tárgyévi
adóalapjának 50%-a

• Az adóalanyok az elhatárolt veszteséget a keletkezés adóévében,
illetve az azt követő (de legkésőbb az ötödik) adóévekben
használhatnák fel

• A veszteségek felhasználásakor a továbbiakban is a FIFO elv
érvényesül majd

A csoporttagok egyetemleges felelősségének köre
A csoportos adóalanyiság előtti egyedi adókötelezettségekre nem
terjed ki a csoporttagok egyetemleges felelőssége
© 2018 Deloitte Magyarország
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Kamatlevonhatóság Alultőkésítési szabályok
Az ATAD Irányelvvel történő jogharmonizáció érdekében új korlátozás kerül bevezetésre a jelenlegi
alultőkésítési szabályok helyett.

Új definíció – nettó finanszírozási költség

Nettó
finanszírozási
költség

A kamatráfordítás és
azzal gazdasági
értelemben azonos
ráfordítások
(hitelintézeti is!)

Adóköteles
kamatbevételt és az
azzal gazdasági
értelemben azonos
bevételek

Új kamatlevonhatósági korlát
Az adóévi nettó finanszírozási költség mindössze az EBITDA 30%-áig vagy, amennyiben az nagyobb,
939.810.000 forintig lesz elismert az adóalapban

Speciális elhatárolási lehetőségek
Kamatlevonási kapacitás – 5 évre
Le nem vonható kamatráfordítás tovább vihető – korlátlan

Az elhatárolt veszteség szabályait is érinti
© 2018 Deloitte Magyarország
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Kamatlevonhatóság Alultőkésítési szabályok
Az új kamatlevonhatósági korlát alkalmazása – 2016. június 17. utáni
szerződésekre
Az adóévi
kamatfizetés, adózás
és értékcsökkenés
előtti eredmény

Adóalap

Nettó
finanszírozási
költség
Nem elismert
költség /
(Továbbvihető)

Levonhatósági
korlát

Módosított
EBITDA 30%
© 2018 Deloitte Magyarország

Nem elismert
költség /
Adóalapnövelő tétel

Levonható
nettó
finanszírozási
költség

VAGY

938.810.000 Ft
23

Ellenőrzött külföldi társaság Fogalmi változások
Változik a megközelítési modell
Nem valódi jogügyletből származó jövedelem: elsődlegesen adóelőny céljából
hajtják végre
az adózó gazdasági irányítása alatt

Megszűnő automatikus mentesítési jogcímek

Befektetési tevékenység
végzése

Tőzsdén jegyzett
cégcsoportok

Új tételes mentesítés lehetősége
AEE < 243.952.500 Ft és
nem kereskedelmi
nyereség < 23.495.250 Ft

AEE <= elszámolt
működési költségei
10%*

*A kapcsolt felekkel kötött határon átnyúló ügyletek nélkül számolva.

Átmeneti rendelkezések a 2019. évre
© 2018 Deloitte Magyarország
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Az év adójogi csapata 2016/17
Wolters Kluwer Jogászdíj

Adóeljárási szabályok változása
Harcos Mihály, Deloitte Legal

Főbb adóeljárási változások

© 2018 Deloitte Legal
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Főbb adóeljárási változások áttekintése
2.
904/2010/EU tanácsi rendelet
miatti módosítás (áfa
ellenőrzésekben együttműködés).

1.

3.

Pontosítások, javítások az
év elején hatályba lépett
eljárásrendhez.

Nemzetközi információcsere
(információszolgáltatás
adómegtakarítási struktúrákról).

6.

4.

Rendeltetésszerű joggyakorlás
(a Kúria gyakorlata és a Tao tv.
1. § (2) bekezdése).

Az adóhatósági döntés
tartalmi kellékeinek
részletes szabályozása.

5.
Bizonyítékok előterjesztésének
korlátozása adóeljárásban.
© 2018 Deloitte Legal
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Bizonyítási időkorlát

© 2018 Deloitte Legal
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Bizonyítási időkorlát szigorítása:

Miről szól a szabály?
Új tényre, új bizonyítékra nem
lehet hivatkozni a jogorvoslat
során (fellebbezésben, felügyeleti
eljárásban, bírósági eljárásban).

Határidő: észrevételezési
határidő (30 nap, jogvesztő!).

© 2018 Deloitte Legal
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Bizonyítási időkorlát szigorítása:

Nehézségek a gyakorlatban?
Teljes védekezési stratégia
kigondolása (bírósági eljárás
lehetőségére is kiterjedően)!

