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A Tájékoztató bemutatja az adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló 
törvényjavaslatot érintő fontosabb változtatásokat.  

I. A változások elvi iránya, lényegesebb elemei 
A Kormányprogram célul tűzte ki, hogy lebontsa mindazokat az akadályokat, amelyek mind a 
vállalkozások, mind pedig a lakosság érvényesülését gátolják, olyan feltételeket teremtsen, 
amelyek javítják a vállalkozások, illetőleg a lakosság érvényesülését, felzárkózását a fejlett 
európai országok színvonalára. Ezen célok megvalósítása érdekében soron kívül megtörtént a 
vállalkozások és a szakmai szervezetek jelzései alapján azon akadályok meghatározása, amelyek 
zavarják a vállalkozások működését és a lakosságot, illetőleg amelyek azonnali kezelést 
igényelnek.  

A javasolt módosítások érzékelhető könnyebbséget jelentenek a vállalkozások és 
magánszemélyek számára, azonnal javíthatják a vállalkozások működési feltételeit és a 
magánszemélyek élethelyzetét, csökkentik az adminisztrációs kötelezettségeket, amelyen 
keresztül megtakarítás jelentkezhet a vállalkozásoknál, oly módon, hogy az a költségvetés 
számára nem jelent érdemleges többletterhet, nem rontja a költségvetés egyenlegét. 
Összességében gazdaságélénkítő hatása lehet az intézkedéseknek.  

A személyi jövedelemadó változó szabálya lehetővé teszi az elhatárolt veszteség elszámolását 
az adóhatósági ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jövedelemmel szemben is. Az iparűzési 
adóhoz kapcsolódó adóalap-csökkentési, továbbá a mikrovállalkozások létszámnöveléséhez 
kapcsolódó kedvezményi feltétel változása egyszerűbbé teszi a köztartozásra vonatkozó 
követelmény teljesítését azáltal, hogy köztartozás helyett az állami vagy az önkormányzati 
adóhatóságnál fennálló adótartozást kell figyelembe venni. A társasági adó szabályaival 
összhangban a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetben lévő 48 kistérség 
területén működő egyéni vállalkozók (mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók) számára 
lehetővé válik a tevékenységet közvetlenül szolgáló, újként beszerzett, előállított gépek és 
berendezések (műszaki gépek és berendezések), valamint a személygépkocsi kivételével a 
járművek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása.  

A társasági adó módosításai egyszerűsítik az elhatárolt veszteség és a fejlesztési 
adókedvezmény érvényesítését, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók 
számára biztosítják a naptári és az üzleti év eltérése miatt az utolsó naptári év végén kieső 
beruházási adókedvezmény igénybe vételének lehetőségét. A területfejlesztés szempontjából 
leghátrányosabb helyzetben lévő 48 kistérség területén működő kis- és középvállalkozások 
számára lehetővé válik a tevékenységet közvetlenül szolgáló, újként beszerzett, előállított gépek 
és berendezések (műszaki gépek és berendezések), valamint a személygépkocsi kivételével a 
járművek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása. Újdonságként vezeti be a társasági adó 
szabályozása az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmét támogató 
szabályokat. A módosuló szabályok egyszerűbbé teszik egyes adóalap-kedvezmények 
érvényesítéséhez szükséges köztartozás fennállását tiltó rendelkezések alkalmazását. 

Az egyszerűsített vállalkozói adóban az elemi kárra tekintettel a biztosítótól kapott kártérítés 
összege kikerül az adóalapból, továbbá egységesen minden adóalany számára megszűnik a helyi 
iparűzési adóra vonatkozó feltöltési kötelezettség. 

Az általános forgalmi adóban az állami támogatások utáni arányosítási kötelezettségből 
fakadó többletteher különösen érzékenyen érinti az egyes foglalkoztatást elősegítő támogatásban 
részesülő munkáltatókat. Ezért az ilyen támogatások tekintetében indokolt az arányosítási 
kötelezettség felülvizsgálata, és ahol a felmerült probléma ezáltal rendezhető, szükséges annak 
megszüntetése.  
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A helyi adókban az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapításával összefüggő bejelentés 
határideje meghosszabbodik, elősegítve az adózók ez irányú döntését. A kedvező szabály már a 
2004. adóévre is vonatkozna. A nettó árbevétel-fogalom korrekciójával – 2006. január 1-jétől – 
kikerül az iparűzési adó alapjából a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összege, valamint 
a kapott jogdíjbevétel. 

Az illetékek körében egyértelművé válik, hogy a munkavállalói értékpapír-juttatási program 
keretében kapott értékpapír, valamint a személyi jövedelemadó-terhet nem viselő dolgozói 
részvény és dolgozói üzletrész szerzése mentes az ajándékozási illeték alól. A személyi 
jövedelemadóról szóló törvény 2005. évi változásával összhangban nem csak a családi 
gazdálkodó, hanem minden regisztrációs igazolással rendelkező magánszemély termőföld 
vásárlása – külön részletezett feltételek teljesülése esetén – illetékmentessé válik. Ezen 
túlmenően lehetőség nyílik a gépjárműszerzési illeték bankkártyával vagy az okmányiroda 
házipénztárába történő megfizetésére, befizetésére. A négy éves beépítési kötelemmel járó 
feltételes illetékmentesség igazolásához szükséges használatba vételi engedélyt nem az 
ügyfélnek, hanem az illetékhivatalnak kell bekérnie az építésügyi hatóságtól. 

