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Előszó
2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevétele mintegy 609 milliárd forinttal nőtt az előző
évhez képest. Ez különösen értékes eredmény, hiszen olyan időszakban, amikor csökken az
adóterhelés és lényegesen emelkedik a kedvezményekből adódó bevételkiesés, a növekedés
esélye igen csekély.
Túlzás nélkül leszögezhető, hogy Magyarországon javul az adómorál, és minden bizonnyal nem
véletlen, hogy ennek a tendenciának a kezdete a NAV szemléletváltásával egy időszakra tehető.
Az új hozzáállás tehát rövid időn belül több befizetett adót is jelent.
Az elmúlt évben több mint 800 milliárd forintot tett ki a vállalkozások és a családok
adókedvezménye, 400 milliárd forinttal kevesebb járulékot kellett befizetni, és a szolgáltatások,
élelmiszerek áfakulcsának csökkenése összesen 56 milliárd forintot takarított meg a
háztartásoknak. A társaságiadó-kulcs európai összehasonlításban immár Magyarországon a
legalacsonyabb. A változások és a fejlesztések közül kiemelkedő fontosságú az e-Szja rendszer
megszületése, amely minden adóköteles jövedelmet szerző állampolgár számára jelentős
segítséget nyújt a precíz bevalláshoz és a pillanatok alatt elvégezhető 1+1 százalékos
felajánláshoz. Az elektronikus bevallás lehetősége a következő évben is bővül. Ugyancsak
segítséget jelent a támogató eljárások bevezetése, az induló vállalkozásoknak szánt Mentor
Program elindítása és az adózói minősítés, amelyben már több mint 200 ezer megbízható adózó
szerepel, akik számára csökkent az ellenőrzés maximális időtartama, és az áfa-visszautalás
átfutási ideje. Az ellenőrzés rendszere is megújult, egyebek mellett azzal, hogy az Adótraffipax
előrejelzéseiben beharangozzuk, megyékre és tevékenységekre bontottan, hogy hol, mit
ellenőrzünk.
Az ügyfeleket segítő intézkedések azonban nem zárják ki a szigorú fellépést azokkal szemben,
akik kárt okoznak az államnak. Pénzügyi nyomozóink az áfacsaló bűnszervezetek kiiktatásakor
a kár lehető legnagyobb mértékű megtérülésére törekszenek a valódi haszonhúzók vagyonának
feltárásával és a gyors fellépéssel. Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott az ügyfélbarát
ügyintézés. Az adóhivatal arra törekszik, hogy ügyfelei a lehető legkényelmesebben, a
legkevesebb idő ráfordításával intézzék adóügyeiket és minden formában segítséget kapjanak
a jogszerű és pontos adózási gyakorlathoz. Az adóügyek hagyományos, tehát személyes
intézésében is több lehetőséget kínálunk a korábbiaknál, hiszen most már a Kormányablakok
jelentős részében az állampolgárok a NAV munkatársát is megtalálják.
2018-ban folytatódik a „papírmentes” adóhivatal építése, a NAV feladatai ismét bővülnek és a
költségvetési elvárás is meghaladja az előző évit. A hivatal 2011 óta tartó történetének
legizgalmasabb fázisához érkeztünk, indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának
Stratégiai Programja, a NAV 2.0, amely egy működési és szakmai folyamataiban megújult, 21.
századi adóhatóság vízióját „rajzolja meg”. A cél nem kisebb annál, hogy a NAV 2021-re
Európa egyik leghatékonyabb, integráltan működő adóhivatala legyen, amely az állami
adóbevételeket elsősorban az önkéntes jogkövetés ösztönzésével és a feketegazdaság
visszaszorításával biztosítja a lehető legkevesebb bürokrácia mellett, partnerként kezelve az
adózókat. A program a szervezet teljes megújítását, a digitális folyamatok, eljárások
kiterjesztését és modernizálását vetíti előre. Ennek a koncepciónak fontos eleme az Online
Számla rendszerének bevezetése, ami már a minimum 100 ezer forint áfatartalmú számlák és a
mögöttük lévő gazdasági folyamatok ellenőrizhetőségét könnyíti meg, miközben a
vállalkozások számára egy egyszerűen lekérdezhető adatbázist tesz elérhetővé.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal továbbra is arra törekszik, hogy az állam kiadásainak fedezetét
minden lehetséges eszközzel biztosítsa és eszközeinél – beleértve az elhivatottságot és a
szakértelmet is – évről évre újabb minőségi fejlődést érjen el.
NAV Évkönyv 2017.

I. Amit az adózásról tudni kell
Mi az adó?
Az adó jogszabályi rendelkezésen alapuló, általában rendszeres, kivételesen egyszeri,
pénzbefizetés útján vagy természetben (pl. terményben = kilenced, tized), külön közvetlen
ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő adóalanyi szolgáltatás.
Adót az adóhatóság az állam (helyi adók esetén az önkormányzat) pénzügyi szükségleteinek
kielégítése céljából követel. Az adóztatás útján tehát az állam – mint a közhatalom birtokosa –
magánszemélyek és a különböző szervek, szervezetek bevételének egy részét igénybe veszi
(köz) kiadásainak fedezésére.
Az adófizetés konkrétan azt jelenti, hogy az adófizetők tulajdonából a bevétel vagy jövedelem
meghatározott része állami rendelkezés alá kerül. Az adó nemfizetés esetén hatósági
kényszerintézkedéssel (zálogolás, árverés, fizetésletiltás stb.) hajtható be. Mértékét kötelező
rendelkezések szabják meg, az adó nagysága az adófizetésre kötelezett elhatározásától – adott
jövedelemnagyság esetén – nem függ. Az adófizetés tehát nem lehetőség, hanem
alkotmányos kötelesség. Az adóbevételeknek olyan időben és összegben kell befolyniuk,
amikor és amilyen mértékben azokra az állami kiadások fedezése céljából szükség van.
Egy kis történelmi kitekintés – Az adózás története
Az adózási rendszer az ókori Keleten fejlődött ki. Feljegyzések bizonyítják, hogy az i. e. 3.
évezredben Egyiptomban már létezett egy „aratási adó”, a Níluson pedig vámot vetettek ki. A
mezopotámiai templomgazdaságokban adózni kellett az állattartás és a halászat után.
Az ókori Görögországban általános adófizetés nem létezett. Athén állami bevételeit közvetett
adók (például vámok), valamint az athéni polgárok munka- és szolgáltatási ügyletei és a nem
athénieket (utóbbiakat lényegesen nagyobb mértékben) terhelő adók biztosították.
A Római Birodalomban már adóslistán tartották számon az adózó állampolgárokat. A királyság
adózási rendszere a göröghöz hasonló volt. Vagyonadót (tributum) csak rendkívüli
helyzetekben (többnyire háború idején) vetettek ki. A vagyonbevallások ellenőrzése, az adók
kivetése és behajtása a két választott censor feladata volt.
A korai középkorban a királyoknak és fejedelmeknek többnyire nem volt adminisztrációs
intézménye az alattvalói pontos nyilvántartására. Az állami bevételeket ezért más forrásokból
(például jogok áruba bocsátásával vagy regáléjövedelmekből) fedezték.
Az egyház ezzel szemben elegendő hatalommal és megfelelő intézményrendszerrel
rendelkezett ahhoz, hogy tized formájában adót szedjen.
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A jobbágyok terheinek legnagyobb részét azonban az úgynevezett földesúri szolgáltatások
alkották, amelyeknek egy része szintén adójellegű juttatás volt, például a kilenced.
A kezdetben többnyire természetben lerótt adók jelentős részét később már pénzjáradék
formájában kellett megfizetni.
Hazánkban az állami adók 1848 előtt alárendelt jelentőséggel bírtak. Mint minden középkori
államháztartásban, nálunk is az állami birtok volt a legfőbb bevételi forrás. Ehhez járultak a
nagyobb királyi haszonvételek, mint a harmincadnak nevezett vám és a sójövedelem, a nemesi
birtokok területén létező bányák után fizetett illeték, a pénzverésből és később a postából
szerzett jövedelem, a városi földadó, a megüresedett egyházi javadalmak, valamint egyéb
csekély jelentőségű eseti bevételek.
A tulajdonképpeni országos adónak első nyomával törvénykönyvünkben csak Károly Róbert
dekretumában (1342. XIX.) találkozunk, amely az elterjedt pénzhamisításból származó
veszteségek pótlása végett kamara haszna („lucrum camerae” vagy kapuadó) név alatt minden
parasztportára, vagyis olyan kapura, amelyen egy szénával vagy gabonával terhelt szekér
átmehetett, évenként 18 dénár adót vetett ki. Ez az adó azonban már korábban is létezett, mert
ugyanez a törvény azt rendeli, hogy azokon a vidékeken, ahol fa hiánya miatt kapuk nincsenek,
a kamarai nyereség a régi szokás szerint hajtandó be.
Az adótétel időről időre emelkedett: I. Mátyás uralma alatt 1 forintot, majd később 3, sőt
rendkívüli szükséglet idején 9 forintot tett ki.
A nemesek országos adót nem fizettek, bár az országgyűlés kivételesen, rendkívüli szükséglet
idején általuk fizetendő adókat, ún. „szubszidiumokat” is megszavazott. A tulajdonképpeni
adómentesség a különböző időszakokban eltérő értelmezéssel bírt. Kezdetben az adómentesség
személyhez volt kötve, és minden nemes, akár volt birtoka, akár nem, s akár nemesi birtokán,
akár szabad királyi városban lakott, nem tartozott adót fizetni; 1405-től viszont a királyi
városokban lakó nemesek már adókötelesek voltak.
Az 1647. évi XXVI. törvény az adót minden armalista nemesre kiterjesztette. Ezt az 1723. évi
VI. törvénycikk úgy módosította, hogy az armalista nemesek nem csupán házi (vármegyei)
adót, hanem hadiadót is kötelesek fizetni. Azokra a nemesekre nézve, akiknek úrbéri birtokuk
volt, különböző volt a gyakorlat. A tiszai vármegyék eme birtokok után nem követeltek sem
hadi-, sem házi adót; azonban a legtöbb dunai vármegye a nemesektől az úrbéri földek után
hadi- és házi adót is szedett. Ennek az egyenlőtlen eljárásnak csak az 1836. XI. törvénycikk
vetett véget. Ez az úrbéri földek után a nemeseket mind a hadi-, mind a házipénztár javára
adózni kötelezte.
Az országgyűlés által időről időre megállapított adóösszeg a porták alapján a megyékre és
szabad királyi városokra került felosztásra. A porta fogalma a különböző időszakokban eltérő
jelentéssel bírt. Eredetileg egy jobbágyi házat és telket jelentett; 1609 óta 4 parasztudvart és 12
zsellérházat tekintettek egy portának. Az 1647. XXXVI. törvénycikk új portaösszeírást rendelt
el, olyan módon, hogy egy portába azon jobbágyokból, akik 4-6 ökörrel járnak, négy, 2
ökrösökből nyolc jobbágy és marhátlan jobbágyok és zsellérek közül 16 kerüljön. Később a
porta képzeletbeli egységgé változott, amely az adókötelesek fizetési képességét fejezte ki. Az
egész országra bizonyos portaszámot szabtak meg, majd a megajánlott adóösszeget ugyanennyi
részre osztották fel, és ahány portát szabott az országgyűlés valamely vármegyére vagy királyi
városra, annyiszor kellett az illető törvényhatóságnak az egy-egy portára eső hányadot
befizetni. Az országgyűlés 1715-ben, majd 1825-ben a porták felosztásának átvizsgálását
rendelte el. Ez meg is történt, de a hamis bevallások miatt nem lehetett a kivetés alapjául
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felhasználni, így 1830-ban és 1836-ban a rendek a nádort kérték fel, hogy a portákat a régi
alapokon ossza fel a vármegyék, kerületek és királyi városok között. A porták száma 1696-ban
8000-et, 1723-tól 1791-ig (Horvátország nélkül) 5661 és 3/4-et, 1791-től 1849-ig
(Horvátországgal együtt) 6346 és 1/8-ot tett ki.
Az egyes községekre eső adó kulcsául a rovások, az úgynevezett dikák szolgáltak. A vármegye
maga határozta meg dikáinak számát, valamint azt, hogy mennyi adótárgy alkot egy dikát. A
vármegyére kirótt adókötelezettséget annyi részre osztották, amennyi dikája volt a
vármegyének, és ahány dikája volt valamely községnek, annyiszor kellett az egy dikára eső
összeget megfizetnie. A régi időben történt hasonló összeírások módjára nézve nincs biztos
adatunk. 1715 óta rendesen 90 rovat szerepelt, amelyekben fel voltak jegyezve az adókötelesek
18–60 éves korukig, továbbá a marhák, lovak, juhok, sertések, méhkasok száma, a vetésekből
várható haszon, fáizási, kocsmai, malomi haszonvételek, és így tovább.
Az adót az országgyűlés rendszerint csak egy évre ajánlotta meg, olykor azonban többre is. Az
1790/1. XIX. t.-c. elrendelte, hogy az adó egyik országgyűléstől a másikig ajánlható meg,
hosszabb időre nem. Szubszidium, illetve hadiadó címén az országgyűlés a mutatkozó szükség
függvényében nagyon különböző összegeket ajánlott meg. 1692-ben 2 millió forintot és 43 160
porciót osztottak fel a törvényhatóságok között; 1698-ban négymillió, 1764-ben 3,9 millió,
1791-ben 4,39 millió, 1802-ben 5 millió forintot tett ki az országos adó. Az 1825/7-ki
országgyűlés konvencionális értékben 4 395 244 forint adót és 75 000 forint hadfogadási
segélyt ajánlott meg, és ez az összeg egészen 1849-ig megmaradt.
1849-ben Magyarország igazgatását közvetlenül a bécsi kormány alá helyezték, így ránk is
kiterjesztették az osztrák birodalmi adókat és más állami bevételeket. Az osztrák uralom
idejéből származó adórendszer, eltekintve az adóteher igazságosabb megosztására és a bevétel
szaporítására irányuló 1875. évi adótörvények által alkalmazott lényeges módosításoktól és az
1875-ben, 1879-ben és 1880-ban létrehozott új adónemektől, a század végéig érvényben
maradt.
Az 1875. évi adótörvények új adónemeket is hoztak létre, konkrétan a szállítási, a vadászati és
a lőfegyveradót, valamint a cselédtartásra, kocsi- és lótartásra, tekeasztalokra és
játékhelyiségekre rótt fényűzési adókat, ez utóbbiakat azonban öt évi fennállásuk után az 1879.
XLVIII. törvénycikk hatályon kívül helyezte. A hozadéki törzsadókat bizonyos százalékkal
felemelő általános jövedelmi pótadót az 1875. évi XLVII., a nyereményadót az 1879. XLIX.,
míg a hadmentességi díjat az 1880. XXVII. törvénycikk léptette életbe. Egyenes adóink
tényleges eredménye az 1868-ik évtől 1890-ig 61,5 millió forintról 101 millió forintra
emelkedett.
Miért fizetünk adót?
Bár az adófizetés ellenében az állami szervek közvetlen ellenszolgáltatást nem teljesítenek, ez
nem jelenti azt, hogy közvetve nem jelentkezik viszontszolgáltatás az állam részéről: ugyanis
az adóbevételek jelentős részét a társadalmi szükségletek kielégítésére használja fel.
Az adóbefizetésekből finanszírozza az állam a szociális (nyugdíjak, szociális támogatások,
munkanélküli– segély, lakástámogatás), egészségügyi, infrastrukturális (út, híd és
vasútépítések, fenntartások), rendvédelmi, igazgatási (minisztériumok, országos hatáskörű
szervek stb.), környezetvédelmi (természetvédelmi területek, nemzeti parkok, földfelszín alatti
vizek megóvása) és innovatív célú kiadásokat.
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Az adók egyrészt az állami feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítják,
ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak a társadalmi osztályok és rétegek jövedelmének
szabályozásában. Az adó tehát többélű fegyver. Alkalmas eszköz arra, hogy visszaszorítson
bizonyos nem kívánt és preferáljon bizonyos támogatni kívánt tevékenységeket, illetve, hogy
olyan mértékűre csökkentse a felhasználható jövedelmet akár magánszemély, akár jogi
személy, akár jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely nem haladja meg
lényegesen az egyéb munkával elérhető, illetve társadalmilag elfogadhatónak ítélt mértéket.
Az adóknak három gazdasági feladata van:
Először biztosítaniuk kell az állami (önkormányzati) kiadások fedezetének, ezáltal az
államháztartás egyensúlyának és az állami rendszerek működésének fenntartását.
Másodszor az adókat és adókedvezményeket az állam (önkormányzat) a piaci szereplők
magatartásának befolyásolására is használhatja. Ha társadalmi vagy állami igény mutatkozik
egyes viselkedésformák szankcionálására (például alkoholfogyasztás), akkor megoldás lehet az
ehhez kapcsolódó adók mértékének jelentős megemelése. Az adókedvezmény ezzel ellentétes,
ösztönző hatás kifejtésére használható.
Harmadszor az állam egyik legfontosabb feladata a jövedelmek újraelosztása. Az adók ebben
éppen olyan fontos szerepet játszanak, mint a rendszer másik oldalán a szociális juttatások.
Az arányosítás fogalma kissé eltér ettől: ebben az esetben az állam az „igazságtalanul” szerzett
jövedelmek elvételére törekszik. Ezek beazonosítása persze korántsem egyszerű és egyértelmű.
Milyen adókat fizetünk?
 Személyi jövedelemadó
Amikor elkezdesz dolgozni, és a fizetésed elér egy bizonyos szintet, „jövedelemadót” kell
fizetned. Az összeg azon alapul, hogy mennyit keresel.
 Általános forgalmi adó
Az EU-nak egységes szabályai vannak az ÁFÁ-ra, de ezeket a különböző országok
különbözőképpen alkalmazhatják. Az ÁFÁ-t általában minden áru és szolgáltatás után meg kell
fizetni.
 Illetékek
Az illeték egy speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való
arányos hozzájárulás megteremtése, tehát valamilyen állami szerv (bíróság, vagy közigazgatási
szerv) egy ügyfél érdekében végzett eljárását finanszírozza. Az illeték sajátossága az adóval
szemben, hogy míg az adóért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár, addig az illeték fizetője
valamilyen kézzelfogható állami szolgáltatást vehet igénybe. Minden ingatlan megvásárlása
után vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség keletkezik, melyet az ingatlan
megvásárlójának kell kifizetni. Ennek mértéke az adásvételi szerződésben szereplő vételár
alapján kerül kiszámításra. Az illeték 4 000 000 Ft-ig 2%, az feletti részre pedig 4% fizetendő.
Vállalkozótól vásárolt, új építésű ingatlannál az első 15 000 000 Ft-ig illetékmentességet
élvezünk, amennyiben a vételár nem haladja meg a 30 000 000 Ft-ot.


