
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Tájékoztatni szeretnénk a 2020.évi változásokról, melyek több adónemet és a 

fizetendő járulékokat is érintik. Egy részük már 2020. január 1-től életbe lép, míg a 

többi változás 2020. július 1-től. 

 

A legfontosabb adó és járulék változások: 
 

- 2020. január-tól megszűnik az EVA,  azaz  az egyszerűsített vállalkozói adó, 

mint adózási forma. Ezen adóalanyoknak év végéig választani kell más adózási 

formák közül. Egyben az áfa adózásban is nyilatkozniuk szükséges. Aki nem 

nyilatkozik, az automatikusan belép az áfa körbe, azaz az általános szabályok szerint 

fog adózni. 

 
- 2020. január 1-től a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke 18%-

ról 5%-ra csökken 

A megváltozott adómértéket  akkor kell először alkalmazni, amely számlák 

esetében  a teljesítés időpontja 2020. január 1. vagy azt követő időpontra esik. 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 % kötelezettsége ezzel egyidejűleg a 

szálláshely-szolgáltatásnál is megjelenik. ( Áfa alanyi adómentesség esetén is 

meg kell fizetni) 

 

- 2020. január 1-től a négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében a 

munkaviszonyból vagy más hasonló, nem önálló tevékenységből származó 

jövedelem után a jövőben nem kell személyi jövedelemadót fizetni  
 

 

- Már 2019-ben megszűnik a feltöltési kötelezettség a társasági adóban, az 

innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában, de nem szűnik meg 

a helyi iparűzési adóban. 

 

- 2020. január 1-től a KIVA, azaz a Kisvállalati adó mértéke 13%-ról 12%-ra 

csökken. 
 

 



- 2020. július 1-jétől az áfa értékhatárra tekintet nélkül online, azonnali adatot kell 

majd szolgáltatni az adóalanyok felé kiállított számla tartalmáról a NAV felé. (Eddigi 

100.000 Ft áfa tartalom feletti értékhatártól kellett).  

 

- 2020. július 1-től az eddigi 15 napos számla-kiállítási határidő 8 napra csökken. 

- 2021. január 1-jétől pedig már minden számlát online módon jelenteni kell az 

adóhatóság felé, azokat is, amelyeket magánszemélyek vagy nem adóalany 

szervezetek felé állítottak ki. ( A kézi számlázás végét is jelentheti egyben) 

- 2020. július 1-től kiterjesztik a saját jogú nyugdíjas fogalmát, amely 

járulékmentességet jelent, és egyben a keresetkorlát megszűnését. Az új 

szabályozással járulékmentességet kap minden munkát vállaló nyugdíjas, 

jövedelmüket ezentúl csak a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli. 

Jelenleg csak a munkajogviszonyban állók kapnak járulékmentességet.  

- 2020. július 1-től összevonásra kerülnek a magánszemélyek által fizetendő 

járulékok, társadalombiztosítási járulék elnevezéssel, melyek alól a biztosított 

őstermelők sem lesznek mentesítve. Mértéke:18 ,5 % 

 
- 2020. július 1-től a mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a 

tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 

százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási 

járulékot (alapesetben 18,5%).  

- Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől havi 7500 

(napi 250) forintról havi 7710 (napi 257) forintra változik.  

- Az új szabály szerint 2020. július 1-től ha a járuléktartozás meghaladja a havi 

járulék háromszorosát, akkor a TAJ-kártyával nem lehet majd 

térítésmentesen igénybe venni az egészségügyi ellátást. A tartozás 

kiegyenlítésével az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság visszaáll.  

- 2020. július 1-től a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka 

(járulékfizetési alsó határ). A járulékalap egyben szociális hozzájárulási alapot is 

képez. / KIHIRDETÉS ELŐTT/ 

- Új jogintézményként megjelentek a magánalapítványok illetve ezzel 

kapcsolatban tovább bővültek a bizalmi vagyonkezelést érintő adó- és 

illetékkedvezmények. 