Az adózás rendjét illetően – az üzleti kapcsolatok biztonságának elősegítése érdekében – az 
adótitok szabályok módosításával lehetővé válik az adószámmal rendelkező adózók adatainak 
(név, adószám, székhely) nyilvános adatbázisban történő adóhatósági közzététele az interneten. 

Külföldi magánszemélynek történő osztalékkifizetés kapcsán eljáró részvényesi meghatalmazott 
és letétkezelő eljárása egyszerűsödik azzal, hogy nem lesz szükség az adóazonosító jelre. 

Egymással összefüggő áfa-önellenőrzések esetén törvényi előírás alapján, a feltételek fennállta 
esetén közvetlenül alkalmazható a mérsékelt pótlék megállapítására vonatkozó szabály, 
megszűnik a külön erre irányuló adóhatósági engedélyezési eljárás. 

Az adózó halála esetére – szabályozási hiányosságot pótolva – meghatározásra kerül az örökölt 
támogatások (adóvisszatérítések) örökösök részére történő kiutalásának rendje. 

Az üzleti év mérlegforduló napjának megváltoztatásáról szóló adóhatósági bejelentést a változás 
évét megelőző naptári év augusztus 15. napja helyett az üzleti év mérlegfordulónapjának 
megváltozásáról hozott döntéstől számított 15 napon belül kell megtenni. 

A feltöltésre nem kötelezett, naptári évtől eltérő üzleti évet választó társasági adóalanyok (az 
adózót feltöltési kötelezettség az 50 millió forint feletti bevétel esetén terheli) utolsó havi, 
negyedévi előlegüket a tárgyidőszakot követő hó 20-áig teljesíthetik és nem a feltöltési 
kötelezettség egy hónappal korábbi határidejéig. 

Minden olyan vállalkozás, amelyet társasági adóelőleg feltöltési kötelezettség nem terhel – 
ideértve az eltérő üzleti évet választókat is – mentesül a kommunális adóelőleg és az iparűzési 
adóelőleg feltöltési kötelezettség alól.  

Meghatározásra kerül, hogy az előző időszak adatai alapján fizetendő előleg kérelemre történő, 
utóbb indokolatlanná vált mérséklése esetén kiszabható bírság alapja az előző időszak adatai 
alapján számított és a mérsékelt adóelőleg különbözete. 

Nemcsak a kiállítás napján fennálló adótartozásról, illetőleg annak hiányáról adható ki 
adóigazolás, hanem az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt más napra vonatkozóan is. 

A tagállami adóhatóságok közötti adóbehajtási jogsegély tekintetében az elévülési szabályok 
eltérnek az uniós irányelvben foglaltaktól. Ezzel összhangban a behajtási jogsegély esetén a 
megkereső állam elévülési szabályait kell alkalmazni. 

Az adóvégrehajtás specifikumaira és az adózói jogok védelmére tekintettel a módosítás egyes 
esetekben (pl. a visszatartásról rendelkező határozat) lehetővé teszi a kézbesítési vélelem 
megdöntését. 



4  

Adóhatósággal szemben fennálló követelések faktorálásának lehetőségével összefüggésben a 
költségvetési támogatás (adóvisszaigénylés) kiutalását az adóhatóság közvetlenül teljesíthetné a 
faktorálási tevékenységet végző pénzügyi intézménynek.  

A vállalkozói járulékfizetési kötelezettséget előíró szabályok olyan értelmező rendelkezésekkel 
egészülnek ki, amelyek egyértelművé teszik a többes jogviszonnyal, illetőleg a 
munkaviszonnyal rendelkező vagy a közoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató vállalkozó fizetési kötelezettségét. A társas vállalkozás tagjai adminisztrációs 
kötelezettségeinek egyszerűsítése érdekében más járuléklevonással együtt a társas vállalkozás 
teljesíti a vállalkozói járulék fizetésével kapcsolatos kötelezettségeket a társas vállalkozó 
helyett. 

Az EGT-n kívüli ún. harmadik országok Magyarországon biztosítási jogviszonyt létesítő 
állampolgárai a jövőben korlátozás nélkül léphetnek be magánnyugdíj-pénztárba, és 
egyszerűbbé válik hozzáférésük a megtakarításukhoz.  