Bizonyítékok összegyűjtése
(archivált iratok, külföldön lévő
iratok esetében különösen
időigényes).
Felkészületlenség miatti
idővesztés!
© 2018 Deloitte Legal
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Bizonyítási időkorlát –
kimentési okok

© 2018 Deloitte Legal
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Bizonyítási időkorlát – kimentési okok:

Adóhatósági felhívás
hiányossága:

NAV nem jelöli meg kellően
konkrétan, hogy mire vonatkozóan
kéri a bizonyítékok előterjesztését.

NAV nem figyelmezteti a vállalkozást
a jogkövetkezményekről.

Önhiba hiánya (pl. külföldi
adóhatóságtól bekért
illetőségigazolás késedelme).
© 2018 Deloitte Legal
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A rendeltetésszerű
joggyakorlás elve (a joggal
való visszaélés tilalma)

© 2018 Deloitte Legal
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A rendeltetésszerű joggyakorlás elve (a joggal való visszaélés
tilalma):

Adóeljárás első számú alapelve lett (Art. 1. §).

Amikor egy ügylet formálisan jogszerű, de valójában
az adókötelezettség megkerülésére irányul.

A módosítás a Tao tv. 1. § (2) bekezdésben egy
modernebb klauzulát vezet be, ami leköveti a Kúria
és az EUB joggyakorlatát.

© 2018 Deloitte Legal
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A Deloitte Legal
joggyakorlat-elemzése:
A Kúria gyakorlata a
rendeltetésszerű joggyakorlás
körében.

© 2018 Deloitte Legal
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A Kúria gyakorlata a rendeltetésszerű joggyakorlás körében

A Deloitte Legal joggyakorlat-elemzése: a Kúria 83 egyedi ügyben
hozott ítéletének feldolgozása.

A Kúria fő döntési szempontjai:
„Uralkodó cél”
„Uralkodó cél” az
adóelőny, nincs az
ügyletnek valós
gazdasági és
kereskedelmi indoka.

© 2018 Deloitte Legal

Tiltott adóelőny
Olyan adóelőny, ami
ellentétes az
adószabály tárgyával
és céljával.

Összefonódások
Szereplők közötti jogi,
gazdasági és/vagy
személyes kapcsolatok
valószínűsítik az
adóelőnyre törekvést.

Mesterséges jelleg
Ügyletek tisztán
mesterséges jellege a
valós gazdasági
tartalom hiányát
valószínűsíti (pl. pénz
„körbe járása”, váltóval
fizetés).
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A Kúria gyakorlata a rendeltetésszerű joggyakorlás körében

Pozitív konklúziók:

Adóelőny

Csoportérdek

© 2018 Deloitte Legal

Olyan adóelőny lehet célja az ügyletnek, ami nem
tiltott.

A cégcsoportban jelentkező gazdasági érdek is lehet
üzleti indoka az ügyletnek.
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„Társ az adózásban”

Tamásné Czinege Csilla
helyettes államtitkár
adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes
Deloitte Szakmai Szeminárium – 2018. november 22.

„Társ az adózásban”

MIRŐL LESZ SZÓ?
 FÓKUSZBAN A DIGITALIZÁCIÓ

 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
 VALÓS IDEJŰ ADATOKON ALAPULÓ

KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ELLENŐRZÉS
 JÖVŐBELI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

ONLINE FEJLESZTÉSEK

„Társ az adózásban”

ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁSOK
e-BEVALLÁS
OPG
EKAER
e-ELLENŐRZÉS
Előre kitöltött
Étel-ital automaták
bekötése

Online számlaadatszolgáltatás

bevallások:
- eSzja
- eJövedéki adó

eLLENŐRZÉS

Helyi iparűzési adó

(ELLUGY nyomtatvány)

ÜGYINTÉZÉS
Adózói szegmentálás
(Megbízható Adózók)

MENTOR PROGRAM
(3244 adózó)
ÁNYK űrlapok
e-PAPÍR
Telefonos tájékoztatás
és ügyintézés - (RKTA)

„Társ az adózásban”

ADÓTRAFFIPAX

Adótraffipax
közzététele

Ellenőrzési
időszak

Kék grafikonrész: Adótraffipax előtti és ellenőrzés utáni időszak; Sárga grafikonrész: Adótraffipax ideje;
Vörös grafikonrész: Ellenőrzés ideje; Szaggatott sötétkék: Trendvonal

„Társ az
adózásban”

EKAER ADATAINAK FELHASZNÁLÁSÁVAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK

2018. év: 936 utólagos ellenőrzés - 25,5 milliárd Ft nettó adókülönbözet
25.355 célellenőrzés – 1 milliárd Ft kiszabott mulasztási bírság

ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS

„Társ az adózásban”

Automatikus adatszolgáltatás, nincs emberi beavatkozás.