Jövedéki adó, vám
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A jövedéki adó törvényben meghatározott termékkört terhelő, egyfázisú közvetett fogyasztási
adó, melynek teherviselője a termék végső fogyasztója. A termék árába beépül, az árbevétel és
a ráfordítások részét képezi.
Ha online vásárolsz árut egy másik országból, akkor lehetséges, hogy vámot kell fizetned,
annak függvényében, hogy az árut melyik országból kapod meg.
Az utazók számára általában megengedett, hogy egy bizonyos érték- vagy összeghatárig árukat
vigyenek magukkal. Az e határ fölötti árukra vámot kell fizetni.
Az Európai Unión belülről érkező árukért nem kell vámot fizetned. Ha azonban egy EU-n kívüli
országból vásárolsz egy terméket, azzal végső soron importőrré válsz. Ez azt jelenti, hogy ki
kell fizetned a vámot és a jövedéki adót, valamit az általános forgalmi adót (ÁFA).
Ezekről a későbbiekben olvashatsz még.
 Társasági adó
A cégek adóját, amit társasági adónak hívnak, minden vállalatnak, klubnak, szövetkezetnek és
jogi személyiséggel nem rendelkező egyesületnek be kell fizetnie az után a haszon után, amit
elérnek. A konkrét szabályokat a nemzeti hatóságok határozzák meg, és nem minden országban
ugyanolyanok.


Egyéb adónemek, kötelezettségek (pl.: Kulturális adó, Környezetvédelmi termékdíj,
Népegészségügyi termékadó, Innovációs járulék, stb.).

Néhányan megpróbálják elkerülni, hogy befizessék a számukra előírt adót. Ezt
‘csalásnak’ vagy ‘adóelkerülésnek hívják’.
Mi az az „adócsalás”?
Amikor emberek vagy cégek szándékosan megpróbálják elrejteni a pénzüket, hogy elkerüljék
az adók megfizetését, azt „adócsalásnak” hívják.
Mi az az „adóelkerülés”?
Amikor az emberek csalnak, hogy kevesebbet kelljen fizetniük, az az „adóelkerülés”.
Az ebből fakadó teljes veszteséget az Unióban évente 1 trillió €-ra becsülik!
(Ebből a pénzből 40 000 000 autót lehetne megvásárolni.)
Az adócsalás és az adóelkerülés korlátozza az országok lehetőségeit arra, hogy előteremtsék a
szükséges pénzt, és hogy végrehajtsák a gazdasági és szociális politikáikat. Ez azt jelenti, hogy
adott esetben vissza kell vágniuk a kiadásokat olyan közszolgáltatásoknál, mint az egészségügy
és az oktatás, valamint a gazdaság is lassul miatta.
Mit jelent az „árnyékgazdaság” és a „feketepiac”?
Ezek azokra az adásvételekre vonatkoznak, amikor az árukért és a szolgáltatásokért
készpénzben fizetnek, nyugta nélkül, és azokat nem jelentik be adózásra.
Ezek milyen következményekkel járnak?
Az adócsalás és az adóelkerülés korlátozza az országok lehetőségeit arra, hogy előteremtsék a
szükséges pénzt, és hogy végrehajtsák a gazdasági és szociális politikáikat. Így előfordulhat,
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hogy vissza kell vágni a kiadásokat olyan közszolgáltatásoknál, mint az egészségügy vagy az
oktatás.
Az országom kormánya és az EU – ki és miért felelős?
Az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelemért az egyes országok felelősek. Az egyre
globálisabbá váló világunkban azonban az EU megteremti a kereteket, és támogatás biztosít a
határokon átnyúló adózási kérdések kezeléséhez. Az EU jogszabályai például megkönnyítik az
együttműködést a nemzeti adóhatóságok között.
Az adók beszedése és az adócsalás, valamint az adóelkerülés elleni küzdelem mind a nemzeti
kormányok feladata.
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Az Európai Unió szerepe
Az EU-nak 28 tagállama van. A történelmük, a földrajzuk és a kultúrájuk mindnek más és más
– és az adórendszerük is különböző.
Bár az országodban a saját országod gyűjti össze az adókat, és veszi fel a küzdelmet az
adócsalással és az adóelkerüléssel szemben, az EU segíti az országokat abban, hogy
könnyebben együtt tudjanak működni, és meg tudják osztani egymással az információkat.
Az EU szerepe abban áll, hogy felügyeli az adott ország kormánya által hozott adópolitikák
végrehajtását. Ezzel egy időben az EU olyan területeken is aktív, mint a cégek egymáshoz
viszonyított méltányos adóztatása, valamint az ÁFA.
Az EU nem játszik közvetlen szerepet az adók kivetésében vagy az adókulcsok
megállapításában. A fizetendő adó mértékét az adott egyedi kormányzat határozza meg.
Az EU szerepe, hogy támogassa a nemzeti adózási szabályok végrehajtását – hogy biztosan
összhangban legyenek bizonyos EU-s politikákkal, mint amilyen például: a gazdasági
növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása; az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad
mozgása az EU-ban (az egységes piacon); annak biztosítása, hogy egy ország vállalkozásai ne
kapjanak jogtalan előnyt egy másik országból származó versenytársaikhoz képest; annak
biztosítása, hogy az adók ne különböztessék meg hátrányosan a más EU országokból származó
vásárlókat, dolgozókat és vállalkozásokat.
Az EU a döntéseit adóügyekben az egyes kormányzatok egyhangú megállapodásával hozza
meg. Ez biztosítja, hogy a döntések során minden egyes EU-ország érdekeit figyelembe vegyék.
Az EU-nak jogszabályai vannak arra is, hogy hogyan működjenek együtt az adóhatóságok, az
átláthatóság, az adóelkerülés, az adóval kapcsolatos követelések behajtása, az ÁFA, valamint a
jövedéki adó tekintetében.
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II. NAV szervezeti alapismeretek
A NAV szervezete, feladata, küldetése
A NAV szervezeti ábrája:

A NAV szervezete
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
és a Vám-és Pénzügyőrség összeolvadásával alakult meg 2011. január 1-én.
A két szervezet integrációjával egy hivatalban összpontosult a nemzeti adó, vám és pénzügyi
vizsgálati tevékenység.
A NAV működését, tevékenységét nagyon sok jogszabály, s számtalan belső szabályozó
irányító eszköz határozza meg. Ebben a részben csak azt a néhány alapszabályozót tárgyaljuk,
amelyek tudása elengedhetetlen ahhoz, hogy értsük a NAV szervezeti rendszerének keretét.

Alapító okirat
A NAV a törvény rendelkezése alapján alapítással jött létre. A központi költségvetési
alrendszerbe tartozó szervezetek- így a NAV- alapítással kapcsolatos adatait a Magyar
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Államkincstár törzskönyvi nyilvántartási rendszerében vezetik, mely a nyilvánosság számára
elektronikusan elérhető az Államkincstár honlapján a Törzskönyvi nyilvántartásban:

Törzskönyvi nyilvántartás adatai
2004. január 1-től
Utolsó frissítés dátuma: 2018.07.09.
Vissza

Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):
789938
Elnevezés:
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Székhely:
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Alaptevékenység államháztartási
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
szakágazata:
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:
8411 Általános közigazgatás
Adószám:
15789934-2-51
KSH statisztikai számjel:
15789934-8411-311-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 298024
Vezető:
Dr. Sors László
Kinevezés kezdete:
2018.06.13.
Fejezet:
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Alapítás (részletek)
Alapítás időpontja:
2011.01.01.
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:
2010.12.27.
Alapító és módosító okiratok - 4 darab (részletek)
Okirat
típusa

Aláírási
dátuma

Alapító
2015.12.29.
okirat
Módosító
2015.12.29.
okirat
Alapító
2014.02.17.
okirat
Alapító
2013.06.29.
okirat
Irányító / felügyelet -

Hatályosulási
dátuma

Bejegyzési
dátuma

Okirat azonosítója

2016.01.01.

2015.12.30.

NGM/47244-5/2015.

Megtekint

2016.01.01.

2015.12.30.

NGM/47244-4/2015.

Megtekint

2014.01.01.

2014.02.18. VIII/203/6/2013.+VIII.293/2/2014. Megtekint

2013.07.04.

2013.07.04.

VIII/203/6/2013.

Megtekint

1 darab (részletek)

303390 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM (1051 Budapest, József nádor tér 2-4)
Alapítói jog gyakorlója - 1 darab (részletek)
736240 ORSZÁGGYŰLÉS (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3)

A NAV központi államigazgatási szerv, ezért érvényes rá a központi államigazgatási szerveket
általánosan szabályozó törvény. A központi államigazgatási szervekről szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1.§ felsorolja, hogy mi tekinthető központi államigazgatási szervnek. A
felsorolásban többek közt szerepel a „kormányhivatal”, és a „központi hivatal” is. A törvény –
„A kormányhivatal és a központi hivatal” címet viselő – IV. fejezete meghatározza e két
szervezeti típus jellemzőit. A központi hivatalról többek között az alábbiakat írja:
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A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása
alatt működő központi államigazgatási szerv.
 A központi hivatal szervezeti és működési szabályzatát a központi hivatalt irányító
miniszter normatív utasításban ad ki.
 Törvényben központi hivatal akkor hozható létre, ha a központi hivatal fegyveres
rendvédelmi feladatokat lát el.
Azt, hogy a NAV a központi államigazgatási szervek melyik típusába tartozik, a „NAV
törvény” határozza meg.


A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 2010. évi CXXII. törvény I. Fejezete határozza meg a
NAV jogállásának, szervezetének, felügyeletének, szerven belüli vezetői irányításának és
feladatainak alapjait.
A NAV szervezetét az alábbi módon szabályozza:
1. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat
ellátó, a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt miniszter (a
továbbiakban: kijelölt miniszter) által irányított, központi hivatalként működő központi
költségvetési szerv.
(2) A NAV a központi költségvetésben önálló fejezetet képez.
3. § A NAV a feladatait központi szervei és területi szervei útján látja el.
4. § (1) A NAV központi szerve a Központi Irányítás és a Bűnügyi Főigazgatóság
(2) A NAV területi szervei
a) a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok (a továbbiakban: megyei
igazgatóságok),
b) a Fellebbviteli Igazgatóság,
c) a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szervei és
d) a Kormány rendeletében meghatározott igazgatóságok, illetve intézetek.
(3) A NAV nyomozóhatósági feladatait a Bűnügyi Főigazgatóság és a NAV nyomozó hatósági
feladatait ellátó területi szervei látják el.
(4) A megyei igazgatóságok kirendeltségeket működtethetnek.
A NAV törvény I. Fejezete felsorolja a NAV fő feladatait. Ezeket a feladatokat a Nemzeti Adóés Vámhivatal nem csak a NAV törvény, hanem számos más törvény, s egyéb jogszabály
alapján látja el.
A NAV törvény I. Fejezetének szervezeti alapjaira építve, azt kibontva, tovább részletezve, a
485/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szerveinek hatáskörét és illetékességét.

A NAV feladata
A NAV, mint integráns, értékalapú szervezet biztosítja az államháztartás bevételeit a
közteherviselés rendszerében:
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„Az állami adóhatósági és vámhatósági feladatoknak a minőségileg új, hatékonyabb,
átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, és az azokhoz szükséges információáramlás
korszerű biztosítása, valamint egységes elvek alapján felépülő és egységes irányítású szervezet
kialakítása alapján a költségvetési bevételek integrált szervezet általi biztosítása, továbbá a
pénzügyi és egyes más bűncselekményeket hatékonyan és eredményesen felderítő bűnügyi
szervezetrendszer kialakítása.”
Forrás:2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

A NAV küldetése, szerepe
Integrált szervezetként az államot és az Európai Uniót megillető bevételek beszedésének, teljes
körű kontrolljának és védelmének mind hatékonyabb és eredményesebb biztosításával az
államháztartási érdekek érvényesítése, a tervezhető és zavartalan állami feladatellátás
feltételeinek biztosítása, a fekete- és szürkegazdaság visszaszorítása, ezáltal Magyarország
társadalmi és gazdasági stabilitásának erősítése, a nemzetgazdaság és a jogkövető gazdasági
szereplők versenyképességének növelése, a gazdasági biztonság fokozása, a társadalom
adótudatosságának növelése.
A NAV a költségvetési bevételek biztosításának elsőszámú felelős szervezete, így számára
elengedhetetlen társadalmi és kormányzati kritérium a megfelelő potenciál és szakértelem
hasznosítása mellett a piaci viszonyokhoz történő mielőbbi felzárkózás és az elért szolgáltatási
színvonal fenntartása. A jövőbeli eredményes működés érdekében a bürokratikus szervezeti
struktúra és ügyviteli mechanizmus teljes egészében átformálásra szorul.

Jövőkép
A szervezet által vizionált jövőkép egy olyan modern szervezet létrehozása, mely saját
értékeinek új alapelvek és fejlesztések mentén való maximális kihasználtságával hatékonyan és
eredményesen látja el feladatát.
A jövőkép elérése érdekében „NAV 2.0 A Megújulás Stratégia Programja” célkitűzései az
alábbi három stratégia mentén kerültek meghatározásra:
 Ügyfélközpontú, szolgáltató tevékenység megteremtése.
 Hatósági tevékenység fejlesztése, erősítése.
 Korszerű, hatékony szervezet létrehozása.
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Szemléletváltás – A megújult NAV
2016 év elején a NAV életében szemléletváltás következett be. A megújult NAV kétarcú
hatóságként jellemezhető, melyben egyik oldalon a szolgáltató jelleg, a másikon a hatósági
jelleg érvényesül.

A NAV eredményes működése a területi szervek szakszerű végrehajtói tevékenységén és a
Központi Irányítás megerősített szakmai felügyeleti, irányító tevékenységén nyugszik.
Nem utolsó sorban a vezetői felelősségvállaláson, ami valamennyi szakterületi feladat
tekintetében egyenlő és egyszemélyi felelősséget jelent.
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Kommunikációs, társadalmi tudatformáló szerep
Az adófizetési hajlandóság növelése elsősorban közérthető, egyszerű és emberi hangvételű
kommunikációt feltételez.
Olyan ügyfélszolgálatok kialakítását és ügyfélkezelési módszerek bevezetését, mely során az
adózó nem egy behajtó szervezet szigorától tartva próbál megfelelni az adózói
kötelezettségeinek, hanem egy segítő és méltányos szolgáltatót igénybe véve jóval
hatékonyabban teljesíti azokat.
A szolgáltatási szint emelése mindemellett magába foglalja az adózók terheinek csökkentését,
a folyamatok elektronikus platformra helyezését, így az adózási tevékenységre fordított idő
minimalizálását is. A folyamat eredményeként a társadalomban megerősödhet a szervezet iránti
bizalom és a NAV munkatársainak presztízse.
Az adótudatosság ösztönzése és az ügyfélközpontú hatóság kialakítása tervezetten az alábbi
beavatkozások és fókuszterületek mentén zajlik majd:

Felelősségvállalás az adótudatosság társadalmi fejlődésében
Adótudatosság: Az állampolgárok azon ismereteinek összessége, amelyek az állam bevételi
forrásaira és kiadásaira, valamint a közöttük lévő összefüggés felismerésére vonatkoznak.
Magába foglalja az adózással kapcsolatos tudást és az önkéntes jogkövetést is.
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Az Adótudatosság kérdésére, „kinevelésére” a NAV már évek óta nagy figyelmet fordít. Ez a
jövőben sem lesz másként, főként, hogy az EU is kiemelt szerepet szán a fiatalok
adótudatosságának fejlesztésére.
Amíg az aktív korú felnőttek esetében a már meglévő adótudatosság fokozására, elmélyítésére,
fejlesztésére kell kiemelt figyelmet fordítani, addig a kisebb gyermekeknél, általános- és
középiskolásoknál az adózásról nincs még teljesen kialakult szemlélet és gondolkodás, ezért
náluk ezek formálására kell koncentrálni.
Munkánkból eredően, mi „NAVosok” is külön adótudatossággal rendelkezünk. Az adóhatóság
munkatársainak adótudatossága társadalmi átlagot meghaladó.
Az adótudatosság, a pénzügyi és adózási ismeretek minél szélesebb társadalmi körben való
terjesztésének jegyében a NAV számos programba bekapcsolódott az elmúlt években, melyek
megvalósításában a helyi szintű igazgatóságoknak, az ott dolgozó munkatársaknak rendkívül
nagy szerepe volt és van.
Az adótudatosságra, a jogkövető magatartásra alapvető befolyást gyakorol az a körülmény,
hogy az adózóknak milyen terhet jelent a kötelezettségeik teljesítése. A szolgáltató,
„adózóbarát” adó-és vámhatóság feladata, hogy a tájékoztatást megfelelő informatikai
fejlesztésekkel és közérthető szabályozással támogassa.