A számviteli törvény rendelkezései a mérlegfőösszeg, az éves nettó árbevétel és a 
foglalkoztatottak létszámának bizonyos értékhatára alatt lehetővé teszik, hogy a vállalkozások 
éves beszámoló helyett egyszerűsített éves beszámolót készítsenek. Az egyszerűsített éves 
beszámoló nemcsak formájában egyszerűbb (összevont adatokat tartalmaz), hanem számos 
tartalmi egyszerűsítést is jelent. A javaslat az első két értékhatár emelésével, valorizációjával a 
vállalkozások egy részénél érzékelhető adminisztrációs egyszerűsítést valósít meg úgy, hogy a 
megemelt értékek még mindig nem érik el az európai uniós felső határt, ugyanakkor tükrözik a 
hazai vállalkozási struktúra (méret) sajátosságait is. A megemelt határértékek (már a 2005. évi 
üzleti évre vonatkozóan): mérlegfőösszeg 500 millió Ft, éves nettó árbevétel 1000 millió Ft. (A 
tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 50 fős határérték az uniós 
előírások szerint nem emelhető tovább, ezért azt a módosítás nem érinti.) 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló törvény módosításával lehetővé válik, hogy április 1-jétől az elektronikus 
bevallást választó magánszemélyek 1 %-os nyilatkozatukat is elektronikus úton tegyék meg. 

Az államháztartásról szóló törvény módosításával összefüggésben az adóval, járulékkal, 
illetékkel és vámmal összefüggő eljárás egyszerűsítésével az államháztartás alrendszereiből 
folyósítandó támogatásokhoz egyszerűbb eljárásban juthatnának hozzá a kedvezményezettek.  

A közszféra dolgozóinak lakáshiteleihez kapcsolódó állami kezesség beváltásának 
kormányrendeleti szintű szabályozására ad felhatalmazást a köztisztviselők jogállásáról, a 
fegyveres szervekről és a Magyar Honvédségről szóló törvény tervezett módosítása. 

A módosítások táblázatos összefoglalását és az érintettek körét a melléklet mutatja be.  

II. Az egyes adónemeket érintő részletes módosítási javaslatok 

1. Személyi jövedelemadó 

1.1. A Descartes-díj adómentessé tétele 

A Miniszterelnöki Hivatal javaslata alapján az Európai Unió Descartes-díjának személyi 
jövedelemadó alóli mentesítését tartalmazza a javaslat. A díjak, kitüntetések, illetve az ezekhez 
kapcsolódó pénzjutalmak adójogi helyzetének átfogó felülvizsgálatát a tervezett reformcsomag 
keretében célszerű elvégezni. 

1.2. Az elhatárolt veszteség felhasználásával kapcsolatos egyszerűsítések 

A társas vállalkozások esetében javasolt módosítással összhangban az egyéni vállalkozók és az 
őstermelők számára lehetővé válik az adóalap utólagos – bármilyen okból, így revízió vagy 



5  

önrevízió végett történő – növekedése esetén a rendelkezésre álló elhatárolt veszteség 
felhasználása. A javaslat egyben szabályt alkot a közös őstermelői igazolvánnyal tevékenységet 
végzők, családi gazdálkodók esetén a közös tevékenység megkezdését megelőzően elhatárolt 
veszteség elszámolására. 

1.3. A köztartozásra vonatkozó szabályok pontosítása 

Az egyéni vállalkozók és az őstermelők esetében a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóalap-
csökkentés feltétele, hogy az adózónak az adóév utolsó napján nincs köztartozása. A köztartozás 
fogalma nemcsak adótartozást jelent, nehezen értelmezhető és alkalmazható ez a rendelkezés. 
Javasolható, hogy az Art. szerinti köztartozás helyett az állami és önkormányzati adóhatóság 
felé fennálló adótartozás legyen a kizáró ok. Hasonlóan indokolt változtatni a 
mikrovállalkozások létszámnöveléséhez kapcsolódó kedvezmény igénybevételét kizáró 
köztartozás meghatározását is. Ez utóbbi az egyéni vállalkozókat érinti. 

1.4. Adómentes kifizetések korlátozásának feloldása 

A javaslat új rendelkezést iktat be, amely megszünteti az államháztartási, egyházi forrásból, 
nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatásból, segélyből, akár közvetetten is 
finanszírozott adómentes juttatások korlátozó szabályát. 

1.5. 100 százalékos értékcsökkenési leírás 

A társasági adó törvénnyel összhangban az egyéni vállalkozók (mezőgazdasági őstermelők, 
családi gazdálkodók) számára is megnyílik a 100 százalékos amortizáció lehetősége. Abban a 48 
kistérségben, amelyek a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetben vannak, a 
kis- és középvállalkozások számára lehetővé válik a tevékenységet közvetlenül szolgáló, újként 
beszerzett, előállított gépek és berendezések (műszaki gépek és berendezések), valamint a 
személygépkocsi kivételével a járművek bekerülési értékének egyösszegű elszámolására. A 
területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek közül azok a kistérségek tartoznak a 
48 kistérségbe, amelyeknek komplex mutatója nem éri el Budapest komplex mutatójának 60%-
át.  

1.6. Egyéb módosítások, pontosítások 

Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a javaslat pontosítja a cégautó személyes használatának 
fogalmát, kimondva, hogy nem minősül személyes használatnak a munkahely, vagy a székhely, 
vagy a telephely és a lakóhely közötti útvonalon történő használat, ha az kiküldetés, külföldi 
kiküldetés, külszolgálat keretében történik. 