- 2020. január 1-jétől ismételten a normál, 27%-os áfakulcsot kell alkalmazni az 

új lakóingatlanok értékesítésére 

- 2020.március 1-től az EKAER bejelentési kötelezettségének teljesítése 

során a hibásan közölt adatokban módosítási lehetőség lesz, a lezárt bejelentést 

egy alkalommal. Az EKAER-szám lezárást követő 3 munkanapon belül, 

legkésőbb a NAV adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzésének 

megkezdéséig lesz erre lehetőség, de pótlék fizetés ellenében. 

 
- Változások az utazásszervezésre vonatkozó áfa szabályokban hatályon 

kívül helyezik az árrés adózás kapcsán az önálló pozíciószámonként történő 

árrés számítására vonatkozó szabályokat, valamint az utasra vonatkozó 

szabályok hatályon kívül helyezésével tágítja az árrés adózás alkalmazását. 

- Adómentesnek minősül a jövőben a termőföldek átruházása keretében az az eset, 

amikor az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület átruházása 

tulajdonostárs részére történik.  
 

 
 
Személyi jövedelemadó 
 
 
2020. január 1-jétől bevezetik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, 

mely a munkával szerzett jövedelemre élethosszig tartó személyi jövedelemadó-

mentességet biztosít. 

A kedvezményre az a nő jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa 

nevelt 4 gyermekre tekintettel jelenleg is családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága 

korábban legalább 12 éven keresztül fennállt.  

 
 
Az adómentesség az alábbi jövedelmekre terjed ki:  
 
-az önálló és a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek /A nem önálló 
tevékenységből származó jövedelmek közül a végkielégítés törvényben meghatározott 
mértékét meghaladó részére nem alkalmazható a mentesség/ 

-vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 
általányadózás esetén az általányadóban megállapított jövedelme 

-mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem 

-választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem, 



-az európai parlamenti képviselői, helyi önkormányzati képviselői jövedelem 

- olyan munkavégzésre irányuló szerződés alapján szerzett jövedelem, amely szerződést a 
magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötötte 

A négygyermekes anyák kedvezménye minden más adóalap-kedvezményt megelőzően 
érvényesíthető a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozat alapján. (Ennek alapján a 
kedvezményt már év közben az adóelőlegek levonásakor is figyelembe lehet venni.) 

 A mentesség így például nem alkalmazható a bérbeadásból származó vagy egyéb 
jövedelemnek minősülő jövedelem esetén, valamint a külön adózó jövedelmekre sem. 

E mentesség miatt   a személyi jövedelemadó szempontból kihasználatlan családi 
kedvezményt családi járulékkedvezmény formájában lehet érvényesíteni. 

Ha a jogosultság nem áll fenn egész évben és a jogosultsági időszakban megszerzett önálló 
tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, akkor a jogosultsági 
hónapok szerinti arányosítással lehet meghatározni a mentesíthető részt. 

Ezen kedvezményt minden más kedvezményt (pl. családi kedvezmény, első házasok 
kedvezménye, személyi kedvezmény) megelőzően kell érvényesíteni. 

A kedvezmény érvényesítéséhez a kifizető felé nyilatkozni szükséges, illetve a kedvezmény 
az adóbevallásban tett nyilatkozattal érvényesíthető. 

Szállásadói tevékenység 
 
A hatályos Szja. törvény az „egyéb szálláshely” fogalmából kiindulva tartalmaz kedvező 
adózási szabályokat a rövid időtartamú tartózkodás céljára nem egyéni vállalkozóként 
szállásadói tevékenységet folytató adószámos magánszemélyek számára (mint pl. az 
értékcsökkenési leírás elszámolásának vagy a tételes átalányadózás választásának 
lehetőségét). 
2019. június 28-ától módosult a vonatozó kormányrendelet, ezzel az egyéb szálláshely és a 
kapcsolódó fogalmak tartalma lényegesen megváltozott. Magánszálláshelyet magánszemély 
és egyéni vállalkozó szolgáltathat, míg egyéb szálláshelyet csak gazdasági társaság (nem 
természetes személy vagy egyéni vállalkozó) üzemeltethet. 
Erre tekintettel, a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos új fogalmi meghatározások az 
adószabályozásban is 2019. július 28-ától alkalmazhatóak, visszamenőleges hatállyal (így 
ettől az időponttól az “egyéb szálláshely” megnevezés helyébe a “magánszálláshely” 
megnevezés lép). 
 