Célcsoportok:
A különböző megcélzott társadalmi csoportok – főleg a leginkább érintettek, az aktív korú
felnőttek, a fiatalok és a NAV alkalmazottak - érdeklődési köre, adózással kapcsolatos ismerete,
érintettsége és az általuk használt kommunikációs csatornák különbözőek, ezáltal a különböző
csoportokra eltérő tájékoztatási stratégiát szükséges alkalmazni.
Célcsoportok

Elérendő célok

Példák a módszerekre

A közteherviselés elvének és az
életünkben elfoglalt helyének
Kisgyermekek megmutatása a kisgyermekek
élethelyzetének megfelelő,
mesés eszközökkel

Mesék
Képregények
Színezők

Az adózással kapcsolatos
néhány alapfogalom
Általános és
megismertetése,
az adó
középiskolások
társadalomban elfoglalt
szerepének megértetése, a NAV
"emberi arcának" megmutatása.

Osztályfőnöki óra
Hivatali látogatás
Nyílt nap
Tematikus iskolai hét
Vetélkedők, táborok
(Econventio, PénzSztár)
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Egyetemi kitelepülés
Egyetemi felkészítő nyári
A fiatal generációból lesznek a
táborok
jövő adózói, közteherviselői,
Fesztiválokon való jelenlét
cégvezetői.
Ügyfélkapu
Egyetemisták
Fontos küldetés a hiteles
Nyílt napok
forrásból történő tájékoztatás, a Kihelyezett ügyféltalálkozók
gyakorlati teendőkre való
Óriásplakátok, reklámspotok
felkészítés.
Papír alapú tájékoztatók
NAV honlap
NAV mobil alkalmazás
Ügyfélkapu
Nyílt napok
Segíteni az adózás gyakorlati
Kihelyezett ügyféltalálkozók
Aktív korú
feladatait, növelni a társadalmi Óriásplakátok, reklámspotok
felnőttek
adótudatosságot.
Papír alapú tájékoztatók
NAV honlap
NAV mobil alkalmazás
Intranet (belső portál)
Bevallási fórum
OWA levelező rendszer
Saját adóügyeik intézése a
Belső oktatási rendszer
legkorszerűbb adózási módok
Előadások,
konzultációk,
NAV
alkalmazásával, és ennek révén
értekezletek
alkalmazottak
az adózók segítése.
Tájékoztatók, belső
A példamutatás támogatása
rendezvények
Hivatali belső újságok,
szóróanyagok (pl.: Vám-Zoll,
Pénzügyőr lap, Adóvilág)

A NAV gazdaságvédelmi szerepe, az EU és tagállamai
biztonságának és pénzügyi érdekeinek védelme

Az uniós költségvetés
Az uniós költségvetés egyik legfőbb célja a növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése. A
kohéziós politika keretében az uniós országok és régiók közötti egyenlőtlenségek felszámolását
célzó beruházások jutnak támogatáshoz az EU költségvetéséből. Fontos kiadási terület ezen
kívül a vidékfejlesztés is.
A fenti kiadásokat a következő bevételekből finanszírozzák:


valamennyi uniós tagállam befizeti bruttó nemzeti jövedelmének egy kis hányadát
(általában 0,7% körüli részét) az uniós költségvetésbe – ezek a hozzájárulások jelentik
a költségvetés legnagyobb forrását. A tagállami hozzájárulások a szolidaritás és a
fizetőképesség elvén alapulnak – lehetőség van azonban az összeg kiigazítására,
amennyiben az túl nagy terhet jelent valamely tagállam számára;
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az uniós tagállamok ezenkívül az egységes hozzáadottérték-adóból befolyó bevételeik
kis részével, körülbelül 0,3%-ával is támogatják az uniós költségvetést;



a nem uniós termékekre kivetett importvámok nagyobb része is az EU-hoz kerül (kisebb
részben a vámot beszedő tagállam részesül belőlük).

A felsorolt forrásokon túl az uniós kasszába folyik be az uniós intézmények dolgozóinak
jövedelemadója, az uniós programokban részt vevő harmadik országok által fizetett
hozzájárulás, valamint az uniós jogszabályokat és előírásokat megsértő vállalatokra kiszabott
bírság is.
https://europa.eu/european-union/about-eu/money/revenue-income_hu

OLAF
Az EU költségvetésének, az egységes piacnak a védelme minden tagország közös feladata.
EU gazdaságvédelmi szerepe: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme azon cselekedetek ellen
irányul, melyek az unió költségvetésének csorbításán keresztül a gazdasági integrációhoz
fűződő érdeket, illetve annak alapját a belső piac egységét bontja meg.
Az EU pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító intézkedéseket
szabálytalanságkezelésnek hívjuk. Ez a rendszer 3 alapfogalom köré épül:
1. szabálytalanság
2. csalás gyanúja
3. csalás

általánosságban

Fontos, hogy az Unió költségvetése az Uniós adófizetők pénze = A MI PÉNZÜNK!!
Elengedhetetlen, hogy a források felhasználása átlátható és tiszta módon történjen meg
OLAF: Az Európai Csalásellenes Hivatal francia elnevezésének rövidítése. Az Európai
Bizottság hozta létre hármas küldetéssel:
1. a csalás- korrupció, illetve egyéb pénzügyi vonatkozású jogellenes tevékenységek
elleni harcával védi az EU pénzügyi érdekeit
2. az uniós tisztségviselők által elkövetett súlyos kötelezettségszegések akár fegyelmi,
vagy büntetőjogi felelősségre vonást is eredményező kivizsgálásával védi az európai
intézmények szabályszerű működésébe vetett bizalmat.
3. támogatja az Európai Bizottságot a csalás-megelőzési és felderítési stratégiák,
eljárások kidolgozásában, fejlesztésében és megvalósításában.
Magyarország a NAV–OLAF Koordinációs Iroda tevékenységével tesz eleget az Uniós
kötelezettségnek!
A NAV adó- és adójellegű bevételek alakulása a 2016-2017. években országosan
adónemenként:
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Nemzetközi kapcsolatok, a NAV nemzetközi tevékenysége
A NAV az Európai Uniós tagállamiságunkból kifolyólag a nemzetközi és európai uniós
kapcsolattartást
is
kiemelt
helyen
kezeli.
Mindebben a feladatkörben a NAV végzi


az adó- és vámügyi,
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nemzetközi és európai uniós,



bi- és multilaterális nemzetközi kapcsolattartást



az Európai Unió intézményeivel,



a külföldi adó- és vámhatóságokkal,



a külföldi államok Magyarországon akkreditált külképviseleteivel,



a nemzetközi adó- és vámügyi szakmai szervezetekkel,



valamint a hazai minisztériumokkal és társszervekkel.

SEGÉDANYAG

A NAV az alábbi nemzetközi szervezetekkel működik együtt:
 Európai Bizottság
 Európai Unió Tanácsa
 IOTA - Intra European Organisation of Tax Administrations – Adóigazgatások Európai
Szervezete
 VVSz - World Customs Organisation – Vám Világszervezet
 OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development – Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
 V4 - Visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia)
 V6 (V4+Ausztria, Szlovénia)
 Quadrilaterale (Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Magyarország)
 Bilaterális együttműködések
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III.

Érdekességek, aktualitások

Korábban említést nyert, hogy a központi költségvetés legjelentősebb bevételei a közhatalmi
jellegű bevételekből, adó jellegű bevételekből, illetékekből, járulékokból stb. származnak. Ezek
között a NAV által beszedett adó jellegű bevételek a legjelentősebbek, például az Általános
forgalmi adó, Személyi jövedelemadó és a Társadalombiztosítási járulék. Nézzük meg mik a
főbb ismertetőjegyei az említett adónemeknek:

Társadalombiztosítás
A társadalombiztosítás felöleli a modern társadalom gondoskodását tagjainak szociális
biztonságáról, amelynek keretében bizonyos élethelyzetekben – amikor saját magukról, illetve
eltartott hozzátartozójukról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni – a tagok
meghatározott mértékű ellátásra jogosultak. Az egész társadalmat lefedő biztosítási rendszer,
amelynek fő rendező elve a biztosítási és a szolidaritási elv. Több ponton eltér a piaci alapon
működő biztosítási rendszerektől. Az eltérés egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a
társadalombiztosítási formát nem magunk választjuk meg, hanem jellemzően munkavégzéshez
kötötten a biztosításban való részvétel kötelező. Eltérés mutatkozik abban is, hogy amíg a piaci
alapokon működő biztosítók biztosításmatematikai módszerekkel kiszámított kockázatok
alapján kínálnak biztosítási lehetőségeket, addig a társadalombiztosítás keretében törvényben
határozzák meg azokat a kockázati elemeket, amelyre védettséget ad. Speciális jogviszony,
mivel önmagában nem létezik, mindig valamilyen munkavégzésre irányuló alapjogviszonyhoz
kapcsolódik, néhány kivétellel, az alapjogviszonnyal egyidejűleg jön létre. Az alapjogviszony
létrejötte, megléte alapozza meg a biztosítási jogviszonyt és a járulékfizetési kötelezettséget,
valamint a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot.
A jogviszony sajátos jellegét mutatja az is, hogy háromoldalú jogviszonyról van szó, amelynek
szereplői a biztosított, a foglalkoztató és az igazgatási szerv(ek).
A biztosítási jogviszony két nagy csoportba osztható:
1. Az alapjogviszonnyal automatikusan létrejövő biztosítási jogviszony;
2. Feltételhez kötött biztosítási jogviszony.
A biztosítottak körét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
taxatíve felsorolja [5. § (1)-(3) bekezdések].
Egészségügyi szolgáltatási járulék:
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a magánszemélynek kell fizetnie, aki a Tbj.
szerint nem minősül biztosítottnak, illetve nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A
biztosítottakat a Tbj. 5. §-a, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat a Tbj. 16. §-a
tartalmazza. Biztosítottnak minősül pl.: a munkaviszonyban lévő személy, tekintet nélkül arra,
hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik, a tanulószerződés alapján
szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, az álláskeresési támogatásban részesülő
személy. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultra jogosult pl.: táppénzben, gyermekgondozási
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, saját jogán nyugdíjban,
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ápolási díjban részesülő személy, szociálisan rászorult személy. Amennyiben tehát a fenti
ellátásokban részesül valaki, akkor nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.
Amennyiben azonban a fenti jogcímek alapján valaki nem minősül biztosítottnak, illetve
egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell
fizetni, melynek mértéke 2018. évtől 7 320 forint (napi 244 forint).

Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adó a fogyasztáshoz kapcsolódó, közvetett adók csoportjába tartozik.
Általános, mert minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik, Forgalmi, mert elsősorban az
áruforgalmat terheli. Az általános forgalmi adó vizsgálatának különösen nagy a jelentősége az
adónemek ellenőrzése során, hiszen az Adóhatóság által, adókülönbözet vonatkozásában tett
megállapítások jelentős részét az e területen tett megállapítások adják. Az adónemnek különös
jellemzője továbbá, hogy bizonyos adózók részéről fejlett adóelkerülési technikák, csalási
módozatok alakultak ki vele kapcsolatosan. Ezen adózói kör általában likvid vagyonnal és
végrehajtható eszközökkel nem rendelkezik és mobil, azaz képes gyorsan kivonni magát az
ellenőrzés látóköréből. Ezért az szükséges, hogy sok esetben az adó visszaigénylésének
jogszabályszerűsége még a kiutalás előtt ellenőrzésre kerüljön, ami – a szűkös határidőkre is
tekintettel – igen nagy felkészültséget igényel. Ezen adónem sajátossága még, hogy minden
gazdasági eseményt, valamennyi szerződést és okmányt külön-külön, egyedileg kell minősíteni
és elhelyezni a bonyolult szabályozó rendszerben.
Az egyik nagy változást a 2004. május 1-jei uniós csatlakozásunk hozta meg,
amikor a jogharmonizáció során a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó szabályozást át
kellett ültetni az ÁFA törvénybe. Ezzel a törvény terjedelme a felével megnőtt és a korábbinál
jóval bonyolultabb szabályok kerültek be, így a többször módosított korábbi törvény már-már
átláthatatlan szabályrengeteggé vált. Mindenképpen meg kell említeni a 2014. évi adótörvény
módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezéseit
is. Ezek között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
(EKAER) bevezetése. A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az
árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint
az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt
bejelentve a NAV-hoz. Az új jogszabályi rendelkezés célja, hogy segítséget nyújtson az állami
adó- és vámhatóság számára a láncolatok felépítésével elkövetett, az általános forgalmi adót
érintő visszaélések, az élelmiszerekkel kapcsolatos jogsértések megelőzésének hatékony
kiszűréséhez és az adójogi rendelkezésekbe ütköző magatartást elkövető adózók szigorú
szankciókkal való sújtásához, ezen keresztül pedig a költségvetési bevételek növeléséhez.
A 2008. január 1-jétől hatályos 2007. évi CXXVII. számú, új ÁFA törvényben több
részletszabály módosult, de az ÁFA alapelvei nem változtak meg. Szerkezete egyszerűsödött,
ugyanakkor a jogszabályhelyek értelmezése továbbra is nagy feladatot jelent a jogalkalmazó
számára. Hazánkban az Áfa általános mértéke az adó alapjának 27%-a.
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Személyi jövedelemadó
A jövedelemadózás rendszere a nemzetközi gyakorlatban hosszú múltra tekint vissza. 1988 óta
többször módosították illetve új szabályokat alkottak meg a gazdaságpolitikai,
társadalompolitikai célkitűzésekhez igazítva azokat. A jelenleg érvényes szabályzást a 1995.
évi CXVII. tv. tartalmazza. A jövedelemadó tárgya: némi egyszerűsítéssel – a magánszemély
bármilyen jogcímen szerzett jövedelme. A jövedelem azonban semmiféle formában nem
azonos fogalmilag a bevétellel. Általánosságban érdemes megjegyezni a következő egyszerű
összefüggést: Bevétel – költség= jövedelem E szerint a jövedelem lehet egyrészt a bevétel
egésze, amennyiben nem merült föl elszámolható költség. Második esetben a jövedelem a
bevétel meghatározott hányada, vagy – és ez a harmadik eset – az elismert költségekkel
csökkentett része. A meghatározásból kitűnik, hogy ez a definíció egyúttal tartalmazza a
jövedelem megállapításának összes – a személyi jövedelemadó törvény szerint lehetséges –
esetet is. Minden, a személyi jövedelemadó hatókörébe tartozó jövedelem megállapítása e
három módszer valamelyikével történik.
A bevétel fogalmának meghatározása:
Bevételnek minősül a magánszemély által a naptári évben megszerzett, a tevékenység
ellenértékeként vagy más jogcímen (bármilyen jogcímen!) kapott vagyoni érték. A költség –
mint már arról szó volt – a bevétel és a jövedelem közti különbség. Pontosabban: a
bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, ténylegesen kifizetett, szabályszerűen
igazolt kiadás, vagy ha a törvény a kiadás tényleges kifizetésétől függetlenül minősít költségnek
valamely tételt. Az SZJA általános mértéke az adóalap 15 százaléka.
Az adóbevallás teljesíthető:
- önadózással
- adóhatósági közreműködéssel egyszerűsített bevallással
- adóhatósági közreműködés nélkül készített bevallás
- adónyilatkozattal
- nemleges nyilatkozattal

Az eSZJA-ról röviden
Az eSZJA az Adóhatóság új, egyszerű és felhasználóbarát adóbevallási lehetősége, mely
először a 2016-os adóévre vonatkozóan vált elérhetővé. Az eSZJA bevezetésének célja, hogy
mérsékelje az adózók széles körét terhelő adminisztrációs kötelezettségeket.
A 2016-os adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás teljesítésekor az adózók még
élhettek a munkáltatói adómegállapítás, valamint az önadózás lehetőségével is (az állami
adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallással, vagy az adóbevallási tervezet
elfogadásával – eSZJA), azonban 2018. január 1-jén hatályát vesztette az Szja tv. 14. §-ában
foglalt, a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezés, ami azt is jelenti, hogy a
munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készíthette el a munkavállalók
adóelszámolását.
Azoknak a munkáltatóknak tehát, amelyek eddig vállalták a munkáltatói adómegállapítás
elkészítését, 2018. január hónapjában nem kellett nyilatkoztatniuk a munkavállalókat arról,
hogy a munkáltatói adómegállapítás lehetőségét választják-e.
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Fontos volt felhívni azonban a figyelmet arra, hogy a munkáltatóknak, kifizetőknek továbbra is
el kell készíteniük és 2018. január 31-éig át kell adniuk a magánszemélyek részére az összesített
igazolást.
Ez a változás ugyanakkor nem jelentette azt, hogy a magánszemélyek kizárólag önadózással
készíthetik el a személyi jövedelemadó-bevallásukat, hiszen az állami adó- és vámhatóság
(NAV) – a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások
adatai alapján – 2018-ban is elkészítette a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre
irányuló kérelem nélkül.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étől az ügyfélkapun keresztül
elérhetővé tette, az adóbevallási tervezetek a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.huról elérhető eSZJA oldalon voltak megtekinthetők.
Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a NAV
valamennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatalban, a
fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, illetve a Magyar
Posta Zrt. ügyfélszolgálatain is elvégezhetik az ügyfélkapu regisztrációt. (Részletes
információk ezzel kapcsolatban a NAV honlapján elérhető 32. számú információs füzetben
találhatók.)
Ügyfélkapu regisztráció hiányában a magánszemélyek 2018. március 15-éig kérhették, hogy az
állami adó- és vámhatóság papír alapon küldje meg az adóbevallási tervezetet. A kérelem
többféle módon juttatható el az adóhatósághoz:


SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon 2018. január 8-tól (az üzenetben meg kell
adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn);



a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);



a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű
formanyomtatványon;



levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és születési dátumát),



az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy



az Általános Tájékoztató Rendszeren keresztül telefonon (telefonszám: 1819).