Kiegészül a törvénynek az a rendelkezése, amely meghatározza, hogy milyen esetekben nem 
keletkezik kamatkedvezmény címén jövedelem, kimondva, hogy ilyennek minősül a korábbi 
munkáltatótól felvett lakáscélú hitel visszafizetéséhez az új munkáltató által nyújtott hitel, 
továbbá a leltárhiányért felelős személyt terhelő kötelezettség miatti követelés is. 

A javaslat – az ez év január 1-jétől 25 százalékra emelt adókulccsal összhangban – 40 ezer 
forintról 50 ezer forintra emeli az ingóértékesítés adókedvezményét. 

A bányászati ágazatban hagyományosan adható szénjárandóságot a Munka Törvénykönyvének 
az ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet alapján nem csak 
szénben, hanem más háztartási tüzelőanyagban is ki lehet adni. A javaslat ezzel összhangban az 
adómentességet kiterjeszti a más tüzelőanyagban kiadott juttatásra is. 
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2. Társasági adó és osztalékadó 

2.1. Az elhatárolt veszteségek felhasználásával kapcsolatos egyszerűsítések 

A veszteségelhatárolási szabályok módosításával az átalakulás, illetve kedvezményezett 
eszközátruházás esetén a jogutódnak nem kell adóhatósági engedély a jogelődnél, illetve az 
átruházó társaságnál keletkezett elhatárolt veszteség érvényesítéséhez.  

A módosítás révén a veszteségelhatároláshoz akkor sem kell adóhatósági engedély, ha az 
adózónál az adóalap ugyan negatív, de az adózás előtti eredmény nulla vagy nyereség. Azokban 
az esetekben, amikor az adóhatósági engedély továbbra is szükséges, a költséget, ráfordítást az 
árbevétel helyett a – pénzügyi műveletek bevételét is tartalmazó, tehát az adózó számára 
kedvezőbb – bevételhez kell viszonyítani.  

A jelenlegi gyakorlat szerint a társasági adóban felhasznált elhatárolt veszteség csak fix összeg 
lehet, és ezért adóhatósági revíziók következtében utólag megemelt adóalap ellentételezésére 
nem használható fel. A javaslat szerint az adóalap utólagos – bármilyen okból, így revízió vagy 
önrevízió végett történő – növekedése esetén a rendelkezésre álló elhatárolt veszteségek 
felhasználhatók.  

2.2. A fejlesztés, beruházási adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó adminisztráció 
egyszerűsítése 

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének egyszerűsítését célozza, hogy az adózók a 100 
millió euró alatti beruházásokhoz az adókedvezményt – a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott 
kérelem és a Pénzügyminisztérium engedélyezési eljárása helyett – a Pénzügyminisztérium felé 
tett adatbejelentés és önadózás útján vehetik igénybe. Engedély a továbbiakban csak azokhoz a 
nagyberuházást tartalmazó fejlesztési programokhoz szükséges, amelyekhez meg kell kérni az 
Európai Bizottság hozzájárulását. (Ez – a megelőző két év azonos célú beruházásait is 
beszámítva – a 100 millió euró feletti beruházásokat jelenti, akkor, ha az igényelt támogatás 
meghaladja a 100 millió eurós beruházási programhoz adható támogatást). Más esetben 
elegendő a bejelentési kötelezettség előírása arról, hogy a vállalkozás hol, mikori kezdéssel, 
milyen célra, milyen összegű beruházást kíván elkezdeni, amelyhez fejlesztési adókedvezményt 
kíván igénybe venni. Az egyszerűsítő szabályok 2005. július 1-jétől lépnek hatályba. 

Azok a beruházási adókedvezményt érvényesítő vállalkozások, amelyek naptári évtől eltérő 
üzleti évre tértek át a társasági adókedvezmény igénybevételének időszakában, 10 adóév helyett 
10 naptári éven keresztül érvényesíthetik az adókedvezményt. Az adókedvezmény 
igénybevételének utolsó naptári évének arra a részére, amely már a következő adóév elejét 
képezi, a módosítás alapján az adózók az időarányos adóalapból számított adóból vehetik 
igénybe a kedvezményt. 

2.3. Üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméhez kapcsolódó új adóalap-
kedvezmény 

A javaslat alapján az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme révén elért 
jövedelem fele levonható a társasági adóalapból, ezzel Magyarország e kereskedelem 
központjává válhat. A kedvezmény a kibocsátási egységhez az államtól térítés nélkül jutó 
adózókra nem vonatkozik. A javaslat megvalósulása esetén költségvetés bevételnövelő hatással 
is lehet számolni. 

.2.4. A köztartozásra vonatkozó szabályok pontosítás 

A helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóalap-csökkentés feltétele, hogy az adózónak az adóév 
utolsó napján nincs köztartozása. A köztartozás fogalma azonban nemcsak adótartozást jelent, 
hanem például illetéket, adórendszeren kívüli bírságot, kamarai tagdíjat is, amely nehézkessé, és 
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nehezen értelmezhetővé teszi a rendelkezés alkalmazását. Javasolható ezért, hogy az Art. 
szerinti köztartozás helyett az állami és önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 
adótartozás legyen a kizáró ok. Hasonlóan indokolt változtatni a mikrovállalkozások 
létszámnöveléséhez kapcsolódó kedvezményi feltételt is.  