236 adózó nyújtott be kérelmet késedelmes adatszolgáltatás miatt.
Közülük 189-nél már elhárult az akadály.

ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS
Hibaüzenettel érintett adatszolgáltatások

„Társ az adózásban”

Hibaüzenetek: error, warning

Az adózó a feldolgozáskor kap egy visszacsatolást az adatszolgáltatásában
felmerült hibákról.
Cél: felhívni az adózók figyelmét a hiba javításra, és a helyes számla-kibocsátási
gyakorlatra.
Számla
sorszámával még
nem teljesített
adatszolgáltatást

ÁFA összege
forintban
hiányzik

Eladó-vevő
adószáma nem
azonos

Számla kelte
jövőbeli dátum

ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS

„Társ az adózásban”

Változások
Folyamatban van az interfész specifikáció módosítási javaslatok
kidolgozása, a figyelmeztető (warning) üzentek listájának
áttekintése, módosító javaslatok kidolgozása, és a publikálás
ütemezése, előkészítése.
A tervezett módosítások két külön interfész verzióban valósulnak
meg, melynek indoka, hogy a külsős fejlesztők így jelentősen
kényelmesebben tudnak átállni a változásokra.
- Az 1.1-es „kis” interfész verzióban olyan módosítások lesznek,
amelyek nem jelentenek nagy fejlesztői munkát, azonban az
adatminőséget jelentősen javítják (pl. értéklista bevezetése a
mennyiség egységre, értéklista bevezetése az áfa kulcsra, stb.).
Várhatóan november-decemberben kerül publikálásra.
- 1.2-es interfész verzió a többi módosítást fogja tartalmazni.

ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS

„Társ az adózásban”

Változások
LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE:
Jogelőd adószámára történő lekérdezés kialakítása,
A kimenő/ bejövő számlák szűrési feltételeinek bővítése
(„bruttó összegtől bruttó összegig” keresőmezők
bevezetése),
A lekérdezés eredményéből a kiválasztásra került számla
adattartalmának exportálása.
E-ÁFA KIAJÁNLÁS:
célcsoport : mikro és kisvállalkozások
feltételek:
megbízható adatminőség
kötelezettség kiterjesztése

ONLINE SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS
ADATAINAK HASZNOSÍTÁSA
Ellenőrzési tapasztalatok
367 jogkövetési vizsgálat, 33 adóellenőrzés – részben még folyamatban
Nem regisztrált, de érkezett rá kontrolladat:
- 2018. júliusban 463 ilyen adózó
- A megkeresettek több mint harmada
pótolta a hiányosságokat

Kiválasztás helyi sajátosságok alapján:
- Nem regisztrált, de EKAER-ben nagy összegű adat
- Bevallásmulasztó, de regisztrált
- Regisztrált, de kockázatos székhellyel rendelkezik
POZITÍV ADÓZÓI VISSZAJELZÉSEK:
- A NAV segítő hozzáállása
- NAV számlázó ingyenessége
- Lekérdezési funkciókban rejlő lehetőségek

„Társ az adózásban”

AZ SZJA-RENDSZER HAZAI FEJLŐDÉSE
2014

2015

2016

Adónyilatkozat

Egyszerűsített
bevallás

Munkáltatói

Adóhatósági
adómegálla
pítás

adómegállapítás

2017

2018

„Társ az adózásban”

2019

eSZJA adóbevallási tervezet
őstermelők áfás
magánszemélyek

egyéni
vállalkozók

Online adóelőleg
nyilatkozatok

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZJA-BEVALLÁSA

„Társ az adózásban”

A 2017. adóévtől kezdődően a WebNYK rendszer alkalmassá vált a
teljes adózói kör (így az egyéni vállalkozók) kiszolgálására.

A 2018. adóévre vonatkozóan tovább bővül, és teljessé válik az
adóbevallási tervezettel érintett magánszemélyek köre.
A NAV az egyéni vállalkozók részére is készít adóbevallási
tervezetet, ha róluk a bevallással érintett adóévre munkáltatótól,
kifizetőtől származó adat szerepel a NAV nyilvántartásában.