A bevallási kötelezettség teljesíthető a NAV honlapjáról elérhető WebNYK
nyomtatványkitöltő program segítségével elkészített 17SZJA bevallás benyújtásával, illetve az
ügyfélszolgálati irodákban is elérhető lesz a papír alapú 17SZJA nyomtatvány.
Ha a magánszemély 2018. május 22-éig nem fogadta el, egészítette ki vagy javította az
adóbevallási tervezetet, illetőleg nem nyújtott be önadózóként elkészített 17SZA bevallást,
akkor az adóbevallási tervezet adóbevallássá vált.
Az adó 1+1 százalékának felajánlására az eSZJA felületen szintén 2018. május 22-éig volt
lehetőség.
A NAV első alkalommal a 2017-es adóévre vonatkozóan készített adóbevallási tervezetet az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek és a mezőgazdasági
őstermelők részére is, feltéve, hogy az adóhatóság nyilvántartásában foglalt, a munkáltatók,
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kifizetők által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások adatai szerint ezen magánszemélyek az
adóévben bevételt, jövedelmet szereztek.
Az adóbevallási tervezettel érintett új adózói körnek az adóbevallási tervezet
felhasználásával vagy önadózás keretében bevallást kellett benyújtaniuk. Ennek oka az,
hogy ezeknek a magánszemélyeknek az esetek többségében olyan bevételeik keletkeznek,
amelyek nem kifizetőtől származnak, illetve saját maguk dönthetik el, hogy milyen
költségelszámolási módszert választanak, milyen kedvezményeket érvényesítenek.
Az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a mezőgazdasági őstermelőknek
(családi gazdálkodók, családi gazdaság tagjai) az adóbevallási tervezetet ki kellett egészíteniük
az önálló tevékenységből származó, illetve az őstermelői tevékenység során keletkezett
jövedelemre és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekre vonatkozó adatokkal, vagyis
esetükben az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet a bevallási határidő leteltét
követően nem válik bevallássá. Ha azonban a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a 600
ezer forintot nem haladta meg, és ezért őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet
megállapítania, akkor bevallási kötelezettség nem terheli.
A mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek esetében a
személyi jövedelemadó-bevallási határidő is módosult, az adóévet követő év február 25-éről
május 20-ra (2018-ban 2018. május 22-ére).
2018-tól az egyéni vállalkozók az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) helyett az
egyszerűbb, letöltést nem igénylő, webes kitöltő felületen (WebNYK) készíthették el a
személyijövedelemadó-bevallást, mely felületen teljesíthették az adófizetési kötelezettségüket
is.
Az idei évben a webes kitöltő felületen a „LEKÉR” funkció kiválasztásával lehetőség nyílik a
2017-ben benyújtott 16SZJA bevallás, illetőleg az idei évben beküldött 17SZJA bevallás
letöltésére is, mely megkönnyíti a személyijövedelemadó-bevallás javítását, helyesbítését,
önellenőrzését.
A külföldi illetőségű magánszemélyek 2018. április 30-áig nyilatkozhattak arról, hogy őket a
külföldi illetőségükre tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon
adókötelezettség nem terhelte.
A nyilatkozat megtétele esetén a külföldi illetőségű magánszemélyek részére esetlegesen
elkészített adóbevallási tervezet – az adózó javítása nélkül – az adóbevallási határidő leteltével
nem vált bevallássá.
A bejelentés a „Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás
benyújtás alóli mentesítéséhez a 2017. adóévre” elnevezésű formanyomtatvány benyújtásával
volt megtehető, mely angol nyelven is elérhető az adóhatóság honlapján.

1%
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a
jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön törvény szabályai szerint rendelkezzenek, így
adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez,
költségvetési előirányzatokhoz kerüljön. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben valaki
nem rendelkezik az 1 százalékáról, adójának ez a része nem vész el, hanem a költségvetésben

PÉNZSZTÁR 2018

SEGÉDANYAG

marad, azaz ezt az összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A
rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező
nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.
Ki rendelkezhetett 2018-ban?
Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást adott, jogosult volt az adójának meghatározott
részéről rendelkezni.
Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni,
ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó
jövedelmet. A rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban
fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházak részére még
ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő
támogatása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján
történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami
támogatás összegét. Egyebekben az adóhatóság az utalást csak akkor teljesíti, ha a
kedvezményezett részére az adózók által felajánlott, utalandó összeg összesen legalább az 1000
forintot eléri.
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Mekkora összegről lehet rendelkezni?
Az 1 százalék alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös
pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti
átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre megfizette.
Az összevont adóalapba tartozik az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem
önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. 5. § (1) bekezdése alapján a magánszemély
számára az alábbi lehetőségek adottak:


a személyi jövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan,
postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),



e-SZJA online kitöltő felületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton,
vagy ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton,



munkáltatói adómegállapítás esetén lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, (Fontos,
hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jel, a leragasztás helyén pedig az
aláírás!),



a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz,



a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai
úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel
ellátott borítékban),



a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan
lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen).

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1%-áról valamely, - az 1996.
évi CXXVI. törvényben meghatározott – szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de nem kötelező) a szervezet nevét is. Csak
egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról
csak teljes egészében lehet rendelkezni.
Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó
további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető összesen két külön nyilatkozatot
tehet, egy civil szervezetet és egy egyházi/kiemelt költségvetési előirányzat javára (1+1%)
A NAV a megküldött nyilatkozatot 5 évig tárolja.
Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el:
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017
Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el:
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok
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A diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályai
A diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályai
Fontos megjegyezni, hogy bizonyos munkavégzési formák esetén a nappali tagozaton tanuló
diák munkavállalónak nem kell járulékot fizetnie, azonban ez nem érinti az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot, hiszen az a tanulói, illetőleg hallgatói jogviszony kezdetétől
a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony
szünetelésének időtartamát is) fennáll.
I. Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki diákként dolgozhasson?
Fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte.
Az Mt. azonban – az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak
is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában,
szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait.
Amennyiben a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet
munkaviszonyt.
A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sporthirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.
A munkavállaláshoz kapcsolódóan van-e valami teendő a NAV-nál?
A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító
jellel. Amennyiben a diák nem rendelkezik adóazonosító jellel, vagy a korábban kiállított
adókártyáját elvesztette, akkor annak igényléséhez, pótlásához a 18T34-es nyomtatványt kell
kitölteni és eljuttatni az állami adó- és vámhatósághoz3. A nyomtatvány beszerezhető az
ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) a
”Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt. Az igénylés ingyenes.
Milyen módon foglalkoztathatók a diákok?
A diákok munkavállalásához kötődő leggyakoribb foglalkoztatási forma az
iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló,
hallgató tag munkavégzése.
Ezen túlmenően a tanuló – mindenki máshoz hasonlóan – alkalmazható még:
 munkaviszonyban;
 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel); vagy
 egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
 háztartási alkalmazottként (pl. babysitter).

Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka
A tanulók, hallgatók legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát.
Ebben az esetben a diák a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak – 25. életévének
betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének (halasztás) időtartama alatt sem –,
ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkájával összefüggésben járulékfizetési
kötelezettsége sem keletkezik.

PÉNZSZTÁR 2018

SEGÉDANYAG

A tanulmányok szünetelésének időtartama alatt azt az időtartamot kell érteni, amíg a tanulói,
hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.
Ugyanakkor az iskolaszövetkezet tagja részére kifizetett összeg nem önálló tevékenységből
származó jövedelemnek minősül, amely után a tanulónak a 15 százalék személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettsége fennáll, melyet az iskolaszövetkezet köteles levonni, bevallani, és
megfizetni az állami adó- és vámhatóság felé.
A diáknak pedig az így megszerzett jövedelmét fel kell tüntetnie az adóhatóság közreműködése
nélkül elkészített személyi jövedelemadó bevallásában, vagy az állami adóhatóság által
összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó
bevallásában, melyet a következő év május 20. napjáig kell benyújtania szintén az állami adóés vámhatósághoz.
Amennyiben az iskolaszövetkezet olyan diákkal létesít jogviszonyt a nyári szünetben, aki már
befejezte az általános iskolai tanulmányait, vagy érettségi vizsgát tett, illetve a felsőfokú
tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett, akkor ezekben az esetekben is a fent ismertetett,
kedvezőbb szabályok alkalmazhatóak, hiszen a tanuló, hallgató diákigazolványra való
jogosultsága a tanév lejártát követő október 31. napjáig még fennáll.
Ha a tanulót munkaviszonyban foglalkoztatják, milyen adó, illetve járulék
kötelezettségek terhelik?
A foglalkoztatás másik lehetséges, de nem tipikus esete, amikor a tanuló munkaszerződés
alapján munkaviszony keretében végez munkát. A személyi jövedelemadóról szóló törvény
nem különbözteti meg a diákok munkavállalását, ezért adózási szempontból a diákok
munkaviszonyból származó jövedelme ugyanúgy bérjövedelemnek tekintendő, mint bármely
más munkavállaló esetében. A bérjövedelem nem önálló tevékenységből származó
jövedelemnek minősül, amellyel szemben költség nem számolható el. A munkáltató az
általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a személyi jövedelemadó-előleget. Az
összevont adóalap után fizetendő adó mértéke 15 százalék.
A munkaviszony keretében foglalkoztatott tanuló – más munkaviszonyban álló személyhez
hasonlóan – a Tbj. szabályai szerint biztosítottá válik és a már említett természetbeni
egészségbiztosítási ellátáson túl a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, ennek részeként
pénzbeli ellátásokra – így például táppénzre – is jogosultságot szerez, illetve a majdani nyugdíja
számításánál is figyelembe veszik.
A tanulónak juttatott járulékalapot képező jövedelem után a tanuló 8,5 százalékos mértékű
egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, továbbá 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.
Ezeket a járulékokat a munkáltató állapítja meg, vonja le a tanuló munkabéréből és gondosodik
annak az állami adó- és vámhatóság felé történő befizetésről, bevallásáról is (a tanulónak ezzel
kapcsolatban kötelezettsége nincs).
Ha a diákot munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatják, akkor
mennyiben térnek el az adó- és járulékfizetés szabályai a munkaviszonynál
ismertetettektől?
A diák által végzett munka történhet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
is. Ide tartozik, ha a tanulóval megbízási szerződést kötnek.
A megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó
jövedelemként lesz adóköteles. A munkaviszonyból származó jövedelemmel ellentétben az
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önálló tevékenységből származó bevétellel szemben széles körű költségelszámolás lehetséges.
Ennek kétféle módja van: a tételes-, illetve a 10 százalékos bizonylat nélküli
költségelszámolás.
Tételes költségelszámolás esetén a tanulónak valamennyi, a tevékenységével kapcsolatosan
felmerült, az Szja tv5. 3. számú mellékletének rendelkezései szerint elismert költségét
számlával kell igazolnia. A másik módszer a 10 százalékos költséghányad alkalmazása,
melynek érvényesítéséhez nincs szükség számlákra. Ilyenkor a bevétel 90 százaléka minősül
jövedelemnek. Jellemzően a nyári szünetben folytatott tevékenységek jelentős költségeket nem
keletkeztetnek a diákoknál, így leginkább a 10 százalék költséghányad alkalmazása célszerű az
adóalap számítása során.
Az önálló tevékenység ellenértékének (megbízási díjnak) kifizetésekor a diák nyilatkozhat a
10 százalékos költséghányad vagy a tételes költségelszámolás alkalmazásáról. Ellenkező
esetben a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembe vételével állapítja
meg az adóelőleget.
Az önálló tevékenységből származó bevétel esetében is az adót – a munkaviszonyból származó
jövedelemhez hasonlóan – a jövedelem után kell megállapítani. Az adó mértéke ebben az
esetben szintén 15 százalék.
A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében
foglalkoztatott diákok a munkaviszonytól eltérően nem lesznek automatikusan biztosítottak.
Ilyenkor a biztosítottá válás törvényben előírt feltétele, hogy a foglalkoztatott (a diák) havi
díjazása elérje a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát,
illetve naptári napokra nézve annak 30-ad részét. Jelenleg a minimálbér összege: 138 000 forint,
melynek 30 százaléka 41 400 forint. Ha nem egész hónapban foglalkoztatják a diákot, akkor a
díjazás egy napra jutó összegének az 1 380 forintot kell elérnie ahhoz, hogy biztosított legyen.
Ha a biztosítási jogviszony létrejön, a tanuló 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint
összesen 7 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulékokat ebben az esetben is a
foglalkoztató vonja le és gondosodik annak az állami adó- és vámhatóság felé történő
bevallásról (a tanulónak ezzel kapcsolatban kötelezettsége nincs). A foglalkoztató a tanuló
számára a levont járulékokról minden esetben igazolást köteles kiadni.
Abban az esetben, ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott diák havi
díjazása nem éri el a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát,
biztosítási jogviszony nem jön létre. A tanulótól ilyen esetben nem von le a megbízó egyéni
járulékot.
A tanulónak mind a munkaviszonyból, mind pedig a megbízási jogviszonyból származó
jövedeleméről személyi jövedelemadó bevallást kell benyújtania a tárgyévet követő év
május 20-ig.
A diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében is végezhető. Tekintettel arra, hogy
a tanulókat érintően az erről szóló törvény nem tartalmaz különleges előírásokat, ezért
esetükben is az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni.
Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:
-

mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy

-

alkalmi munkára.
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Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott
időre szóló munkaviszony.
A foglalkoztatással kapcsolatos közterhet a munkáltató fizeti, a munkavállaló diákot
nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás és
személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség nem terheli.
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka ellenértéke az Szja tv. rendelkezése
szerint munkaviszonyból származó, ezen belül bérjövedelemnek minősül. A munkavállalónak
az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemét csak akkor kell az adóévet követő év
május 20-ig elkészítendő személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adóhatóság által
összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó
bevallásban feltüntetnie, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja
az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos
a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
b) ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum
87 százaléka jár – a garantált bérminimum
napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (e szorzat a továbbiakban:
mentesített keretösszeg).
Amennyiben a munkavállalónak a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie
kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell a bevallásban
szerepeltetni.
A filmipari statisztaként végzett – Efo tv. hatálya alá tartozó – alkalmi munkából származó
bevételből (maximum napi nettó 12 000 forint) nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást
benyújtani.
A kifizetések igazolása
A munkáltatónak, kifizetőnek a kifizetéskor igazolást kell adnia a kifizetett összegről, a levont
személyi jövedelemadó előlegről, az egyéni járulékokról. Adóévi összesített igazolást is kell
kapnia a magánszemélynek az előzőkről az adóévet követő év január 31-éig.
A fentiekkel kapcsolatban a honlapunkon (www.nav.gov.hu) elérhető 46. sz. információs
füzetben található részletes tájékoztatás.
Háztartási munka (adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás)
A tanulók a szünet ideje alatt vállalhatnak pl. korrepetálást, gyermekfelügyeletet is. Ezek a
tevékenységek háztartási munkának minősülnek, ha kizárólag a természetes személy és
háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez
szükséges feltételek biztosítását szolgálják. Háztartási munkaként végezhető továbbá a lakás
takarítása, főzés, mosás, vasalás, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.
Amennyiben a tanuló, hallgató háztartási alkalmazottként a fentiekben felsorolt munkát végez,
akkor a Tbj. szabályai szerint nem lesz biztosított, és az e tevékenységéért kapott jövedelme
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után adó- és járulékfizetés nem terheli. Adózással kapcsolatos kötelezettség (bejelentés,
regisztrációs díj megfizetése) csak a munkáltatónál jelentkezik. Ha a háztartási alkalmazottként
foglalkoztatott diák kéri, akkor a munkáltató köteles részére a kifizetett munkabérről igazolást
adni, mellyel a későbbiekben igazolni tudja, hogy honnan származik a keresete.
A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony szabályairól a 2010. évi XC. törvény rendelkezik.
A fentiekkel kapcsolatban a honlapunkon (www.nav.gov.hu) elérhető 47. sz. információs
füzetben található részletes tájékoztatás.
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A kezdő vállalkozások támogatása, a mentorálás
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2018. január 1-jétől
a kezdő vállalkozások támogatása érdekében új szolgáltatást vezetett be. Az Art. 257. §-a
értelmében az állami adó- és vámhatóság a kezdő vállalkozásnak – figyelemmel
tevékenységének jellegére – az adószámának megállapítását követő harminc napon belül
szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségeiről, az azok teljesítését
segítő információk elérhetőségéről és személyes kapcsolatfelvételt (mentorálást)
kezdeményez.
A Mentor Program célja, hogy a NAV az újonnan alakult adózók jogkövetését elősegítse, a
helytelen adózási gyakorlat kialakulását megelőzze és az adókötelezettségek teljesítéséhez
segítséget nyújtson. A mentorálás időtartama a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől
számított 6 hónapig tart. A Mentor Programban a kezdő egyéni vállalkozók, újonnan alakult
cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, valamint
ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvivő irodák vehetnek részt.
A Mentor Programban való részvétel önkéntes és ingyenes, az adózóknak csupán
regisztrálniuk kell hozzá. Regisztrálni a www.magyarorszag.hu internetes felületen, az
ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően, az eBEV portálon keresztül, a Mentor
Program főmenüben lehet.
A mentorálás során az adóhatóság a kezdő vállalkozásoknak adózással kapcsolatos
fórumokat szervez, melyeken a NAV országosan egységes tematika szerint kialakított
előadásokat tart. A rendezvényeken az adóhatóság munkatársai a kezdő vállalkozásokat
érintő adózási szabályokat ismertetik, felhívják a figyelmet a fontos tudnivalókra és
határidőkre. Szükség esetén az adóhatóság a Mentor Programban részt vevő kezdő
vállalkozásokat személyre szabott tájékoztatással, a főbb tennivalókra való figyelem
felhívással is támogatja.