2.5. A külföldi szervezetek adókötelezettségére vonatkozó átmeneti rendelkezés hatályon kívül 
helyezése 

A kamat, jogdíj, előadói, művészeti és sporttevékenységért, bemutatókért (kiállításokért) járó 
díjak után a külföldi illetőségű nem magánszemélynek (külföldi szervezetnek) 2004. január 1-
jétől nem keletkezik társasági adókötelezettsége. E rendelkezéshez átmeneti előírás kapcsolódik, 
amely azt hívatott szolgálni, hogy az adókötelezettség megszűnése miatt a 2004. előtt esedékes 
kötelezettségeket ne ütemezzék 2004-re. Ez a cél az átmeneti rendelkezéssel – álláspontunk 
szerint – teljesült, a 2004. év már lezárult, így a szabály hatályon kívül helyezése ésszerű. 

2.6. 100 százalékos értékcsökkenési leírás 

Abban a 48 kistérségben, amelyek a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetben 
vannak, a kis- és középvállalkozások számára lehetővé válik a tevékenységet közvetlenül 
szolgáló, újként beszerzett, előállított gépek és berendezések (műszaki gépek és berendezések), 
valamint a személygépkocsi kivételével a járművek bekerülési értékének egyösszegű 
elszámolására. A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek közül azok a 
kistérségek tartoznak a 48 kistérségbe, amelyeknek komplex mutatója nem éri el Budapest 
komplex mutatójának 60%-át.  

3. Egyszerűsített vállalkozói adó 
A vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközben (pl. személygépkocsiban) 
bekövetkezett elemi kár (pl. jégkár) miatt kapott kártérítés összegével jelenleg nem 
csökkenthető az eva alapja ellentétben azzal az esettel, ha az adóalany a károkozótól vagy annak 
felelősségbiztosítójától, vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kap bevételt. 
A módosítás szerint az elemi kárra tekintettel a biztosítótól kapott kártérítés összege levonható 
az adóalapból. A módosuló szabály 2004. január 1-jétől alkalmazható. Az evába történő 
bejelentkezés esetben követelmény, hogy az adózónak ne legyen köztartozása, a javaslat az 
egyszerűsítés érdekében köztartozás helyett adótartozásra vonatkozó utalást tartalmaz. 

4. Általános forgalmi adó 
Az állami támogatások utáni arányosítási kötelezettségből fakadó többletteher különösen 
érzékenyen érinti a foglalkoztatást elősegítő – munkahely-teremtési, munkahely-megőrző, 
foglalkoztatást bővítő, stb. – támogatásokban részesülő munkáltatókat. Ez a tény – a le nem 
vonható áfából fakadó, a munkáltatókat sújtó többletterhen túl – azzal a nem kívánt 
eredménnyel járhat, hogy a munkáltatók a jövőben inkább nem élnek e támogatási formák 
igénybevételének lehetőségével, azaz kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak majd. A probléma 
megoldásaként adódik ezen konkrét támogatások esetében az arányosítási kötelezettség 2004. 
január 1-jére visszamenőleges megszüntetése. Ugyanakkor az arányosítási kötelezettség 
eltörlésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy azoknál a támogatási formáknál, illetve azon 
időszakok tekintetében, melyekre a támogatás kedvezményezettjét a le nem vonható adó miatt 
valamilyen módon kompenzálták, az arányosítás megszüntetése nem indokolt.  

Az általános forgalmi adó arányosítási kötelezettség alóli mentesség a következő támogatásokat 
érinti: 

- A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 287. §-a szerinti 
támogatás; 



8  

- a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V. 15.) 
Korm. rendelet szerinti támogatás; 

- a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a 
munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet szerinti 
támogatás; 

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 
16.) MüM rendelet szerinti támogatás,  

- a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott 
munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 
11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet szerinti támogatás; 

- a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet szerinti támogatás. 

5. Fogyasztói árkiegészítések 
A legutóbbi módosítás kapcsán – pl. nevelési-oktatási intézmények diákbérlet-vásárlásainak 
szűkítésére, ingyenes utazások Európai Parlament képviselőire történő kiterjesztésére – a Fát. 
nem adott felhatalmazást a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 
287/1997. (XII. 29.) Korm. rendeletben történő átvezetésre, ami az árkiegészítés 
igénybevételéhez feltétlenül szükséges. A módosítás a jogalkalmazást segítő 
részletszabályoknak a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. 
(XII. 29.) Korm. rendeletben történő megjelenését célozza azzal, hogy gondoskodik az ehhez 
szükséges felhatalmazó rendelkezésről. 

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
megszüntette a távolsági tömegközlekedés fogyasztói árkiegészítésének felülről korlátos 
szabályozását, de csak a 2004. évi CI. törvény 73. §-át helyezte hatályon kívül. Mivel a két 
jogszabályhely egymásra épült, ezért a koherenciazavar megszüntetése érdekében szükséges a 
305. § hatályon kívül helyezése. 