Saját jogú nyugdíjas 
 
A jövő év júliusától az összes keresőtevékenységet végző saját jogú nyugdíjas kiegészítő 
tevékenységet folytatónak minősül. Az egyéni és társas vállalkozó abban az esetben is, ha 
özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. / Tbj. 4. § 11/ 
 
Az új Tbj. 6. §-a értelmében pedig nem terjed majd ki a biztosítás a kiegészítő 
tevékenységűnek minősülőkre. Ebből következően a sajátjogú nyugdíjas személyek – 



függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban állnak – nem minősülnek biztosítottnak és nem 
terheli őket egyéni járulékfizetési kötelezettség 2020. július 1-jétől. /Tbj.6/ 
Az egyéni járulékokat az említett időponttól társadalombiztosítási járuléknak nevezzük. 
 
 
Ezzel megszűnik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés intézménye, illetve a korhatárt be nem 
töltött nyugdíjasok kereseti korlátja. 
 
A 2020. január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakban szerzett jövedelem alapján azonban 
az ebben érintettek számára továbbra is fennáll a kereseti korlát, és a hivatalból 
megállapításra kerül a félszázalékos nyugdíjnövelés 2021-ben. 
 
Az ekho szerinti adózást választó nyugdíjasokat július 1-jétől csak a 9,5 százalékos ekho 
terheli, és megszűnik a velük kapcsolatos kifizetői ekho. 
 
 
 
Szociális hozzájárulási adó 

A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ra csökkent 2019. július 1-jétől. 

Társadalombiztosítási járulék 
 
2020. július 1-jétől a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék összeolvad, és elnevezése egységesen 
társadalombiztosítási járulék lesz. 
 
A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék, amelyet minden biztosítási 
jogviszonyban – beleértve például a biztosítási jogviszony keretében keresőtevékenységet 
folytató őstermelőket és biztosítási jogviszonyban megbízási jogviszonyban dolgozókat is – 
meg kell fizetni.  
 
A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. 
 
Egészségügyi szolgáltatási járulék 

A nem biztosított magánszemélyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi 
összege 7710 forint (napi összege 257 forint) lesz 2020. január 1-jétől az idei 7500 Ft/hó ill. 
250 Ft/nap helyett. 
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot 2020. július 1-től a NAV fogja megállapítani.  

- 2020. július 1-től ha a járuléktartozás meghaladja a havi járulék 

háromszorosát, akkor a TAJ-kártyával nem lehet majd térítésmentesen 

igénybe venni az egészségügyi ellátást. A tartozás kiegyenlítésével az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság visszaáll. (Csak az a tartozás 

számít bele a háromhavi elmaradásba, amelyik július 1-je után keletkezik) 

(Kihirdetés előtt) 



 
 
 
 
 

Járulékfizetési alsó határ (kihirdetés előtt) 
 
Az elfogadott törvény szerint 2020. július 1-től járulékalap minimum kerül bevezetésre a 
munkaviszonyban foglalkoztatott személyek díjazása vonatkozásában is, azaz a 
társadalombiztosítási járulékot minden hónapban legalább a minimálbér 30%-a után 
kellene megfizetni (akkor is, ha a foglalkoztatott tényleges havi jövedelme ezt az 
összeghatárt nem éri el). Azon naptári napokat nem szükséges figyelembe venni a 
minimum járulékalap számításakor, amelyen a munkavállaló táppénzben, baleseti 
táppénzben részesül, vagy valamilyen ok miatt szünetel a biztosítása (pl.: fizetés nélküli 
szabadság, igazolatlan távollét időtartama). A rendelkezést nem kellene majd alkalmazni 
bizonyos személyek foglalkoztatására vonatkozóan (pl.: nappali rendszerű képzésen 
részt vevő hallgatók, valamint gyermekgondozási díjban, ápolási díjban részesülő 
személyek). 

A járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályokat a szociális hozzájárulási fizetési 
kötelezettség alapjának meghatározásakor is alkalmazni kell, azonban a járulékalap 
eltérhet majd a személyi jövedelemadó alapjától részmunkaidőben foglalkoztatott 
személyek esetén. 

Változnak a minimum-járulékalap szabályok társas és egyéni vállalkozók esetében, azaz 
megszűnik a különböző mértékű járulékalap korrekciók. Így a jövőben a 
társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem, de legalább a mindenkori 
minimálbér/bérminimum után kellene megfizetni. Azaz míg jelenleg az egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci járulékot legalább a minimálbér/bérminimum 150%-a után kell megfizetni, 
2020. július 1-jétől a minimum-járulékalap egyéni vagy társas vállalkozók esetében a 
minimálbérrel/bérminimummal egyezne meg. Az érintett személyek után fizetendő szociális 
hozzájárulási fizetési kötelezettség minimuma  nem változik, annak alapja továbbra is a 
minimálbér/bérminimum 112,5%-val megegyező összeg marad. 

 
Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó  
 
A módosítás 2019. 07. 24-től a szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség esetében – 
figyelemmel a mezőgazdasági termelés szezonalitására – éves adómegállapítási időszakot 
vezet be. 
 
A járulékfizetésre kötelezett mg-i őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja 
a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelme, de legalább a minimálbér vagy, a 
magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg 
adóévre megállapított összege.  



 
A járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után évente 
terhelő adó alapja a minimálbérnek megfelelő összeg, a magasabb összegű 
társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított 
összege. 
Adóalap hiányában a járulékfizetésre kötelezett mg-i kistermelőt a saját maga után 
évente terhelő adó alapja: 
a) a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem,  
b) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett 
tárgyévi jövedelmének 75 %-a, 
 c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő 
tárgyévi bevételének 4 %-a,  
csökkentve a tárgyévi Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel. 
 A járulékfizetésre nem kötelezett mg-i őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó 
alapja  
a) a tárgyévi összevont adóalapba tartozó jövedelem, 
 b) az átalányadózó mg-i kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett tárgyévi 
jövedelmének 75 %-a, 
 c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő tárgyévi 
bevételének 4 %-a. 
 
 
Adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli a biztosított mg-i őstermelőt legalább a 
minimálbér, vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése 
érdekében vállalt összeg tárgynegyedévi összege után. Ugyancsak adóelőlegfizetési 
kötelezettség terheli a biztosított mg-i kistermelőt legalább a minimálbér, vagy a 
magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg 
tárgynegyedévi összege után. 
 
 
 
Őstermelő járulék fizetése 
 
A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági 
őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 
társadalombiztosítási járulékot ( 18,5%).  
 
Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet 
megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti  
mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, az őstermelői tevékenységből 
származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után társadalombiztosítási 
járulékot fizet. 
 Az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján 
folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást.  
 
 
 



 
 
 
Általános forgalmi adó 
 
A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke 18%-ról 5%-ra csökken. 
Az adóalapja egyben a turizmusfejlesztési hozzájárulásnak is, mely 4 %. Ez utóbbiban 
bevallás gyakorisága azonos az áfa bevalláséval.  
 
2020.január 1-től a korábbi evás adózók áfaalanyokká válnak, ha nem nyilatkoznak 
másként. Emiatt 2020. január 15-ig nyilatkozniuk kell az adózási módokra vonatkozó 
választásukról. Választás hiányában az általános rendelkezések vonatkoznak majd rájuk.  
 
2020. július 1-től értékhatártól függetlenül adatszolgáltatási kötelezettség alá esnek az 
adóalanyok között kibocsátott, belföldön teljesített ügyletekről kiállított számlák. (Nem csak a 
100.000.-Ft-ot elérő áthárított áfa esetén) Ez alól csak a közösségen belüli adómentes 
értékesítések lesznek kivételek. 