Az Online Számla rendszere
2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát
tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.
A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó
adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan
teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó
programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla
elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.
Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi számlázás –
esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül
kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó
összegű áthárított adót tartalmaz. Az 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát
tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen.
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Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről
kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű
áthárított áfa van.
Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő rendszer kialakításának célja a
gazdaság további fehérítése az adócsalások visszaszorításával. Ezt kiegészíti a NAV
szolgáltatásaként az ingyenes online számlázó funkció. A fejlesztéssel nagy mennyiségű
számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé a NAV számára, így hatékonyabb lehet a
kockázatkezelés és jelentősen emelkedhetnek az áfabevételek.
Az Online Számla rendszerében


a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz,



a kiállított számlákat lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is,



a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és
ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését,



az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó
programot használóknál,



az új rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

A megoldás alapját egy olyan összetett informatikai rendszer-együttes jelenti, amely képes


az adózók által rendszer-rendszer kapcsolattal, az elektronikus szabványüzenetben
küldött számlaadatok fogadására, ellenőrzésére, és a küldés visszaigazolására,



webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására,



az azonnal elérhető számlaadatok révén a gazdasági tevékenységek és folyamatok
nyomon követésére.

Az Online Számla a NAV ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági
folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

Az adótraffipax
Az ellenőrzések hatékonyságának növelését és a korlátozott revizori kapacitás közti ellentét
feloldását célozza az állami adóhatóság honlapján 2017 tavasza óta megtalálható
„Adótraffipax”. E speciális, jogkövető magatartásra ösztönző módszer lényege, hogy a
www.nav.gov.hu oldalon a hivatal közzéteszi, hogy a közeljövőben hol, milyen területen
várható fokozott revizori jelenlét.
A szervek 2017. december végéig 437 alkalommal éltek ezzel a tájékoztató módszerrel.
Általános tapasztalat, hogy az előre meghirdetett ellenőrzési napokon ugrásszerűen megnőtt a
kibocsátott nyugták, a bejelentett foglalkoztatottak, illetve a rögzített forgalom nagysága. A
visszamérések alátámasztották, hogy jellemzően az akciók után is magasabb maradt a
bizonylatolási fegyelem. Az adózók informálását célozta az a közel négyszáz tájékoztató levél
is, amelyet az ellenőrzési szakterület az Art. 97.§ (3a) bekezdése alapján küldött ki. E
jogszabályhely szerint, ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót is érintő tényt,
körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvények rendelkezéseinek megsértése
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vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja. A tájékoztató levelek az élelmiszer
ágazattól kezdve a munkaerő kölcsönzésen át a gépjármű kereskedelemig számos gazdasági
szektort érintettek.
2017. évben kiemelt hangsúlyt kapott a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott
biztosítottak adatairól szóló ’T1041 jelű bejelentő és változás-bejelentő adatlapok és a ’08 jelű
„Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékról és egyéb adatokról,
valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű bevallások tartalma közötti
ellentmondások feloldása. A magánszemélyek jogviszonyainak tisztázásához kiemelt
társadalmi és költségvetési érdek fűződik.
Akciók
A központi szervezésű akciók év eleji „főszereplője” az étolaj volt. A kiskereskedelmi
tevékenységet folytató üzletek,üzletláncok, bevásárló központok tekintetében az operatív
vizsgálatokat végző munkatársak az eladásra kínált, piaci átlaghoz képest lényegesen
alacsonyabb árú étolajak eredetét ellenőrizték. A Nemzeti élelmiszerlánc- biztonsági Hivatallal
közösen számos olyan szállítmány került górcső alá, amely a Közösség valamely más
tagállamából származott. A nyár folyamán a revizorok számos fesztiválon, az úszóvilágbajnokságon, a Forma 1-en, és tulajdonképpen minden, turisztikai szempontból frekventált
helyszínen megjelentek. Az ellenőrzések komplexen vizsgálták az adóalanyok tevékenységét,
a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a munkavállalók foglalkoztatásának
szabályszerűségét és az online pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását. Az év végi
ünnepekre tekintettel a hatósági jelenlét erősítése, az adózatlan bevételek minimalizálása
érdekében szükséges volt a főváros területén működő, magas forgalmat realizáló csokoládé,
édesség, ajándék kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások koncentrált, összehangolt
vizsgálata. Kiemelt területként került meghatározásra továbbá a távol-keleti érdekeltséggel
rendelkező kiskereskedelmi vállalkozások széleskörű ellenőrzése is.
A nagyszámú operatív eljárásból a vidéki igazgatóságok munkatársai is kivették a részüket. A
revíziók nagyobbik részét normál munkaidőben végezték, de a hétvégék sem teltek el
ellenőrzések nélkül, tekintettel arra, hogy a tapasztalatok szerint ezen időszakban még mindig
magasabb a mulasztást elkövetők aránya.
A több mint félezer eset mintegy harmadában történt mulasztás. A megállapítási arány az elmúlt
évek hasonló időszakához viszonyítva alapvetően nem változott. A szakmai ágak közötti
hatékony együttműködés érdekében készült havi bontású ellenőrzési ütemterv alapján
folyamatosak voltak az adószakmai és a jövedéki operatív ellenőrzések. A vizsgálatok során
kontrollálták a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét, a számla- és nyugta
kibocsátás kötelezettséggel, online pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, illetve a
jövedéki termékekkel kapcsolatos előírások teljesítését. Legfőképpen fesztiválokon, piacokon
és éjszakai szórakozóhelyeken volt hatékony a hatósági fellépés e formája. Az év során 4 669
ellenőrzés fejeződött be, melyeknek közel negyedében találtak valamilyen szabálytalanságot az
eljáró kollégák. A már harmadik éve működő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer tekintetében számos olyan regionális vagy országos szintű akció szervezésére került
sor, amelyek célja egyrészt a prevenció, másrészt a láncolatok felépítésével elkövetett, az
általános forgalmi adót érintő visszaélések hatékony kiszűrése és a csalárd magatartást elkövető
adózók szankciókkal való sújtása volt.
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Hasznos tudnivalók az adóhatósággal való kapcsolattartásról
Az elektronikus úton intézhető adóügyek

Az Ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere, amely biztosítja a felhasználók
számára, hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási
ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel, így az adóhatósággal is. Az Ügyfélkapu
használatához regisztráció szükséges. Ügyfélkapu nyitható személyesen a Fővárosi és megyei
kormányhivatalokban
(kormányablakokban),
járási
(kerületi)
hivatalokban
(okmányirodákban), a NAV ügyfélszolgálatain, továbbá a Magyar Posta Zrt. egyes
ügyfélszolgálatain, elektronikusan a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes
személyazonosító igazolvány birtokában.
Az Ügyfélkapu használatához az e-tananyag ad segítséget:
http://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag
A 14-18 év közötti természetes személy önállóan is jogosult az Ügyfélkapun történő
regisztrációra, azzal, hogy a 18 év alatti, valamint a korlátozottan cselekvőképes személy az
Ügyfélkapun keresztül igénybe vehető szolgáltatásoknak csak korlátozott körét tudja használni.
Elektronikus szolgáltatások a NAV-nál – többek között:


adó- és járulékbevallás küldése,



kérelmek benyújtása,



adószámlakivonat-lekérés, törzsadatok lekérdezése,



adatlapok küldése,



igazolások kérése,



adóbevallási tervezet megtekintése, kiegészítése, módosítása, elfogadása.

A NAV honlapján folyamatosan bővülő friss információ szerezhető be
(http://www.nav.gov.hu). Honlapunkon az adójogszabályok értelmezéséhez e-mail-ben is lehet
kérni tájékoztatást a Kapcsolat menüpontban.
Az adóazonosító jellel nem rendelkező diákok az adókártya igénylésüket elektronikus
formában is eljuttathatják az adóhatósághoz.
Más lehetőség az adóügyek intézésében
a)

Az egyes adóügyek ügyintézésére lehetőség van telefonon is!

A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer ügyféltájékoztatásra, ügyintézésre,
valamint adóhatósági ügyintéző közreműködésével az adózó vagy képviselője azonosítására is
alkalmas. A rendszer használatához ügyfélazonosító szám szükséges. Az ügyfélazonosító szám
a TEL elnevezésű nyomtatványon kérhető. A nyomtatvány elektronikusan Ügyfélkapun
keresztül vagy személyes megjelenés alkalmával ügyfélszolgálatainkon adható le.
Az ügyintézői rendszerben intézhető ügyek – egyebek mellett:


adózói adószámlával kapcsolatos egyedi tájékoztatás,
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regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás,



egyedi bevallással kapcsolatos tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén személyes
jelenlétet nem igénylő javítás,



adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, bejelentés, változás bejelentés,



meggyőződés az adóellenőrzést végző személy megbízásának érvényességéről,



meggyőződés közösségi adószám érvényességéről,



jövedelemigazolás kérése is intézhető ezúton, valamint



mentorálás.

Ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer telefonszáma: 06/80/20-21-22
Külföldről: +36 (1) 441-9600
Jogszabály értelmezéssel kapcsolatban, valamint egyéb más általános esetben telefonos
tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 1819
Külföldről: +36 (1) 250-9500
b)

b) Személyesen, várakozás nélkül

Az ügyfeleknek a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) előzetes időpontfoglalásra van
lehetőségük. Így egyes adóügyek sorban állás nélkül intézhetők. Az ügyintézési időpontok
lefoglalására a NAV honlapjának „Ügyfélszolgálatok” és „Szolgáltatások” menüpontjai alatt
a következőkben felsorolt ügyekben van lehetőség.
- adóigazolás igénylése,
- illetőségigazolás igénylése,
- ügyfélkapu nyitás,
- adókártya igénylés,
- jövedelemigazolás igénylés,
- egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés,
- mentorálás.
Időpontot foglalni legfeljebb két hétre előre lehet, és legkorábban az időpont lefoglalását követő
második napra lehetséges ügyintézési időpontot előjegyezni.

A családokat érintő adóalap kedvezmények (első házasok kedvezménye és
családi kedvezmény) 2018. évi szabályai
Az első házasok kedvezményéről a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja törvény) 29/C. §-a, a családi kedvezmény igénybevételének szabályairól
29/A. és 29/B. §-a, rendelkezik.
1. Az első házasok kedvezménye
Az első házasok kedvezményével az arra jogosult magánszemély az összevont adóalapját
csökkentheti –akár már év közben az adóelőleg megállapítása során –, a családi kedvezményt
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megelőző sorrendben. Ez azért fontos mert, ha a magánszemély mindkét kedvezményre
jogosult és nincs elegendő adóalapja, akkor a családi kedvezmény szempontjából lehetősége
van családi járulékkedvezményt igénybe venni, ha azt az Szja törvény szerint –adóalap
hiányában –már nem tudja érvényesíteni.
Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha 2014.
december 31-ét követően került sor –akár belföldön, akár külföldön –a házasságkötésre és
legalább egyiküknek ez az első házassága. Mindez azt jelenti, hogy a házaspár azon tagja is
jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első házassága. A
bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXIX. törvény (a továbbiakban: Béktv.) 3. § (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó
rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a
továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.
Fontos megjegyezni, hogy miután a kedvezmény igénybevétele nincs életkorhoz kötve, nincs
akadálya annak sem, hogy akár a szenior korosztályba tartozó „ifjú pár” vegye igénybe azt, ha
legalább az egyik fél az első házasságát köti és van az összevont adóalapba tartozó jövedelmük.
A házastársak által együttesen érvényesíthető első házasok kedvezményének összege
jogosultsági hónaponként 33 335 forint, ami azt jelenti, hogy az általuk fizetendő adó összege
5 ezer forinttal csökken.
Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötés hónapját
követő 24 hónap vehető figyelembe. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az a házaspár, aki 2018.
január 3-án kötött házasságot, a kedvezményt 2018 februárjától -2020. január végéig
érvényesítheti.
Miután a kedvezmény csak a házassági életközösség fennállása alatt érvényesíthető, ezért
értelemszerűen megszűnik a jogosultság a 24 hónapos időszakon belül, ha a házaspár elválik,
vagy az egyik fél meghal.
Az első házasok kedvezményét a házastársak közösen érvényesítik. Ez történhet úgy, hogy a
33 335 forint összeget döntésük szerint megosztják egymás között, vagy úgy, hogy a
kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. Közös érvényesítés esetén a házaspár
együttesen 5 000 forinttal kevesebb adót fizet havonta. A kedvezmény közös igénybevétele az
adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt
annak figyelembevétele.
Az igénybevétel feltétele a házastársak - adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító
jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, a kedvezmény összegének megosztására
vonatkozó döntésüket, vagy hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe.
A kedvezményt a házastársak már év közben is igénybe vehetik az adóelőleg megállapítása
során. Erről bővebben az 5. pontban („Adóelőleg meghatározása”) tájékozódhat.
2. Családi kedvezmény
A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalap-kedvezmény, amelyet
az arra jogosult –jogosultsági hónaponként –az eltartottak számától függően a kedvezményezett
eltartottak után érvényesíthet.
Jogosult
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Az Szja törvény a következők szerint határozza meg, hogy ki lehet a családi kedvezmény
jogosultja:
a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Cst.) szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult2, továbbá
a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa
(például a nevelőszülő házastársa);
A Cst. 7. § (1) bekezdés a) pontja értelmében családi pótlékra jogosult a szülővel együtt
élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az
ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított
közokirattal igazolja.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a gyermek vér szerinti szülőjével
együtt élő élettárs jogosult a családi pótlékra, akkor a családi kedvezmény
szempontjából is jogosultnak minősül, így azt már év közben is érvényesítheti.
b) a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa
(tehát az élettárs nem);
c) a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), vagy– döntésük szerint –
a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek
hozzátartozóit is) közül egy;
d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy– döntésük szerint – a vele
közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit
is) közül egy.
Az a) pont tekintetében a jogosultak körének meghatározásához a Cst. családi pótlékra
vonatkozó rendelkezéseinek ismerete szükséges.
A családi kedvezmény érvényesítésének nem feltétele a családi pótlék folyósítása, ezért az a
magánszemély is igénybe veheti a kedvezményt, aki bár a gyermekére tekintettel jogosult ezen
ellátásra, de nem kéri/kérte a családi pótlék folyósítását.
Amennyiben a magánszemély nem kérte a családi pótlék folyósítását és nem biztos abban, hogy
fennáll-e a jogosultsága a családi pótlékra, akkor a kérdés megválaszolása érdekében célszerű
felkeresni a lakóhelye szerinti fővárosi, megyei kormányhivatalt.
Igénybe vehető családi kedvezmény
2018-ban a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege:
 1 eltartott esetén 66 670 forint;
 2 eltartott esetén 116 670 forint,
 3 (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.
Amennyiben a jogosult családi kedvezmény keretét az összevont adóalapra tekintettel nem
tudja érvényesíteni – mert a kedvezmény kerete több mint az adóalap – akkor lehetősége van
arra, hogy az adóalapot meghaladó felettes rész 15 százalékát családi járulékkedvezmény
jogcímen igénybe vegye a következőkben leírtak figyelembevételével.
A családi járulékkedvezményt az a magánszemély veheti igénybe, aki
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az Szja törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítése szempontjából jogosultnak
és
 a Tbj. szerint biztosítottnak
minősül.
Tehát két fontos szabályt kell figyelembe venni, egyrészt azt, hogy olyan magánszemély veheti
igénybe a kedvezményt, aki az Szja törvény szerint azt érvényesítheti, másrészt a kedvezmény
érvényesítésére kizárólag a biztosított –például a munkaviszonyban álló –magánszemély
jogosult. (Az adómentes, de járulékalapot képező jövedelmekkel összefüggésben családi
járulékkedvezmény érvényesítése nem jöhet szóba.)
A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő
– 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék,
– 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék,
– 10 százalékos nyugdíjjárulék
összegét a felsorolás sorrendjében.
(A 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék összege nem csökkenthető a kedvezmény
összegével.)
A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen vehető igénybe.
Például a szülők közösen nevelik a gyermeküket, akkor mindketten jogosultnak minősülnek.
Azonban a gyermek után megállapított havi 66 670 forint családi kedvezménykeretet mind a
ketten külön-külön nem vehetik igénybe, csak közösen. Azaz havonta ketten együtt –döntésük
szerinti összegben –66 670 forint családi kedvezménykeretet használhatnak fel.
A családi kedvezményt a jogosult arra a hónapra tekintettel veheti igénybe, mely számára
jogosultsági hónapnak minősül. Azonban –a törvényi feltételek megléte esetén –lehetőség van
a kedvezmény közös érvényesítésére, megosztására.