6. Helyi adók 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében a helyi iparűzési adó alapja egyszerűsített 
megállapításának bejelentését az adóévet megelőző évről szóló bevallással egyidejűleg kell 
megtenni. Sok adózó, könyvelő azonban e határidőt elmulasztja és tekintve, hogy e bejelentés az 
adóévben később nem tehető meg, az adózó elesik az adminisztrációs egyszerűsítés 
lehetőségétől. Ezért a javaslat a Htv. olyan értelmű módosítását irányozza elő, amely az 
adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig hosszabbítja meg az adóévi egyszerűsített 
adóalap-megállapításról szóló bejelentés határidejét. Ezen egyszerűsítés már a 2004. évben 
kezdődő adóévre is kiterjedne.  

A Htv-nek a nettó árbevételre vonatkozó korrekciójával 2006. január 1-jétől már nem lesz 
iparűzési adóköteles a kapott kamat és kamatjellegű bevétel, valamint a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel. A kamatok adóalapból való kiemelése kb. 2 
milliárd forint, a jogdíjbevétel árbevétel-csökkentő tételként való definiálása pedig milliárdos 
nagyságrendű bevétel kiesést jelenthet az önkormányzatok számára a 2006. évre vonatkozóan. 

7. Illetékek 
A hatályos Itv. és Szja tv. összhangja vonatkozásában jogbizonytalanságot jelent, hogy az 
elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében juttatott értékpapír és a dolgozói 
részvény program keretében juttatott értékpapír után kell-e ajándékozási illetéket fizetni. Ezen 
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jogbizonytalanság megszüntetése érdekében az Itv. úgy módosul, hogy kifejezetten kimondja: e 
programok keretében – személyi jövedelemadó-terhet nem viselő módon – szerzett üzletrész, 
részvény mentes az ajándékozási illeték alól.  

A hatályos Itv. szerint a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), 
valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzéséhez kapcsolódó 
feltételes (4 éves beépítés esetére járó) illetékmentesség véglegessé válásához szükséges a 
beépítés tényét igazoló használatbavételi engedély bemutatása az illetékhivatalnál. Ezen 
igazolási rend úgy módosul, hogy a négy éves beépítési kötelem elteltével az illetékhivatal 
megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot annak érdekében, hogy igazolja, a lakóházra a 
használatbavételi engedély kiadása megtörtént-e. Ekképp nem az ügyfélnek kellene az igazolást 
bemutatni, hanem azt helyette – hivatalból – az illetékhivatal kérné meg. 

Az illetéktörvény rögzíti az általános tételű államigazgatási eljárási illeték hatályos – de jelenleg 
PM rendeletben meghatározott – 2200 Ft-os mértékét. 

Az Itv. jelenleg csak a családi gazdálkodó számára teszi lehetővé a termőföld illetékmentes 
vásárlását. A javaslat az illetékmentességre jogosult kört a regisztrált mezőgazdasági termelők 
körével váltja fel, bővíti, azonban a mentesség igénybevételét feltételekhez köti. E szabály 2005. 
január 1-jére visszamenőleges hatállyal is alkalmazható, ha azt az arra jogosult vagyonszerző 
kéri. Átmeneti szabályként a családi gazdálkodó 2005. június 30-ig bejelentett vagyonszerzésére 
a hatályos szabályok vonatkoznak.  

A jelenleg hatályos Itv. szerint a gépjármű megszerzése után fizetendő illetéket az átírást 
megelőzően az okmányirodán beszerzett készpénzátutalási megbízás útján kell teljesíteni. A 
módosítás a gépjármű ajándékozási és visszterhes megszerzését terhelő illeték fizetési módját 
kiszélesíti. Az Itv. módosításával a vagyonszerzőnek arra is lehetősége lesz, hogy – abban az 
okmányirodában, ahol erre a feltételek adottak – bankkártyával vagy készpénzzel az 
okmányiroda házipénztárába fizesse meg a vagyonszerzési illetéket.  

8. Adózás rendje 

8.1. Üzleti kapcsolatok biztonságának erősítése 

Az állami, költségvetési támogatásokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása, valamint a 
jóhiszemű adózók biztonsága, és a gazdasági élet tisztaságának elősegítése érdekében felmerült 
a vállalkozási tevékenységet végző adózók működésére vonatkozó információk nyilvánossá 
tételének igénye. 

Az Art. azonban adótitoknak minősít minden az adóhatóság által nyilvántartott, az adózást érintő 
tényt, adatot és körülményt, amelyek csak a törvényben meghatározott módon és mértékben 
ismerhetők meg. E rendelkezés alapján az adózók neve, elnevezése, illetőleg adószáma, mint 
adózást érintő adat adótitok, melyet az arra vonatkozó szigorú törvényi rendelkezések alapján 
lehet csak kezelni. Ezt a korlátot hivatott elhárítani a módosítás azzal, hogy az Art. adótitok 
szabályait kiegészíti egy olyan rendelkezéssel, amely lehetővé teszi az adóhatóság által 
nyilvántartott adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók 
nevének, elnevezésének, adószámának az adóhatóság honlapján történő közzétételét. 