2021-től az adómentes és a fordított adózás alá eső számlákat is jelenteni kell, ha nem 
számlázó programmal állították ki. Emiatt a jövőben a vevő adószáma a számla kötelező 
tartalmi eleme lesz. 

Adómentes közösségen belüli termékértékesítés:  
2020. január 1-jétől az adómentesség alkalmazásának egyik feltétele, hogy a 
termékértékesítő rendelkezzen a terméket beszerző (nem jogi személy) adóalany 
adószámával.  A másik feltétel, hogy az értékesítés megjelenjen az összesítő 
nyilatkozatában. Amennyiben az adóalany nem adott be nyilatkozatot vagy az hibás, és azt 
az adózó felhívásra a jogszabályoknak megfelelően nem korrigálja, az adómentesség nem 
alkalmazható. A fenti szabály arra a termékértékesítésre alkalmazandó először, melynek 
teljesítési időpontja 2019. december 31-ét követi.  

 
Módosulnak a vevői készletre vonatkozó szabályok.  
A vevői készlet lényege, hogy a termékek eladója anélkül tud egy másik tagállamban 
készletet fenntartani és az ottani vevőjét kiszolgálni, hogy ott adóalanyként bejelentkezne, és 
a helyi áfát felszámítaná.  
 
- 12 hónapnál hosszabb ideig nem tartható egy termék a vevő készletben (addig le kell 
jelenteni a közösségi értékesítést, ill. azt követően már csak magyar áfával lehet eladni a 
terméket a vevőnek). 

- A 12 hónapos időszak alatt a terméket vissza is lehet szállítani, ill. a vevő helyébe léphet 
egy másik vevő is. 

Láncügyletek esetén a törvény eddig is vélelmezte, hogy a fuvarozást intéző közbenső 
szereplő beszerzőként jár el. Az új szabályok rögzítik, hogy ezt a vélelmet csak azzal lehet 
megdönteni, hogy a közbenső szereplő az eladójával közli a kiindulási tagállamban 
kapott adószámát. 
 



 
 
 
Behajthatatlan követelés: 
 
 Az eladónál utólag csökkenthető a fizetendő általános forgalmi adó alapja, ha a 
számlából eredő követelése behajthatatlannak minősül az alábbiak szerint: 
 
- legalább 2 éve folyó felszámolás vagy végrehajtás során igazoltan nincs rá fedezet, vagy 

- a követelést a hitelező az egyezségi megállapodás keretében elengedte. 

 A rendelkezés csak a független felek felé legalább az utólagos áfacsökkentés előtt egy 
évvel (de 2015.12.31. után) teljesített ügyletekre alkalmazható. 

 További feltételek: 

- az eladó jelenleg nem áll, a vevő pedig az eredeti teljesítéskor nem állt csőd-, felszámolási, 
vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, 

- a vevő az eredeti teljesítéskor a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással 
rendelkezők adatbázisában és a törölt adószámos adózók listáján sem szerepelt, ill. az 
adóhatóság nem hívta fel a figyelmet a vevő adómegkerülést valószínűsítő magatartására, 

- a vevőt tájékoztatni kell az adólevonásról, 

- a behajthatatlan követelés más módon sem térült meg. 

 
A közösségi termékértékesítés adómentességéhez mindenképpen szükséges, hogy a 
vevő közösségi adószáma a célországban rendelkezésre álljon, és az eladó az ügyletet 
összesítő nyilatkozatában helyesen szerepeltesse. 
 
Legkésőbb az elévülés előtt fél évvel különleges adóvisszatérítés kérhető az 
adóhatóságtól, ha a beszerzést terhelő áfát más módon nem lehet érvényesíteni (pl. a 
tévesen felszámított áfát az eladó megszűnés miatt nem tudja korrigálni), és az áfa 
eredetileg befolyt a költségvetésbe. 

 

 

Alapítványtól származó jövedelem 

Ha a kifizető – kifizető hiányában a kedvezményezett magánszemély – nyilvántartása 
alapján a hozamok nem különíthetőek el a kezelt vagy alapítványi vagyontól, 
a magánszemély által megszerzett vagyoni érték egészét osztaléknak kell tekinteni. 