Az adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalók 2018.
Az adózás rendjéről szóló jogszabály 2016. január 1-től vezette be az adózói minősítés
intézményét. A szabályokat tartalmazza a 2018. január 1-től hatályos 2017. évi CL. törvény
(továbbiakban: Art.) is, részleteiben megváltozott tartalommal.
A szabályok értelmében a NAV negyedévenként megvizsgálja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett
adózók, az áfa-regisztrált valamint a csoportos adóalanyok megfelelnek-e a megbízható
adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek. A vizsgálat eredményeként
az adózó megbízható vagy kockázatos minősítést kap. A megbízható adózók törvényben
rögzített előnyöket élvezhetnek, míg a kockázatos adózók az eddiginél szigorúbb megítélés alá
esnek. Arra az adózóra, amelyik egyik kategóriába sem sorolható, az általános eljárásjogi
szabályok vonatkoznak.
A minősítéssel érintett adózók
Cégjegyzékbe bejegyzett adózónak tekintjük azt, amelyik a cégnyilvántartásba történő jogerős
bejegyzéssel jött létre és a minősítés időpontjában is szerepel a nyilvántartásban. Az áfaregisztrált adóalany az Art. meghatározása szerint az, amelyik belföldön gazdasági célú
letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkezik és, aki (amely)
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belföldön általános forgalmi adó-köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az
adófizetésre kötelezett.
A csoportos adóalanyiság meghatározását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény tartalmazza.
A minősítési eljárás
A minősítési kritériumok vizsgálatakor a NAV saját hatósági döntéseit, eljárásait (például
adókülönbözet megállapítása, végrehajtás indítása, mulasztási bírság kiszabása, adószám
törlése), illetve a Cégbíróságtól elektronikus úton érkezett adatokat (például a cég működésének
kezdete,illetve különféle cégbírósági eljárások; csődeljárás, végelszámolás, felszámolás,
kényszertörlés kezdete és vége) veszi alapul.
A minősítés negyedévenként történik (a továbbiakban: minősítési időszak). A minősítés
alapjául szolgáló feltételeket a NAV a negyedév utolsó napján fennálló aktuális adatok alapján
vizsgálja. Fontos ugyanakkor, hogy a megbízható adózói minősítéshez a feltételek többségét
több évre visszamenőleg kell figyelembe venni.
Az első minősítés eredményéről az adózók a minősítési folyamat lezárása (a minősítési
időszakot követő hónap utolsó napja) után elektronikus úton kapnak/kaptak tájékoztatást.
Amennyiben a minősítésben a későbbiekben változás nem következik be, a NAV az értesítést
mellőzi.
A minősítéskor vizsgálandó kritériumok
Az Art. meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a NAV megbízhatónak vagy
kockázatosnak minősíti az adózókat.
A megbízható minősítés feltételei
A NAV megbízhatónak minősíti az adózót, ha a következő, együttes feltételek mindegyikének
megfelel:
A NAV megbízhatónak minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, vagy áfa-regisztrált
adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:
1.

legalább három éve folyamatosan működik, vagy legalább három éve áfa-regisztrált
adóalanynak minősül,

2.

a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó
terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre
megállapított adóteljesítményének három százalékát, azzal, hogy az adózó terhére
megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző
öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes
adókülönbözettel,

3.

a tárgyévben és az azt megelőző négy évben az állami adó- és vámhatóság nem indított
ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog
gyakorlását,

4.

a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve
kényszertörlési eljárás alatt,

5.

nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással,
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6.

a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya
alatt,

7.

a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben
esedékessé vált mulasztási bírság - ideértve a jövedéki bírságot is - összege nem haladta
meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát,

8.

nem minősül kockázatos adózónak, és

9.

a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

Megbízható továbbá az a csoportos adóalany, melynek minden tagja megbízható.
Érvényesül továbbá az a jogszabályi rendelkezés is, mely szerint a nyilvánosan működő
részvénytársaság abban az esetben is megbízható adózónak minősül, ha nem működik legalább
3 éve folyamatosan, de a többi kritériumnak megfelel.
Ha az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált
adóalanynak, akkor a NAV a megbízható minősítés további feltételeit a működés
megkezdésétől, illetve az áfa-regisztrált adóalanyiság fennállásától vizsgálja.
Értesítés a minősítés eredményéről
Az első minősítés eredményéről a NAV az adózót elektronikusan értesíti. Amennyiben a
minősítésben változás nem következik be, a NAV az értesítést mellőzi. Az eBEV portálon is
lekérdezhető a minősítés eredménye és az azt megalapozó feltételeknek történő megfelelés is.
Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (ügyfélkapuval, cégkapuval) nem
rendelkező adózók nem értesülnek a minősítés eredményéről, ezért az elektronikus elérhetőség
biztosítása mindenképpen javasolt.
Ha a minősítéssel érintett adózónak a NAV-nál nyilvántartott olyan állandó meghatalmazottja,
megbízottja van, akinek képviseleti joga alapján az értesítés megküldhető és a meghatalmazott
rendelkezik elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (ügyfélkapuval vagy
cégkapuval), a NAV az értesítést az állandó meghatalmazott, megbízott részére küldi meg.
Kifogás a minősítéssel szemben
Ha az adózó vitatja minősítését, akkor a minősítéstől vagy annak elmaradásától számított
kilencven napon belül, a rá irányadó kapcsolattartási módon19 kifogást nyújthat be. A határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. Ha a NAV a kifogásnak helyt ad,
határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelelően módosítja a minősítést, és erről az adózót
elektronikusan értesíti. A NAV a kifogás elutasításáról határozatban rendelkezik.
A megbízható adózók alapvetően jogkövető magatartást tanúsítanak, adókötelezettségeiket
teljesítik. A törvény ezen adózók részére kedvezményeket biztosít. Ezzel szemben a kockázatos
adózók működése kimutathatóan sérti az adójogszabályokat, például nagy összegű adóhiányt,
adótartozást halmoznak fel. Ezekre az adózókra szigorúbb szabályok vonatkoznak.
A megbízható minősítés előnyei
A megbízható minősítés jogkövetkezményeinek célja kedvezmények nyújtása azoknak, akik
adókötelezettségeiket határidőben teljesítették, és nem állnak vagy álltak olyan eljárás alatt,
amely veszélyeztetheti az Art. vagy az anyagi adójogszabályok szerinti kötelezettségeik
teljesítését.
A megbízható minősítéshez kapcsolódó előnyök:
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1. A NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az
adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.
2. Csökkentett mulasztási bírság:
3. Csökkentett adóbírság:
4. Automatikus fizetési könnyítés biztosítása:
5. Kiutalási határidők csökkenése:
A kockázatos minősítés hátrányai
A kockázatos minősítés jogkövetkezményeinek célja, hogy a NAV fokozott figyelemmel
kísérhesse az e körbe tartozó ügyfeleket, illetve, hogy a hibák, mulasztások kiküszöbölésére
felhívja az ügyfelek figyelmét.
1. Hosszabb kiutalási határidő:
2. Hosszabb ellenőrzési határidő:
3. Emelt összegű késedelmi pótlék:
4. A késedelmi pótlék megállapításának rögzített kezdő időpontja:
5. Adóbírsággal és mulasztási bírsággal kapcsolatos jogkövetkezmények: (kiszabás,
bírságmérték)
Megbízható adózók közzététele
Az állami adó- és vámhatóság a 2018. január 1-jétől hatályos Art. 261. §-a alapján honlapján
közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát.
A törvény átmeneti szabályára (Art. 271. § (1) bekezdés) tekintettel ez azt jelenti, hogy első
alkalommal 2018. februárjában voltak elérhetőek ezek az adatok honlapunkon.

Internetes vásárlás
Mielőtt interneten rendel árut, fontos tájékozódnod a vonatkozó adó- és vámjogszabályokról,
az esetlegesen fizetendő vámokról és egyéb köztartozásokról. A megrendelt terméket gyakran
nem abban az országban adják postára, ahol az általunk meglátogatott webáruházat üzemeltetik,
ezért az Internetről történő vásárlás esetén érdemes utánajárni, hogy az árut melyik országból
szállítják, hiszen elképzelhető, hogy egy, az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru
gyártási, raktározási helye Európai Unión kívüli ország, így az árut az Európai Unióba történő
belépéskor vámeljárás alá kell vonni, ami vám- és adófizetési kötelezettséget vonhat maga után.
Az Európai Unión kívüli országból érkezett áru után fizetendő vám- és adótartozás
megállapításának alapja a vámérték, amely az áruért kifizetett valós érték, valamint az ún.
vámérték növelő tényezők összege, melyeket számlával (esetenként átutalási bizonylattal) kell
igazolni. Vámérték növelő tényező általában a csomagolási költség, a vámhatárig felmerülő
szállítási költség, a biztosítási költség, amennyiben azokat a vevő fizeti. A vámon felül az
import vámeljárás során a megrendelőnek általános forgalmi adót is fizetnie kell. Az importált
termékeket általában 27% áfa terheli. A forgalmi adót az ún. áfa-alapból számolják. Az áfaalap a fent részletezett vámérték és a vám összege. Ha a vámhatóság részéről felmerül a gyanú
a számla vagy a vámérték valódiságával kapcsolatban, akkor minden esetben vizsgálatot rendel
el.
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Európai Unión belülről
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt
jelenti, hogy egy másik tagállamból Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik
vámeljárás, az árubehozatal alapvetően nincs korlátozva. Előbbieken kívül bizonyos áruk
(például vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, kábítószer- tartalmú gyógyszerek stb.)
Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve speciális engedélyekhez, igazolásokhoz
kötött.
Európai Unión kívülről
Az Európai Unión kívülről érkező árukat minden esetben vámeljárás alá kell vonni. A
vámeljárás alá vonást végezheti a címzett, illetve megbízás alapján a fuvarozó. A
postaforgalomban beérkező küldemények vámkezeléséről – eltérő megbízás hiányában – a
Magyar Posta Zrt. gondoskodik. A vámkezelés gyorsítása érdekében a csomagon a feladóval
érdemes feltüntettetni a csomag tényleges tartalmát, valamint a megrendelő pontos
elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím). A vámeljárás során minden esetben a termék
valós értékét kell megadni (nem reális érték megjelölése esetén a vámhatóság vizsgálatot rendel
el). A vámhatóság döntése alapján a csomagküldemények szúrópróbaszerűen felbontásra
kerülhetnek a vámhatóság és a fuvarozó vállalkozás együttes jelenlétében.
Nem EU tagországból történő rendelés előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a termék
behozatalához szükséges-e engedély, igazolás, vagy az adott termék nem tartozik-e tiltó és
korlátozó rendelkezések hatálya alá (egyes termékek pl. kábítószerek, védett növények, állatok,
illetve az ezekből készült áruk, védett vagy kulturális javak, haditechnikai termékek, fegyverek
stb. vámkezeléséhez engedély vagy egyéb igazolás bemutatására van szükség).
Gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelő szer megrendelésekor fokozott figyelem indokolt,
mivel ezen termékek behozatala engedélyhez kötött, továbbá előfordulhat, hogy hamis, vagy
egészségre káros termék kerül beszerzésre.
A termékek rendelése esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az áru valóban eredetie. Ha feltűnően olcsó terméket kínálnak fel eladásra, éljünk a gyanúval, hogy az esetleg hamis
lehet! A hamisított termékek jellemzően gyengébb minőségű alapanyagból készülnek, nem
esnek át megfelelő minőségellenőrzésen, és élettartamuk is lényegesen rövidebb lehet az eredeti
termékekhez képest. A legtöbb esetben garanciális igény érvényesítésére sincs lehetőség.
A vámeljárás során a pénzügyőrök az áru eredetiségét is vizsgálják. A szellemi tulajdonjogot
sértő áruk (többek között hamis áruk, pl. kozmetikumok, ruhaneműk, sportcipők, órák stb.,
vagy másolt szoftverek) behozatala esetén a vámhatóság visszatartja az árut, és a vevő hiába
fizette ki a termék vételárát, amennyiben bebizonyosodik róla, hogy valóban hamisítvány,
akkor az megsemmisítésre is kerülhet.
Az Európai Unión kívülről érkező áru 22 euró értékig vám- és adómentes, 22-150 euró között
vámmentes, de általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik (2007. évi CXXVII.
törvény (áfa törvény) szerint), 150 euró felett pedig vámot és általános forgalmi adót is kell
fizetni. 150 euró felett a vámtétel megállapításának alapja a Kereskedelmi Vámtarifa, melyben
jogszabály alapján az egyes árukra, árucsoportokra eltérő mértékű vámtartozás kerül
megállapításra. Internetes elérhetősége:
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/
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A postai úton érkező küldeményekre vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a NAV
honlapján az alábbi címen:
http://www.nav.gov.hu/data/cms291579/2947883399_tajekoztato.pdf
Megrendelt áru értéke
Érték (EUR)
0-22
22-150
150 felett

Vám
tarifális vámtétel

Az euróban meghatározott értékhatárok tekintetében
forintösszegeket a NAV tájékoztatóban teszi közzé.

ÁFA
27%
27%
a

tárgyévben

alkalmazandó

A 22-150 euró értékű küldemények esetén azonban a vámmentesség nem alkalmazható a
következő termékkörökre:
 alkoholtartalmú termékek,
 parfümök és kölnivizek,
 dohány vagy dohánytermékek.
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Élelmiszerek (Európai Unión kívüli országból történő behozatal esetén)
Európai Unión kívüli országból könnyen romló élelmiszer (nyers hús, hentesáru, hústartalmú
élelmiszer, tej- és tejtartalmú termék) behozatala csak szigorú szabályok és állatorvosi
ellenőrzések betartásával engedélyezett.
A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket, valamint a kedvtelésből tartott állatok
etetésére szánt állati eredetű termékeket beszállítani, valamint távolsági megrendelést követően
fogyasztók számára beszállítani csak vámellenőrzést követően lehet.
Az Európai Unió külső határszakaszán működő vámszervek ellenőrzik a személyes
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalát. Előfordulhat továbbá, hogy egyes
termékek – a különböző, fertőző állatbetegségek terjedésének megakadályozása érdekében –
ideiglenesen úgynevezett behozatali tiltó listára kerülnek. Az ideiglenesen bevezetett behozatali
tilalmakról az ügyfelek az illetékes hatóságoknál (NÉBIH, Földművelésügyi Minisztérium,
megyei Kormányhivatalok) tudnak tájékozódni.
Gyógyszerek
A kábítószert, pszichotróp anyagot vagy új pszichoaktív anyagot tartalmazó gyógyszerek és
készítmények (nyugtatók, élénkítők, hallucinogének stb.) Magyarországra történő behozatala
külön engedélyezési kötelezettség alá esik. Az engedélyezést az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Kábítószerügyi Főosztálya végzi.
Az Európai Unión belül való utazásunk során a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők
– az utazás időtartalmával összhangban – a kezelőorvos által előírt mennyiségű gyógyszert
vihetik magukkal. Ehhez célszerű orvosi igazolást („Igazolás gyógyszerkészítmények
birtoklására kezelés alatt álló utazók számára”) beszerezni, mely igazolás nyomtatványa,
valamint a szükséges további információk az OGYÉI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a
”formanyomtatványok” elérhetőség alatt található.
Amennyiben nem uniós állampolgár EU-n kívüli országból érkezik Magyarországra, úgy a
betegsége kezelésére az orvos által igazolt gyógyszereket behozhatja olyan mennyiségben,
amely legfeljebb 90 napi itt tartózkodása idejére indokolt. Nem EU tagországba való utazásunk
során is jellemzően a fenti szabály érvényesül (az egyes országok erre vonatkozó szabályairól
az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni).
Az adott eljárásokkal vagy az abban érintett anyagokkal kapcsolatos kérdések esetén az OGYÉI
munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
OGYÉI
Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 450.
Telefon: 06 1 8869 300
Telefax: 06 1 8869 488
Honlap: https://www.ogyei.gov.hu/nyitooldal/
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu
Hivatalos munkaidő: hétfőtől csütörtökig 8-1630, pénteken 8-1400

PÉNZSZTÁR 2018

SEGÉDANYAG

PÉNZSZTÁR 2018

SEGÉDANYAG

Haditechnikai termékek
A haditechnikai termékek katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célú
felhasználásra szolgáló eszközök behozatala kizárólag kereskedelmi forgalomban és a
szükséges engedélyek benyújtása mellett valósulhat meg. A szükséges engedélyeket Budapest
Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki. A haditechnikai termékek a
haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és
tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII.
18.) Korm. rendelet 1. mellékletében szerepelnek.
A haditechnikai termékek körét kizárólag az egyes termékekhez rendelt műszaki paraméterek
és áruleírások alapján lehet beazonosítani. Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal
kapcsolatos kérdések esetén a BFKH munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5599
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, armstrade@mkeh.gov.hu
Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt engedély nélkül birtokolni. A 175/2003.
(X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbiztonságra különösen veszélyes eszközök:









az olyan szúró- vagy vágóeszköz, melynek éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá
az él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés,
felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli,
ólmosbot, boxer,
gázspray,
lőfegyverutánzat,
elektromos sokkoló,
álkulcs, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezet.