8.2. Bankszámlanyitási kötelezettség határideje 

Az adózó bankszámlaszámát érintő bejelentési kötelezettsége 2005. január 1-jétől megszűnt, így 
az első bankszámla megnyitásának határidejére vonatkozóan – amely korábban az elsőként 
megnyitott pénzforgalmi bankszámla számának bejelentésére előírt határidőből következett – az 
Art. nem tartalmaz rendelkezést. Tekintettel azonban arra, hogy az Art. a bankszámlanyitási 
kötelezettség teljesítésének elmulasztását szankcionálja, a kötelezettség határidejének 
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meghatározása szükséges. A tervezet szerint az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának 
közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitnia a bankszámlanyitásra kötelezett adózónak. 

8.3. A részvényesi meghatalmazott és a letétkezelő eljárása osztalékfizetés esetén 

A tervezett szabályozás – a hatályos szabályozás kiegészítésével és pontosításával – 
továbbfejleszti a külföldi személyeknek a részvényesi meghatalmazott (nominee) útján 
teljesítendő osztalékjövedelem kifizetésének szabályait. A részvényesi meghatalmazott a 
részvénykönyvbe történő bejegyzésétől teljeskörűen gyakorolja a részvényeseket megillető 
jogokat és képviseli a „mögötte álló” részvényeseket. Ezáltal a részvényesi meghatalmazott 
jogosult eljárni az osztalékfizetési eljárásban is. 

A tervezett módosítás jelentős – a kifizető és a letétkezelő adminisztrációs helyzetét – könnyítő 
rendelkezése az, amely lehetővé teszi, hogy a kifizető a kifizetést, illetőleg az adatszolgáltatást 
adóazonosító jel hiányában is teljesíthesse, ezzel mentesül az adóazonosító jel beszerzésének és 
a kifizetés megtagadásának kötelezettsége alól. Erre ugyanis az Art. 2005. január 1-jétől 
hatályos módosítása alapján nincs jogszerű lehetőség. 

A konstrukció egyik változata az, hogy a kifizetői igazolást nem kell a kifizetés időpontjában 
kiállítani, ugyanis a részvényesi meghatalmazott a kifizetés időpontjában – az időközbeni 
részvény-adásvételekre tekintettel – nem ismeri a részvénytulajdonosok személyét és a részükre 
fizetendő osztalék összegét. A módosítás lehetőséget ad a részvényesi meghatalmazottnak arra, 
hogy legkésőbb a kifizetés naptári évének utolsó napjáig nyilatkozzon a külföldi személy 
nevéről (elnevezéséről), lakóhelyéről, székhelyéről, születési helyéről, idejéről, illetőségéről, a 
részére kifizetendő, illetőleg kifizetett forintban meghatározott osztalék összegéről, amely 
alapján a kifizető az igazolást kiállítja és a kifizetés évét követő év január 31-éig 
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A nyilatkozatot magyar vagy magyar-angol nyelven 
kiállított, cégszerűen aláírt okiratban kell megtenni. A nyilatkozat kézhezvételét követő 30 
napon belül a kifizető a pontos adatok birtokában kiállítja a kifizetői igazolást, majd azt 
kézbesíti. 

A másik lehetséges eset az, hogy a részvényesi meghatalmazott nyilatkozata alapján a 
haszonhúzói alábontás vagy azok egy része már a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll, így a 
kifizető az igazolást a kifizetéssel egyidejűleg kiállítja, ha a részvényesi meghatalmazott a 
kifizetői igazolás alapjául szolgáló adatokról a kifizetés időpontjáig nyilatkozik és az 
illetőségigazolást, haszonhúzói nyilatkozatot csatolja. Ekkor a kifizető a nemzetközi egyezmény 
szerinti kedvezményes adómértékkel vonja le a kifizetéskor az adót. 

A kifizetői igazolásra jellemzően azért van szüksége a külföldi magánszemélynek, hogy a kettős 
adózás elkerüléséről szóló egyezményekben előírt kedvezményes adómértéket utólagosan 
érvényesíteni tudja az APEH Észak-budapesti Igazgatóságánál. 

Módosulnak a 4. számú melléklet képviseleti szabályai is, így az adó-visszatérítésre irányuló 
eljárásban a külföldi osztalékban részesülőt az adóhatóság előtti képviseleti jogosultságát 
igazoló letétkezelő, a kifizető részvénykönyvébe az osztalékfizetés időpontjában részvényesi 
meghatalmazottként bejegyzett személy is képviselheti. A letétkezelő, illetőleg a részvényesi 
meghatalmazott az erre jogosult személynek a képviseletre további meghatalmazást, megbízást 
adhat. 