 
 
 



 
 
  
Helyi iparűzési adó 
 
Továbbra is megmarad az előleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség, 

A NAV felé elektronikusan benyújtott bevallásokat a NAV hiba esetén 2020. január 1-jétől 
nem továbbítja az önkormányzat felé, hanem javításra szólítja fel az adóalanyt. 

Megszűnik a bejelentkezési kötelezettség, amennyiben az adózó a NAV felé bejelenti az 
iparűzésiadó-telephelyre és az adóügyi képviseletre vonatkozó információkat. Ebben az 
esetben ezeket a NAV automatikusan továbbítja a megfelelő önkormányzat felé. 

 
Azok az alapítványok részesülnek feltételes személyi adómentességben, amelyek 
közhasznú minősítéssel rendelkeznek. 

 A jelenleg ilyen feltételes mentességet élvező alapítványok 2022. december 31-éig továbbra 
is igénybe vehetik az adómentességet, ha vállalják, hogy 2023. január 15-éig igazolják, hogy 
megszerezték a közhasznú minősítést. 

Az adózó választása szerint az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton teljesített 
bevallást csak akkor továbbítja az állami adóhatóság az önkormányzathoz, ha az nem 
tartalmaz számszaki hibát.  

 

 
Társasági adó 
 
Az adóév utolsó hónapjának 20-áig esedékes feltöltési kötelezettség megszűnik (aki az 
adó-felajánlás miatt mégis alkalmazná, az külön bejelentés mellett megteheti, de a 2019-ben 
kezdődő adóévben már nem kötelező feltölteni.) 
 
Pontosítják a csoportos társaságiadó-alanyiságra vonatkozó szabályokat: 
- a törvény egyértelműsíti, hogy a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát 
egybe kell számolni a 75%-os szavazati jog számításakor (ha pl. az egyik cég csak a férj, a 
másik pedig csak a feleség tulajdonában van, beléphet mindkét cég a csoportba); 

- a csoporttagoknak nem közvetlenül a NAV felé, hanem csak a csoportképviselő felé kell 
adatot szolgáltatniuk, melyet a csoportképviselő a társasági adóbevallás keretében továbbít 
a NAV felé (a csoportképviselő teszi meg az elvárt adóra vonatkozó nyilatkozatot is a 
csoporttag nevében); 

- újonnan alapított cégek is bekerülhetnek a csoportba az adóhatóság engedélyével; 

- rendezik a társaságiadó-felajánlással kapcsolatos teendőket a tagság megszűnése esetén, 
valamint a fejlesztési tartalékhoz, ill. bejelentett immateriális javakhoz kapcsolódó 



kedvezmények szankciós visszafizetésének módját, ha a cég a csoportba lépést követően 
nem teljesíti a feltételeket. 

A kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházásokra vonatkozó 
adókedvezmény határértékei csökkennek. 
 
A vagyonkezelő alapítványok mint új jogi formák megjelennek a társasági adótörvényben 
is adóalanyként. 
 
Az adókikerülés megelőzését célzó EU tanácsi irányelv nyomán a törvény bevezeti 
többek között a strukturált jogügylet, a hibrid gazdálkodó szervezet és az önálló 
adóalanyként figyelembe nem vett állandó telephely fogalmát, valamint speciális 
rendelkezések jelennek meg a tőkekivonásra vonatkozóan. 
 
A transzferár-szabályokat apport esetén nemcsak a már többségi befolyással rendelkező 
tagnak kell alkalmaznia, hanem annak a tagnak is, aki az apport révén szerzi meg a többségi 
befolyást. 
 

A KKV-szektor beruházási tevékenységének ösztönzése érdekében a javaslat szerint 
a fejlesztési adókedvezmény kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogcímének 
értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válik. 