Nem válik automatikusan bevallássá, de az adóbevallási tervezetet
felhasználva, kiegészítve könnyebben teljesíthető a bevallási
kötelezettség.
BEVALLÁSI HATÁRIDŐ:
FEBRUÁR 25. HELYETT MÁJUS 20!

eJÖVEDÉKI-BEVALLÁS

„Társ az adózásban”

A NAV a rendelkezésére álló adatbázisokból összegyűjti és tájékoztatásul havonta
megküldi az érintett adózóknak a jövedéki adóbevallásuk alapját képező
adatokat.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ-BEVALLÁS
A helyi iparűzési adó bevallást és az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást is be
lehet nyújtani elektronikusan a NAV-hoz. A NAV-hoz 2017. január 1-étől
beérkezett valamennyi iparűzési adóbevallás darabszáma meghaladja az 1 millió
darabot.

NAV-hoz beküldött elektronikus
HIPA bevallások száma
(2018. november 11-ig összesen)

2016. évi helyi iparűzési adó bevallás
(benyújtási határidő 2017. május
31.)
2017. évi helyi iparűzési adó bevallás
(benyújtási határidő 2018. május
31.)
2018. évi helyi iparűzési adó bevallás
(benyújtási határidő 2019. május
31.)
2017. évi helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés bevallás (benyújtási
határidő 2017. december 20.)

366 249 db

633 064 db

15 952 db

77 107 db

CÉGKAPU

„Társ az adózásban”

• Regisztráció 2017. augusztus 30-áig (Eüsztv. 108. § (6) bek.)
• 2017. augusztus 30-a után alakult gazdálkodó szervezetek 8 napon belül
(Eüsztv. 14. § (1) bek.)
• Kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím
• Kijelölt szolgáltatója  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely = Cégkapu
• A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval rendelkezik
• „Kizárólagos kommunikációs csatorna”

A NAV saját nyilvántartása szerint 601.441 adózó kötelezett cégkapu nyitásra.
Jelenleg 463.000 cégkapu regisztráció létezik.
A NAV ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ LEVELET KÜLD
- a Cégkapuval rendelkező és a Cégkapu regisztrációt elmulasztó ügyfelek
képviselőinek,
- az adóügyekben való átmeneti időszak lejártáról és a legfontosabb tudnivalókról.

2019-TŐL KÖTELEZŐ A CÉGKAPU
HASZNÁLAT A NAV IRÁNYÁBA IS
2019.01.01.
A gazdálkodó szervezetek
Cégkapu használatra
kötelesek

„Társ az adózásban”

• A KÜNY tárhely használatát adóügyekben lehetővé
tevő
átmeneti
szabályozás
megszűnik
(űrlapbeküldés és dokumentumfogadás esetén is)
• A Cégkapu menedzsment kizárólag az adózó/ügyfél
feladata és hatásköre, a NAV nem korlátozza a
dokumentum hozzáférést

A NAV-val való
elektronikus
kapcsolattartás elvi szinten
változhat

• „Cégkapu vélelem” adóügyekben is érvényre
juttatható
• Az adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó
más ügyekben is szükséges érvényre juttatni
(vám, rendészeti ügyekben is)

Adminisztráció csökkentés

• Saját Cégkapu használata esetén nincs szükség
EGYKE adatlap benyújtására

ONLINE ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
2019-TŐL

„Társ az adózásban”

A NAV az Art. 256. § 10. pontja alapján a bejelentési, változásbejelentési
kötelezettség teljesítéséhez online felületet biztosít.
- nem szükséges sem nyomtatvány, sem kitöltőprogram előzetes letöltése

- a bejelentőt azonosítja a program, a számára vagy képviseltje számára lehetséges
bejelentések érhetők el
- előzetesen feltöltött a nyilvántartásban szereplő előzmény-adatok; azonnali
hibavizsgálat és visszajelzés a bejelentés eredményéről
- a NAV nyilvántartásában szereplő, aktualizált adatok lekérdezésének lehetősége.
Elsőként a magánszemélyek, egyéni vállalkozók számára, később valamennyi adatés változásbejelentő űrlap (gazdálkodók is)
Az elsőként kiváltható űrlapok:
● T34: adóigazolvány igénylése
● T1011: egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség bejelentése
● T101: természetes személy adószám-igénylése
● T101E: egyéni vállalkozók adatbejelentése
● TKORNY: a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség bejelentése

ADÓELŐLEG-NYILATKOZATOK
ONLINE TELJESÍTÉSE

„Társ az adózásban”

FEJLESZTÉS: Adóelőleg-nyilatkozatok online kitöltése és a NAV
által a kifizető részére történő továbbítása
2020. január 1-től
A magánszemélyek az adóelőleg-nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság
felé is megtehetik
erre a célra létrehozott elektronikus felületen,
a NAV továbbítja a kifizetőnek.
A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján, kitöltve felajánlja a
magánszemély által kiválasztott nyilatkozatot, amely szükség esetén
kiegészítve ügyfélkapun keresztül beküldhető az adóhatósághoz.
Ez a 2018. januárjában kialakított adóelőleg-nyilatkozat alkalmazás (ANYAalkalmazás) továbbfejlesztését, új szolgáltatásokkal történő bővítését jelenti.
A magánszemélyek szempontjából az adminisztrációs terhek csökkenését
eredményezi.