Az ilyen termékek EU-n kívüli országból és az Európai Gazdasági Térségen (Európai Unió
tagállamai és Norvégia, Izland, Liechtenstein) kívüli országból történő kereskedelmi célú
behozatalához szükséges engedélyeket a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a BFKH munkatársai
az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5518
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, keo@mkeh.gov.hu
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Pirotechnikai termékek
Pirotechnikai termék (tűzijáték, petárda stb.) magánszemélyként nem birtokolható. A fenti
termékek birtoklása szabálysértési eljárás bevezetését vonja maga után. Az ilyen termékek EUn kívüli országból és az Európai Gazdasági Térségen (Európai Unió tagállamai és Norvégia,
Izland, Liechtenstein) kívüli országból történő behozatala kizárólag kereskedelmi forgalomban
és a szükséges engedélyek benyújtása mellett valósulhat meg. A szükséges szállítási
engedélyeket a BFKH Kereskedelmi Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a BFKH munkatársai
az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5518
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, keo@mkeh.gov.hu
Vadásztrófeák
A vadásztrófeák Európai Unión kívüli országból történő behozatalához a hatósági állatorvos
által kiállított Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány szükséges. Ehhez az szükséges,
hogy a termék ne tartozzon a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló, 1973. március 3-án elfogadott Washingtoni Egyezmény (CITES)
hatálya alá, illetve hogy megfeleljen a vonatkozó állategészségügyi rendelkezéseknek.
A vadásztrófeák behozatalakor a hatóság vizsgálja azt is, hogy a vadásztrófea nem tartozik-e a
CITES hatálya alá, melyről információkat az alábbi internetes elérési útvonalon találhattok:
http://www.cites.hu/.
Az alapvető állat-egészségügyi szabályokat a következő jogszabályok tartalmazzák:


a nem EU-s országokból behozott termékeknek a közösségi állategészségügyihatárállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó
eljárások megállapításáról szóló 136/2004/EK bizottsági rendelet,



a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény, a nem EU-s országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek
állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet, és



a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet.

Az egyes eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén az alábbi hatóság kereshető meg:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Földművelésügyi Igazgatóság illetve
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Levelezési cím: 1525 Bp. Pf. 30.
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Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, 1973.
március 3-án elfogadott Washingtoni Egyezmény (CITES) védi a veszélyeztetett állat- és
növényfajokat. Közel 5000 állatfaj és 28000 növényfaj, valamint az ezekből készült termékek
engedély nélküli nemzetközi kereskedelme egyáltalán nem megengedett, így bizonyos
papagájfajok, tengeri teknősök, egyes kaktuszok, orchideák stb.
Egyes fajok, például korallok, bizonyos hüllők, egyes fafajták stb., korlátozott mennyiségben,
úgynevezett CITES engedélyekkel kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Az engedélyeket az
adott országok illetékes CITES igazgatási hatóságai állítják ki. A veszélyeztetett állatok,
növények, azok részei, illetve a belőlük készült termékek behozatala nem megengedett, vagy
engedélyköteles. Ezek némelyike ajándéktárgyként kapható, de megvételükkel a vásárló –
esetleg a tudtán kívül is – természetkárosításhoz járul hozzá. Ilyen emléktárgyak engedély
nélküli behozatala jogellenes cselekmény, ami természetvédelmi bírság kiszabását és
büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.
Utazás előtt érdemes tájékozódni, hogy az emléktárgyként árusított elefántcsont, teknőspáncél,
egzotikus bőr termékek, preparált rovarok, szőrmék, trópusi kagylók, szárított tengeri csillagok
és más dísztárgyak szállítása engedélyezett-e. Előfordulhat ugyanis, hogy még az
„engedélyezett” ajándéktárgyak behozatalához is szükséges lehet az illetékes CITES igazgatási
hatóságok által kiállított, érvényes CITES engedély.
Ezzel az engedéllyel az utazás időpontjában rendelkeznie kell az érintett személynek.
Részletesebb információk az alábbi internetes elérési útvonalon: http://www.cites.hu/
10+1 hasznos tanács a külföldi internetes rendeléshez


Az Európai Unión kívülről érkező áru vagy küldemény 22 euró értékig vám- és
adómentes, e fölött vámot és/vagy általános forgalmi adót kell fizetni.



A nem EU tagországból érkező árut vámkezeltetni kell, amelyet megbízás alapján a
fuvarozó vállalkozás végez.



A vámkezelés gyorsítása érdekében a csomagon a feladóval érdemes feltüntettetni a
csomag tényleges tartalmát, valamint a megrendelő pontos elérhetőségét (cím,
telefonszám, e-mail cím).



Európai Unión kívüli országból történő rendelés előtt érdemes meggyőződni arról,
hogy a termék behozatalához szükséges-e engedély, vagy az adott termék nem
tartozik-e tiltó, korlátozó rendelkezések hatálya alá (pl. engedély szükséges
kábítószerek, védett növények, állatok, illetve az ezekből készült áruk, védett vagy
kulturális javak, haditechnikai termékek, fegyverek stb. vámkezeléséhez).



Postaforgalomban beérkező csomagok vámkezeléséről – eltérő megbízás hiányában –
a belföldi postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) gondoskodik.



Minden esetben a termék valós értékét kell megadni a vámeljárás során (nem reális
érték megjelölése esetén a vámhatóság vizsgálatot rendel el).
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A vámhatóság – a fuvarozó vállalkozás jelenlétében – a csomagküldeményeket
szúrópróbaszerűen kibonthatja.



Gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelő szerek megrendelésekor fokozott figyelem
indokolt, mivel ezen termékek behozatala engedélyhez kötött, és előfordulhat, hogy
hamis vagy egészségre káros termékeket vásárolunk.



Szellemi tulajdonjogot sértő termékek (hamis áruk, másolt szoftverek stb.) behozatala
a jogsértő áruk megsemmisítését, illetve szabálysértési vagy büntetőeljárás
bevezetését is maga után vonhatja.



A fizetési kötelezettség pontos megállapításához hasznos információkat talál a NAV
internetes oldalán (www.nav.gov.hu).



A behozott áruk továbbértékesítése esetén adófizetési kötelezettség keletkezhet,
amelyet a következő évi személyi jövedelemadó bevallásban szerepeltetni kell.
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Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok
Európai Unión belül utazókra vonatkozó szabályok
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között. Ez azt
jelenti, hogy Magyarországról egy másik tagállamba történő árukivitelhez, illetve onnan
Magyarországra történő árubehozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás.
Az utazás során magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt, nem kereskedelmi
jellegű áruk kivitele, behozatala nincs korlátozva. Előfordulhat, hogy bizonyos áruk (pl.
kedvtelésből tartott állatok, vadászfegyverek, alkohol, dohánytermék, kábítószer-tartalmú
gyógyszerek stb.) Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve speciális
engedélyekhez kötött.
Az Európai Unión kívülről Magyarországra érkezőkre vonatkozó szabályok
Az Európai Unión kívüli országból érkező utasok személyi poggyászában lévő alábbi áruk
hozhatók be vám- és adómentesen:
Alkoholtermékek és alkoholt tartalmazó italok (kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok
esetén) legfeljebb




4 liter szőlőbor
16 liter sör
1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék vagy legalább
80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált alkoholtermék, vagy
2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék,
köztes alkoholtermék, pezsgő vagy egyéb bor



Dohánytermékek (kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) legfeljebb…





Légi utasok
200 db cigaretta, vagy
100 db szivarka (darabonként 3
grammnál nem nagyobb tömegű, vagy
50 db szivar, vagy
250 gramm fogyasztási dohány






Légi utasoktól eltérő utasok
40 db cigaretta, vagy
20 db szivarka (darabonként
3 grammnál nem nagyobb
tömegű), vagy
10 db szivar, vagy
50 gramm fogyasztási dohány

A dohány- és alkoholtermékekre (kivéve a szőlőbor és sör) vonatkozóan a törvény a
mennyiséghatáron túl további feltételt határoz meg olyan formában, hogy ezen termékeknél a
fentiekben meghatározott mennyiségi korlátok külön-külön jelentik az adómentességi
értékhatár 100 százalékát. A dohány-, illetve az alkoholtermék esetén a meghatározott
mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege azonban nem haladhatja meg a
100 százalékot.
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a légi utastól eltérő utas behoz 40 szál cigarettát, úgy
vám- és adó mentesség csak ezen mennyiségre adható, a további dohánytermékekre (szivarka,
szivar, fogyasztási dohány) vám- és adómentesség már nem adható.
Amennyiben 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50%-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen
behozhat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 gramm fogyasztási dohányt
(mennyiséghatár további 50%-a).
Egyéb áruk
A fenti árukon túl 300 EUR, illetve légi forgalomban 430 EUR értékhatárig hozható be áru
vám- és adómentesen.
A 15 év alatti utasok 150 EUR értékhatárig hozhatnak be – az utazási forgalomtól függetlenül
– árut vám- és adómentesen.
A vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegeit a NAV tájékoztatásban teszi
közzé, amely a
(http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/nem_kereskedelmi_forgalom) elérhetőség
alatt megtekinthető.
A vám- és adómentesség további feltétele, hogy a behozatal


alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely ésszerű időn belül nem egy sorozat
részeként valósul meg), és



kizárólag az utas vagy annak családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára
szánt árucikkekből áll, és



amelyek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.

Üzemanyag
Behozatali vámoktól mentesen hozható be az Európai Unió vámterületére belépő magán- és
kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok, valamint különleges konténerek szabványos
tartályaiban lévő üzemanyag.
Behozatali vámoktól mentesen hozható be továbbá a magán gépjárművek és motorkerékpárok
hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti
az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket.
Nem kereskedelmi jellegű import esetén a mentesség a kizárólag a 17. életévüket betöltött
utasok esetén valósul meg.
Vámmentességhez kapcsolódó korlátozás alapján a vámmentesen behozott üzemanyag nem
használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő
személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve az adott járműnek a szükséges javítási
idejét, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.
Fentiek be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga
után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és
azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.
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Ha a vámmentesség és a kapcsolódó nemzeti adómentesség bármely feltétele nem teljesül, úgy
a behozatalra csak a vám és adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó stb.) megfizetését
követően kerülhet sor! A rendeltetésszerű joggyakorlást, a vám- és nemzeti adómentesség
jogszerű igénybevételét a vámhatóság fokozottan ellenőrzi!
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Egyes termékekre vonatkozó speciális szabályok
Élelmiszer
Európai Unión kívüli országból könnyen romlandó élelmiszer (nyers hús, hentesáru,
hústartalmú élelmiszer, tej- és tejtartalmú termék) behozatala állatbetegségek terjesztésének
kockázatát jelenti. Ebből adódóan a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket
utasok által beszállítani, magánszemélyek részére postai úton beküldeni, valamint távolsági
megrendelést követően a fogyasztók számára beszállítani – egyes kivételektől eltekintve – tilos,
azok elkobzásra, illetve megsemmisítésre kerülnek.
Az előző tiltás nem vonatkozik az Adnorrából, Liechtesnsteinből, Norvigiából, San Marinóból
és Svájből érkező személyes szállítmányokra, valamint a Feröer-szigetekről és az Izlandról
származó haltermékek személyes szállítmányaira. Az Európai Unió külső határszakaszán
működő vámszervek ellenőrzik ezen termékek nem kereskedelmi célú behozatalát.
A vámhatóság az Európai Unió külső határszakaszának belépési pontjain figyelemfelkeltő
hirdetményben hívja fel a harmadik országokból érkezők figyelmét az állati eredetű termékek
Európai Unión kívüli országból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekre.
A vámhatósági tájékoztatás az utasforgalom számára jól látható módon a határkirendeltség
belépő oldalán, a belépés szerinti hivatalos uniós, valamint a szomszéd ország nyelvén kerül
kifüggesztésre.
Kiutazáskor – utazás idejére összekészített élelmiszercsomagban – szintén nem ajánlatos
magunkkal vinni ilyen termékeket, mivel azok harmadik országba történő kivitele általában
tilos, illetve szigorú feltételekhez kötött (az egyes országok erre vonatkozó szabályairól az
illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni).
Előfordulhat továbbá, hogy egyes termékek – a különböző, fertőző állatbetegségek terjedésének
megakadályozása érdekében – ideiglenesen úgynevezett behozatali és/vagy kiviteli tiltó listára
kerülnek.
Érdemes tehát az utazás előtt az aktuális szabályokról érdeklődni az alábbi elérhetőségeken:
Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. • Telefon: 06-1-795-2000,
06-1-795-2532 • Fax szám: 06-1-795-0200, • E-mail: info@fm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/ foldmuvelesugyi-miniszterium
Gyógyszerek
Az Európai Unión belüli utazás alatt a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők – az
utazás időtartalmával összhangban – a kezelőorvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik
magukkal. Ehhez célszerű orvosi igazolást („Igazolás gyógyszerkészítmények birtoklására
kezelés alatt álló utazók számára” és/vagy „Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp
anyagokat tartalmazó gyógyszerek birtoklására az ilyen készítményekkel kezelt utazók
számára”) beszerezni, mely az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
honlapján (www.ogyei.gov.hu) a „formanyomtatványok” elérhetőség alatt található, illetve
onnan letölthető. Amennyiben nem uniós állampolgár harmadik országból érkezik
Magyarországra, úgy a betegsége kezelésére az orvos által igazolt gyógyszereket behozhatja
olyan mennyiségben, amely legfeljebb 90 napi itt tartózkodása idejére indokolt.
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Harmadik országba történő utazásunkkor is jellemzően a fenti szabály érvényesül (az egyes
harmadik országok erre vonatkozó szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai
képviseletek tudnak felvilágosítást adni).
A kábítószerek és pszichotrop anyagok, illetve az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó
gyógyszerek vagy készítmények (jellemzően: nyugtatók, élénkítők, hallucinogének)
Magyarországról az Európai Unió másik tagállamába, illetve harmadik országba való kivitele,
valamint az Európai Unió másik tagállamából vagy harmadik országból Magyarország
területére történő behozatala a magyar nemzeti szabályozás alapján külön engedélyezési
kötelezettség alá tartozik. A magyar rendelkezésekkel kapcsolatban az engedélyezést végző
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Kábítószerügyi
Főosztály ad bővebb felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:
OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. • Telefon: 06-1-8869-300 (303
mellék), 06-1-235-7970, 06-1-235-7971, 06-1-235-7944, 06-1-2357949, 06-1-312-3216 • Fax szám: 06-1-311-0063, 06-1-8869-460 • Honlap:
https://www.ogyei.gov.hu/nyitooldal/ • e-mail: narcotic@ogyei.
gov.hu • Hivatalos munkaidő: H-CS 08-16.30, P 08-14.00
Háziállatok
Házi kedvencünket (kutya, macska, vadászgörény) az Európai Unión belüli utazásunk
alkalmával állatútlevéllel (pet passport) vihetjük magunkkal. Az állatútlevelet a lakóhely szerint
illetékes állatorvos adja ki, amennyiben az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és
azonosítása mikrochippel megoldott.
Házi kedvenccel való utazás előtt mindenképpen javasolt felkeresni a lakóhely szerint illetékes
állatorvost. Házi kedvencünkkel harmadik országba való utazásunkkor az adott ország erre
vonatkozó szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak
felvilágosítást adni. Amennyiben nem uniós állampolgár harmadik országból érkezik
Magyarországra, úgy házi kedvencének egyedi azonosítással (tetoválás vagy mikrochip), a
szükséges védőoltásokkal, egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvánnyal, illetve egyes
esetekben állatútlevéllel kell rendelkeznie. Az utazás előtt érdemes az aktuális szabályokról
érdeklődni a területileg illetékes járási hivataloknál a http://www. jarasihivatalok.hu/ címen,
vagy az Agrárminisztériumnál az alábbi elérhetőségeken:
Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. • Telefon: 06-1-795-2000,
06-1-795-2532 • Fax szám: 06-1-795-0200 • E-mail: info@fm.gov.hu
Jövedéki termékek
A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott, magánszemély által más tagállamban
megvásárolt és általa belföldre behozott, a magánszemély saját felhasználására szolgáló
jövedéki termék belföldön adómentes.
Annak megítéléséhez, hogy a belföldre behozott, illetve belföldről kivitt jövedéki termék
kereskedelmi célú vagy magánszemély saját felhasználására szolgál, az alábbiakat együttesen
kell figyelembe venni:
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a magánszemély rendelkezik-e a jövedéki adótörvény szerinti engedéllyel vagy
kérte-e a jövedéki adótörvény alapján a nyilvántartásba vételét
a birtokban tartás indoka;
a jövedéki termék birtokban tartásának helye vagy a szállítás módja;
a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmány;
a jövedéki termék jellege;
a jövedéki termék meghaladja a jövedéki adótörvényben meghatározott mennyiséget,
kereskedelmi cél) mely
cigaretta esetében 800 darab,
szivar esetében 200 darab,
legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab
fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
sör esetében 110 liter,
köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
alkoholtermék esetében 10 liter,
bor (csendes bor és egyéb csendes erjesztett ital) és pezsgő (habzóbor és egyéb habzó
erjesztett ital) esetében együttesen 90 liter, ebből pezsgő (habzóbor és egyéb habzó
erjesztett ital) legfeljebb 60 liter
az energiatermék esetében a jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes
hordozható tartályban lévő mennyiség,
az elektronikus cigarettához használatos töltőfolyadék esetében 300 milliliter,
az új dohánytermék-kategóriák esetében 800 darab.

