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Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallá si és befizetési határideje 
május 20. napja  lesz 2019. január 1-től, a korábbi február 25-e helyett, amelyet már 
a 2018. adóévre is alkalmazni kell. 

A NAV a 2019. évben az egyéni vállalkozóknak is kés zít bevallási tervezetet. 

Art. ismét előírja az adóhatóság kamatfizetési kötelezettségét  azokban az 
esetekben, amikor annak döntése jogszabálysért ő és emiatt az adózónak 
visszatérítési igénye  keletkezik.   

A késedelmi pótlék mértéke a jelenlegi jegybanki alapkamat (0,9 százalék) 
kétszereséről (1,8 %) a jegybanki alapkamat öt százalék ponttal növelt mértékére 
(5,9 százalék) emelkedik  2019. január 1-jét ől. 

Az önellenőrzési pótlék továbbra is az alapkamat mértékéhez igazodik. Ismételt 
önellenőrzés esetén az önellenőrzési pótlék mértéke az alapesetben fizetendő 
önellenőrzési pótlék másfélszerese lesz.  

Az átmeneti szabály kimondja, hogy a késedelmi pótlék mértékére vonatkozó 
módosítás csak a hatálybalépést követően esedékessé váló tartozások tekintetében 
alkalmazandó. ((Art. 160.§ (1) bekezdés, Art. 209. § (1) bekezdés, Art. 212. § (1) 
bekezdés, Art. 274/A. § (3) bekezdés)) 

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek 2019-től online felületen tölthetik ki 
az adóelőleg nyilatkozataikat,  melyeket az adóhatóság elektronikus úton továbbít a 
munkáltató, kifizető felé. (Szja tv. 48. §(1) bekezdés)   

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni 
vállalkozóval , valamint a jogi képviselővel, ha az nem az egyéni vállalkozói 
tevékenységével , vagy jogi képviselői minőségében jár el.  (pl. ingatlan vásárlás 
folytán illetékkötelezettsége keletkezik)    

A hiánypótlásra szóló felhívástól és a tényállás tisztázás érdekében történő 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési 
határid őbe. 

Ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, 
székhelye ismeretlen, vagy a postai közlemény azzal a megjegyzéssel érkezik 
vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, a közlés hirde tmény útján fog 
történni . 

A jövőben a munkáltatónak/kifizetőnek nem kell bejelentenie az általa 
foglalkoztatott biztosítottnak a végzettségére, sza kképzettségére vonatkozó 
adatokat. 

RNY (Rendelkezési nyilvántartás)  



Az RNY tartalmazza többek között a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló 
elektronikus elérhet őséget , amely egy biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, 
ez természetes személyek és egyéni vállalkozók esetében a KÜNY-regisztrációhoz 
kapcsolódó tárhely, cégek, egyéb szervezetek esetében a Cégkapu vagy Hivatali 
kapu. 

A gazdálkodó szervezetek jövőre kizárólag a cégkapun keresztül intézhetik 
elektronikusan adóügyeiket  a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV), az egyéni 
vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a Központi 
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyet használhatják. 

A Cégkapu hozzáféréseket minden gazdálkodó szervezetnek magának kell 
rendszereznie. A képvisel ő és a képviselt közötti megállapodás vezérli azt, h ogy 
ki, kinek és milyen mélység ű hozzáférést, jogosultságot biztosít a cégkapu 
tárhelyen. 