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK SORÁN

„Társ az adózásban”

A NAV 2018-tól ellenőrzései során:
- Elektronikusan küldi iratait a vizsgált adózónak;
- Elektronikusan fogadja az adózói
beadványokat;
(ELLUGY nyomtatvány, ePapír)
- Iratait többes elektronikus aláírással és
elektronikus melléklettel is
képes küldeni.
2018. október 31-ig:
A gyakorlatban is megvalósul a személyes
- 9.516 e-ellenőrzés
közreműködés nélküli ellenőrzés!
- 84.701 ELLUGY nyomtatvány
Jövőkép

ELLUGY nyomtatvány melléklet méretének növelése

CÉL: több száz Mbyte méretű fájlok beküldhetősége;
Várható bevezetés: 2018. IV. negyedév.

ELLENŐRZÉSI SZEMLÉLET ÉS MÓDSZEREK
VÁLTOZÁSA
Támogató eljárások
Adózók
kiválasztása
Kötelező
ellenőrzés

Adózói körök
kockázatelemzése

(pl:
kiemelt,
fejlesztési
adókedvezmény, egyéb Art. szerint)

[ágazati elemzések, egyéb kockázati területek
(pl: alvó cégek)]

Támogató
eljárás
javaslat

Ellenőrzési
javaslat

Bűnügyi
szakterület
tájékoztatása

A 2018-ban eredményesen lefolytatott
támogató eljárások eredményeként az adózók
1,37 milliárd Ft adókötelezettség, illetve
jövedelem
növekedést
vallottak
be
önkéntesen.

„Társ az adózásban”

2017-ben 7.529 db támogató eljárás került
elrendelésre.
2018. I-III. negyedévében 6.534 adózó volt
érintve támogató eljárással az alábbi
témakörökben:
‒ T1041-08 eltéréssel rendelkező adózók
(3.720 db);
‒ 2017. évben adóregisztrációs eljárást
követő, a jogintézmény megszüntetése
miatt eljárás megszüntetéssel, így be nem
fejezett kockázatelemzéssel érintett adózók
(1.816 db);
‒ 2012-2013. években ‒ Multi Level
Marketing
rendszerben
működő
társaságokkal
szerződésben
állt
‒
forgalmazóként
jutalékban
részesült,
jövedelmet szerzett adózók (506 db);
‒ 2016-2017. években KVTD kötelezettség
mulasztással érintett adózók (383 db);
‒ árfolyamnyereség jövedelmet érintően (109
db).

ART. EGYES ÚJ JOGINTÉZMÉNYEINEK
HATÁSA A JOGKÖVETÉSRE

„Társ az adózásban”

Önellenőrzés bejelentése:
- Az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem
megjelölésével bejelentheti az adóhatósághoz önellenőrzési
szándékát.
- Az adóhatóság a bejelentéstől számított 15 napig a bejelentés
szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében
adóellenőrzést nem indíthat az adózónál.

Feltételes adóbírság kedvezmény:

733 ONELLB
nyomtatvány érkezett

- 1 040 ügyben teljesültek a feltételek
- Teljesített befizetés: 7,5 milliárd Ft
- Az érintett adózók együttesen 755 millió Ft adóbírságtól
mentesültek automatikusan

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

„Társ az adózásban”

ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁSOK
e-BEVALLÁS
OPG
EKAER
e-ELLENŐRZÉS
ELŐRE KITÖLTÖTT
Étel-ital automaták
bekötése

BEVALLÁSOK:

Online számlaadatszolgáltatás

- eJövedék

eELLENŐRZÉS

- eÁFA

ELLUGYINTÉZÉS

e-ÜGYINTÉZÉS

- eSZJA

- eTársasági adó
Helyi iparűzési adó

Adózók szegmentálása
e-MENTORÁLÁS
TCC és ÜCC + Üzleti
Intelligencia
CÉGKAPU

Online bejelentő felület
Adóelőleg-nyilatkozatok
online teljesítése

Köszönöm a figyelmet!

„Társ az adózásban”