A folyékony tüzelő-, fűtőanyagok, valamint a 10 liter mennyiséget meghaladó üzemanyag,
amelyet nem a jármű üzemanyagtartályában szállítanak, nem minősülhet magánszemély saját
felhasználásra szolgáló beszerzésének.
Nem EU-tagországból Magyarországra az utas (függetlenül az állampolgárságától) „az Európai
Unión kívülről Magyarországra érkezőkre vonatkozó szabályok” című fejezetnél
meghatározott mennyiségű jövedéki terméket hozhatja be vám- és adómentesen.
A jövedéki termékek nem EU-tagországba való bevitelével kapcsolatban további felvilágosítást
az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek adhatnak.

Készpénzbejelentési kötelezettség az Európai Unió külső határain
Minden olyan, az Európai Unióba belépő vagy az Európai Uniót elhagyó utas, akinél 10 000
euró vagy azt meghaladó összegű készpénz (akár különböző pénznemekben) vagy ennek
megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási
csekk stb.) van, a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot tenni.
A nyilatkozat az alábbi oldalakról tölthető le:
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http://ec.europa.eu/eucashcontrols
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/egyeb/keszpenz_130107.html
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál (vagy egyéb illetékes hatóságnál) kell megtenni, illetve
benyújtani, ahol az utas belépett az Európai Unióba, vagy ahol elhagyta azt.
Az Európai Unió néhány tagállamában emellett léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi
előírások a közösségen belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes tájékozódni az utazás során
érintett országok magyarországi diplomáciai képviseletein.
Az Európai Unió területéről külföldi utas által kivitt termék értékesítéséhez kapcsolódó
adómentesség
Mentes az általános forgalmi adó alól a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt a külföldi utas
személyi vagy útipoggyászának részeként a közösség területéről kiszállítja.
Az adómentesség alkalmazásának feltételei:


az utas a terméket használatba vétel nélkül az Európai Unió területéről kiszállítja, és
ezt a tényt a vámhatóság az értékesítést végző által az utas részére kiállított adóvisszaigénylő lapon igazolja,



a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül kiszállítják az Európai Unió
területéről,



a termékértékesítés – adóval számított – összellenértéke meghaladja a 175 eurót,



a külföldi utas érvényes úti okmányával vagy személye azonosítására szolgáló egyéb,
Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány)
igazolja jogállását.

Külföldi utas az a természetes személy, aki az Európai Unió egyetlen tagállamának sem
állampolgára, és nem jogosult az unió egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra,
továbbá aki az unió valamely tagállamának állampolgára ugyan, de lakóhelye az unió területén
kívül van.
Lakóhelynek minősül az a tartós, ott lakásra szolgáló hely, amellyel a természetes személy
személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak. Az utasnak kilépéskor
személyazonossága igazolása mellett be kell mutatnia a megvásárolt terméket, valamint az adóvisszaigénylő lapot (két példányban), továbbá a számla eredeti példányát. Az adó-visszaigénylő
lapon és a számlán szereplő adatoknak meg kell egyezniük az úti okmányban szereplő
személyes adatokkal. Az adó-visszaigénylő lap csak egy darab számlának a termékértékesítésre
vonatkozó adatait tartalmazhatja úgy, hogy azoknak egyezniük kell a számla adataival.
A vámhatóság a termék közösség területéről való elhagyásának tényét az adó-visszaigénylő
lapon csak az utas kérelmére, a termék harmadik országba való kiszállításakor igazolhatja.
Az adó-visszaigénylő lap használata kötelező, melyet a termék megvásárlásakor a számla
kibocsátója állít ki három példányban, és ebből az első két példányt átadja a vevőnek. A
vámhatóság a kilépés igazolását követően az adó-visszaigénylő lap egy példányát bevonja, a
másikat visszaadja a külföldi utasnak. Amennyiben az utas Magyarországot nem egy unión
kívüli ország felé hagyja el (például Bécsbe utazik, majd onnan repülőgéppel tér vissza az
Európai Unión kívüli lakóhelyére), annak igazolását, hogy az árut az unió területéről
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kiszállították, az Európai Unióból való kilépéskor kell kérni (a példa esetében a bécsi
repülőtéren).
Az adó visszatéríttetését a termék értékesítőjénél személyesen a külföldi utas, illetőleg a
nevében és képviseletében eljáró meghatalmazottja indítványozhatja. Abban az esetben, ha a
külföldi utas személyesen jár el, köteles úti okmányát bemutatni, ha nem személyesen jár el, a
nevében és képviseletében eljárónak csatolnia kell a nevére szóló írásos meghatalmazást.
Az adó visszatéríttetése érdekében a külföldi utas, illetőleg meghatalmazottja a termék
értékesítőjének átadja az adó-visszaigénylő lap vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett első
példányát, továbbá bemutatja a termékértékesítés teljesítését tanúsító számla eredeti példányát.
A visszatérített adó forintban illeti meg a külföldi utast, amelyet készpénzben kell a termék
értékesítőjének kifizetnie. A külföldi utas és a termékértékesítő ugyanakkor ettől eltérő
pénznemben és fizetési módban is megállapodhat.
További információk a NAV internetes oldalán, a www.nav.gov.hu címen találhatók, vagy
kérdéseire a belföldről helyi tarifával hívható 06-40-FINÁNC (06-40-346-262), illetve a +36
1 301-6950, vagy a +36 1 301-6951 számokon kaphat válaszokat.

A lakásbérbeadásról
A magánszemélyek leggyakrabban üresen álló lakásaik bérbeadása révén egészítik ki
jövedelmüket. A bérbeadási tevékenység alapja a polgári jogi szabályok figyelembevételével
megkötendő bérleti szerződés, melynek lényeg az ingatlan időleges használatának átadása
bérleti díj megfizetése ellenében.
Bejelentkezési kötelezettség
Az ingatlan-bérbeadás adószám kiváltása nélküli, adóazonosító jel birtokában is végezhető,
tehát, ha a bérbeadó egy magánszemély részére adja ki a lakását, ehhez adószámot nem kell
kérnie, és bejelentkeznie sem kell az állami adó- és vámhatósághoz.
Az alábbi esetekben a magánszemélynek adószámot kell kérnie, nem mentesülhet a
bejelentkezési kötelezettség alól:






a magánszemély egyéni vállalkozó;
a magánszemély tevékenysége az általános forgalmi adó szempontjából nem minősül
adómentes ingatlan bérbeadásnak;
az adózó az általános forgalmi adó tekintetében az ingatlan bérbeadási tevékenységére
vonatkozóan él az adókötelessé tétel jogával;
az adózó kereskedelmi kapcsolatot létesít az Európai Közösség más tagállamában
illetőséggel bíró adóalannyal.
az adózó számviteli bizonylat kiváltása helyett számlatömböt, vagy nyugtát kíván
használni.

Az adószám kiváltásához a 17T101 jelű nyomtatványt kell beküldeni az adóhatósághoz a
tevékenység megkezdését követő 15 napon belül. A nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
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Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem megállapítása
A bérbeadásból származó jövedelem a magánszemély önálló tevékenységéből származó
jövedelme, amely az összevont adóalapba tartozik. A jövedelmet a bevételből a költségek
levonásával kell kiszámítani. Bevétel a bérlő által fizetett bérleti díj, és az általa megtérített
egyéb összegek, például a közös költség, közüzemi díjak.
A jövedelemszámítás módszerei
A bérbeadó kétféle módszer közül választhat: alkalmazhatja a 10 százalékos költséghányadot,
vagy dönthet úgy is, hogy a tételes költségelszámolást választja.
 10 százalékos költséghányad alkalmazása
A bérbeadónak lehetősége van 10 százalék költséghányad alkalmazására, amely azt jelenti,
hogy a bevétel 90 százaléka után kell megfizeti a személyi jövedelemadót. Ebben az esetben
más költséget elszámolni nem lehet. A költséghányad alkalmazását akkor célszerű választani,
ha a bérbeadónak a bérbeadási tevékenységével összefüggésben nem merül fel kiadása.
Például, ha közüzemi szolgáltatások mérőóráit az ingatlan bérlőjének nevére átíratják a felek
(és emiatt a közüzemi számlák is a bérlő nevére szólnak), a bérlő által fizetett közüzemi díj a
bérbeadónak nem bevétele, ezért annak összegét a bérbeadó költségként sem számolhatja el,
hiszen a számlát nem ő, hanem a bérlő fizette. Ha a közüzemi számlákat a bérlő fizeti, a
bérbeadók a tételes költségelszámolás helyett gyakran választják a 10 százalékos
költséghányaddal történő jövedelemszámítási módot.
 Tételes költségelszámolás
A jövedelemszámítás másik módszere a tételes költségelszámolás. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a bérbeadó a bérbeadási tevékenységével kapcsolatban ténylegesen felmerült, számlával
igazolt, az adóévben ténylegesen kifizetett kiadásokat levonhatja a bevételéből. Ezek a
költségek az ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kiadások,
például a rezsiköltség, a karbantartatás, javítás, felújítás költségei.
Tételek költségelszámolás választása esetén a kizárólag bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz
értékcsökkenési leírásának, felújítási költéségének elszámolására is lehetőség van.
Az ingatlan bérbeadást nem egyéni vállalkozóként folytató magánszemély épület, építmény
esetében értékcsökkenést akkor is elszámolhat, ha az épületet három évnél régebben szerezte
meg, illetve építette. Az értékcsökkenési leírás alapja az épület, építmény beszerzési ára. Ha a
kiadott lakást ajándékba kapta, vagy örökölte a bérbeadó, akkor értékcsökkenési leírást nem tud
elszámolni.
Ha az épület, építmény bérbeadása nem az egész évre vonatkozik és/vagy csak az ingatlan
alapterületének egy részét adják bérbe (például csak egy-egy szobát ad ki a magánszemély), az
értékcsökkenési leírás összegéből csak a bérbeadás időszakára eső arányos részt, illetve a
hasznosított alapterület négyzetméterrel arányos részét lehet érvényesíteni.
A bérbeadás bevételének csökkentése
A gyakorlatban sokszor azért adja bérbe az ingatlan tulajdonosa a lakását, mert a lakóhelyétől
távol talál munkát. Ilyenkor saját lakása üresen áll, mert a munkahelyre közelében kell lakást
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bérelnie. Ebben az esetben a bérbeadás bevételéből le lehet vonni a bérbeadó által máshol bérelt
lakás adott évben megfizetett bérleti díját. Erre akkor van lehetőség, ha a bérbeadás, bérlés
időtartama 90 napnál hosszabb, valamint a bérelt lakással összefüggésben a magánszemély nem
számol el költséget más tevékenységből származó bevételével szemben és azt nem is térítik
meg neki.
A bérbeadásból származó jövedelem utáni adózás
A kiszámított jövedelem után – ha a bérlő magánszemély - év közben a bérbeadónak kell
adóelőleget fizetnie negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig.
Az adóelőleg alapja a bevételéből a költségek levonásával kiszámított jövedelem, mértéke a
jövedelem 15 százaléka. Ha a bérbeadás kifizető – például egy cég vagy egyéni vállalkozó –
részére történik, az adóelőleget a bérlő (a kifizető) állapítja meg, vonja le és fizeti meg a
bérbeadó helyett. A levont adóelőlegről ilyenkor a kifizetőnek igazolást kell kiállítania a
bérbeadó részére.
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Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség
Ha a megállapított adóalap több mint 1 millió forint, a bérbeadónak a teljes összeg után 14
százalékos egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell éves szinten legfeljebb 450 ezer forintig,
és levonható belőle a magánszemély által más jogviszonyában – például munkaviszonyban –
megfizetett pénzbeli és természetbeli egészségbiztosítási járulék, és az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege is.
Ha a bérlő kifizető, az egészségügyi hozzájárulást ő állapítja meg, vonja le és fizeti meg, ha
viszont a jövedelem nem kifizetőtől, hanem magánszemélytől származik, ez a kötelezettség a
bérbeadó magánszemélyt terheli.
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, 2017. május 2-án
benyújtott törvényjavaslat szerint 2018. január 1-jétől a 14 százalékos egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnik, így a bérbeadásból származó jövedelem után
ezen időponttól már csak személyi jövedelemadót kell fizetni.
Minthogy az ingatlan bérbeadás az általános forgalmi adó szabályai szerint főszabály szerint
adómentes szolgáltatás, a bérbeadó a bérleti díjról számla helyett számviteli bizonylatot
bocsáthat ki.
A számviteli bizonylat olyan sorszámmal ellátott irat, amelyen szerepel a bérbeadó neve, címe,
adóazonosító jele, a bérlő neve, a bérbeadott ingatlan címe és a bérleti díj összege. Ha a bérlő
ragaszkodik a számla kiállításához, a bérbeadónak adószámot kell kiváltania ahhoz, hogy
számlatömbbel rendelkezhessen és számlát állíthasson ki. Amennyiben a magánszemély
garázst ad bérbe, akkor adószámot kell kérnie és a bérbeadást számlával kell bizonylatolnia,
mert a garázs bérbeadása általános forgalmi adóköteles szolgáltatás.

A szellemitulajdon-védelemről
Mit jelent a szellemi tulajdon?
Szellemi tulajdon alatt az alkotó elme szüleményeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az
irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek
és formák. A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek, ez biztosítja, hogy a találmányok
vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben
részesüljenek.
A szellemitulajdon-jogok két nagy ágát az iparjogvédelmi és szerzői jogok alkotják.
Mi a szellemitulajdon-védelem célja?
A szellemitulajdon-védelem célja az alkotó elme által létrehozott termékek, nevezetesen a
találmányok, az irodalmi, művészeti és tudományos alkotások, a tudományos felfedezések, az
árujelzők (védjegyek, márkanevek, földrajzi árujelzők stb.), illetőleg az ipar, a tudomány, az
irodalom vagy a művészetek terén folyó szellemi tevékenység erkölcsi és jogi védelme, anyagi
elismerése.
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A szellemitulajdon-védelem szabályrendszere a polgári jog egyik területeként kizárólagos
vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások
létrehozói számára.
A szellemitulajdon-védelem teremti meg az egyensúlyt az innovatív megoldások és kreatív
alkotók érdeke és a szélesebb közérdek között annak érdekében, hogy elősegítse egy olyan
környezet kialakulását, amely a kreativitás és az innováció virágzására épül.
Mi a találmány, és mi a szabadalom?
Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon
fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.
A szabadalmi oltalom meghatározott földrajzi területre és 20 évre szól, amelyet követően a
találmány közkinccsé válik.
A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy
arra másnak engedélyt adjon. A termékek és a technológiák piacán a szabadalommal elért
előnyösebb pozíció hozzájárul ahhoz, hogy a szabadalmas számára megtérüljenek a fejlesztésre
fordított befektetések.
Mit jelent a használati minta?
A használati minta egy tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére
vonatkozó megoldás. A használatiminta-oltalom az új, szabadalmazható találmány színvonalát
el nem érő megoldásoknak biztosít jogi oltalmat.
A mintaoltalom alapján a minta tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát
hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon.
Az oltalom meghatározott földrajzi területre (pl. Magyarország) és 10 évre szól, ezt követően a
minta közkinccsé válik.
Mi a védjegy?
A védjegy grafikailag ábrázolható, lajstromozott megjelölés, amely az egyes áruk és
szolgáltatások azonosítására, mások áruitól, illetve szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére
szolgál, ezáltal is biztosítva a fogyasztók tájékozódását.
Megjelölés lehet különösen: egy szó, szóösszetétel, személynév, jelmondat (szlogen), ábra
(logó), kép, betű, szám, sík- vagy térbeli alakzat, hang, szín, színösszetétel, vagy ezek
kombinációi.
A védjegy jogosultja számára 10 évre kizárólagos, meghatározott földrajzi területre vonatkozó
használati jogot biztosít. A védjegyoltalom korlátlan alkalommal megújítható.
A védjegy jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyét használja, illetőleg a
védjegy használatára másnak engedélyt adjon.
Mit véd a szerzői jog?
Bármi, amit megalkotunk – legyen az tanulmány, vers, honlap, grafika, zenemű, film vagy más
irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, egy építészeti terv vagy egy számítógépes program,
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de akár egy adatbázis is – szerzői jogi védelem alá esik, amennyiben az egyéni-eredeti jelleggel
rendelkezik. Szerzői jogi védelem alatt áll továbbá más szerző művének átdolgozása, ha annak
szintén egyéni és eredeti jellege van, feltéve persze, hogy az eredeti mű szerzője az
átdolgozáshoz hozzájárult. Az átdolgozás szabályai vonatkoznak az ún. feldolgozásra vagy
fordításra is, feltéve, hogy ezek eredményeként új mű jön lére.
Fontos továbbá, hogy a szerzői joghoz kapcsolódó ún. szomszédos jogi teljesítmények is
védelmet élveznek, ilyenek a zenészek, színészek előadásai, a hangfelvételek, valamint a rádióés televízió-szervezetek műsorai is.
A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta, vagyis a szerzőt.
Ha többet szeretnél tudni a szellemitulajdon-védelemről, akkor keresd fel a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala honlapját: https://www.sztnh.gov.hu/hu