A fejlesztési adókedvezmény illetően továbbá a 2020. január 1-jétől kezdődően bejelentett 
beruházások vonatkozásában megszűnnek a létszám- és bérköltség feltételek 
 
Kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének támogatása kapcsán 
a támogatási maximum szabály. 
 A látvány-csapatsport rendszerben működő sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének 
támogatása esetén a támogatás igénybevételének alapját a módosítás szerint nem a 
működési veszteség adja, hanem a látvány-csapatsport támogatási rendszer többi 
jogcíméhez hasonlóan támogatási intenzitás kerül meghatározásra (az elszámolható 
költségek 80 %-a, de legfeljebb sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként a 600 
millió forint). 
 
 
 
Reklámadó 
 
Mértéke 0%-ra csökkent egységesen 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig (ebben az 
időszakban nem kell eleget tenni sem a bejelentkezési, sem a bevallási kötelezettségnek). A 
2019-es adóév adóelőlegének csak a felét kell megfizetni július 20-ig vagy október 20-ig. 
 
Megszűnik a bejelentkezési kötelezettség, amennyiben az adózó a NAV felé bejelenti az 
iparűzésiadó-telephelyre és az adóügyi képviseletre vonatkozó információkat. Ebben az 
esetben ezeket a NAV automatikusan továbbítja a megfelelő önkormányzat felé. 

 



 

 

Innovációs járulék  
 
Itt is eltörlik a feltöltési kötelezettséget. A negyedévet követő hó 20-ig megfizetett előlegeket 
az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig kell kiegészíteni az éves adó 
összegére.  
 
 
. 
Számviteli törvény 
 
A több üzleti éven átnyúló projektek elszámolásának szabályai módosulnak, a jelenlegi 
számlázáson alapuló bevétel-elszámolás helyett a jövőben a bevételeket a felmerült 
költségekhez igazítva, elhatárolásokon keresztül kell elszámolni. Az új szabályokat a 2020. 
évben induló üzleti évben kell első alkalommal alkalmazni (a 2020. január 1-je előtt 
megkötött szerződésekre nem kötelező), de már a 2019. évben üzleti évben is lehet 
választani az alkalmazását. 

 

Lezárt EKAER bejelentések módosítása 

Amennyiben az adózó az EKAER bejelentési kötelezettségének teljesítése során a miniszteri 
rendeletben meghatározott módosítható adatot hibásan adta meg, a törvény-módosítás 
alapján a lezárt bejelentést egy alkalommal, az EKAER-szám lezárást követő 3 
munkanapon belül, legkésőbb a NAV adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő 
ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja. Amennyiben a módosítás következtében az 
adózó magasabb összegű kockázati biztosíték nyújtására kötelezett, a nyilvántartásba vételt 
a NAV akkor teljesíti, ha az adózó a biztosítéknyújtási kötelezettségét maradéktalanul 
teljesítette. 

A bejelentés módosítása esetében a bejelentő pótlék megfizetésére lenne köteles. A pótlék 
összege módosítható adatonként ötezer forint az érintett tételsorok számától függetlenül. A 
pótlék a bejelentést követő munkanapon esedékes, annak elengedésére, mérséklésére 
nincs lehetőség, megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető. 

Illetékek 
 
Az illetékmentesség is csak a közhasznú minősítéssel rendelkező alapítványokat illeti meg a 
jövőben. A helyi iparűzési adóhoz hasonlóan az illetékmentesség igazolására is lesz egy két 
éves átmeneti időszak. 

 

Tulajdonosi tőketranzakciókra vonatkozó transzferár-szabályok 



2020. január 1-jétől már nem csak akkor kötelező a piaci ár alkalmazása a nem pénzbeli 
tőkeemelés, tőkeleszállítás, illetve osztalék-kifizetés esetén, ha azt a többségi tulajdonos 
vagy a többségi tulajdonos javára teljesítik, hanem már akkor is alkalmazni kell a transzferár-
szabályokat, ha kapcsolt vállalkozások között történik ilyen ügylet. Tovább bővül a jogcímek 
köre is, a transzferár-szabályokat a jövőben abban az esetben is alkalmazni kell, ha a 
társaság a visszavásárolt üzletrészt a Ptk. előírásainak teljesítése céljából egy éven belül 
ellenérték nélkül átadja a tagok részére. 