Ha az osztalékjövedelemben részesülő külföldi személyről a kifizető a nyilatkozat hiányosságai 
miatt nem tud adatot szolgáltatni, akkor a részvényesi meghatalmazott személyéről és a részére 
teljesített osztalék összegéről kell teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ezzel a 
rendelkezéssel a módosítás kizárja azt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség hiányos 
adattartalmú teljesítése miatt az adóhatóság mulasztási bírságot szabjon ki. 
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8.4. Hibás áfa-bevallás önellenőrzéséhez kapcsolódó méltányossági kérelem 

A göngyölítés módszere miatt általános forgalmi adó adónemben előfordul, hogy egy hiba több 
egymást követő bevallás önellenőrzését is szükségessé teszi. Ezekre az esetekre a hatályos 
törvény méltányos önellenőrzési pótlékszámítási szabályt ír elő, melynek alkalmazását azonban 
az adóhatóságtól külön kérnie kell az adózónak. Tekintettel arra, hogy az adóhatóságnak 
objektív feltételek meglétét kell vizsgálnia és mérlegelési lehetősége nincs, indokolatlan külön 
adóhatósági eljárást előírni a pótlékmérséklésre. Ezért a módosítás megszünteti a 
pótlékmérséklésre irányuló adóhatósági eljárást, melynek következtében az önellenőrzést végző 
adózó a feltételek fennállta esetén közvetlenül alkalmazhatja a mérsékelt pótlékszámítási 
előírásokat. 

8.5. Eljárási rend öröklés esetén 

Az adózó halála esetén a jogutód az adójogviszony tekintetében kötelezettségeket és jogokat 
egyaránt örökölhet. A hatályos szabályozás csak az örökölt adótartozások tekintetében rendezi a 
követendő eljárást, a tartozások behajtásának rendjét, míg az elhunyt adózót megillető jogok 
(kiutalandó támogatások, adóvisszatérítések) sorsáról nem rendelkezik. A módosítás szerint az 
adóhatóság az örökös személyéről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul külön 
határozatban rendelkezik az örököst megillető összeg kiutalásáról, amelyet a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül teljesít. Amennyiben az örökösnek az adóhatóságnál 
nyilvántartott tartozása van, a kiutalandó összeget annak erejéig az adóhatóság visszatarthatja, 
mellyel a tartozás megfizetettnek minősül. 

8.6. A naptári évtől eltérő üzleti év bejelentése 

A hatályos szabályok szerint az üzleti év mérlegforduló napjának megváltozásáról az adózó a 
változás évét megelőző naptári év augusztus 15. napjáig tesz az adóhatóságnál bejelentést. A 
változást sokszor több mint egy évvel megelőző bejelentési határidő betartása a gyakorlatban 
nehézséget okoz. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. §-ában meghatározott 
feltételeknek megfelelő adózó ugyanis – ha pl. a tulajdonos váltásra év végén kerül sor – hiába 
változtatja meg jogszerűen az üzleti éve mérlegforduló napját, ha a tárgyévet megelőző naptári 
év augusztus 15-éig az erre vonatkozó bejelentést az adóhatósághoz nem teszi meg, mulasztási 
bírsággal sújtható. Minthogy a mérlegforduló nap megváltoztatásának feltételeivel 
kapcsolatosan a számviteli törvény rendelkezései az irányadók, nem indokolt az Art. bejelentési 
szabályaiban ennél szigorúbb feltételeket előírni. Ennek megfelelően a módosítás a 
mérlegforduló nap megváltoztatásával összefüggésben előírt bejelentési kötelezettséget a 
társaságnak a változásról hozott döntésétől számított 15 napon belül rendeli el teljesíteni. 

8.7. Előlegfizetési határidő 

A naptári évtől eltérő üzleti évet választóknál nem egyértelmű a szabályozás a tekintetben, hogy 
az utolsó havi, negyedévi társasági adóelőlegét csak annak az adózónak kell a feltöltési 
kötelezettség határidejéig megfizetnie, akit feltöltési kötelezettség terhel (az adózót feltöltési 
kötelezettség az 50 millió forint feletti bevétel esetén terheli). Az Art. módosítása következtében 
egyértelművé válik, hogy a feltöltésre nem kötelezett naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
társasági adóalanyok is utolsó havi, negyedévi előlegüket a tárgyidőszakot követő hó 20-áig 
teljesítik. 

8.8. Mentesítés a helyi adóelőleg feltöltési kötelezettség alól 

A hatályos törvény a helyi kommunális és iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettség alól az 
egyszeres könyvvezetésre kötelezett vállalkozókat mentesíti. Ugyanakkor társasági adóelőleg 
feltöltésre csak azok a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások kötelezettek, amelyeknek az 
adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió 
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forintot. Ezért előfordul, hogy a vállalkozásnak ugyan nincs társasági adó feltöltési 
kötelezettsége, de helyi adó feltöltési kötelezettsége igen. Indokolt a szabályozás szinkronba 
hozása, ezért a tervezet mentesíti mindazokat a vállalkozásokat – ideértve az eltérő üzleti évet 
választókat is – a helyi adóelőleg feltöltési kötelezettség alól, amelyek társasági adóelőleg 
feltöltésre sem kötelezettek. 

8.9. Az adóelőleg-mérséklési kérelemhez kapcsolódó szankció 

Az előlegfizetésre kötelezett adózónak lehetősége van arra, hogy az előző időszak adatai alapján 
fizetendő előlegének mérséklését kérje, amennyiben számításai alapján a tárgyévi kötelezettsége 
attól kevesebb lesz. Ha utóbb kiderül, hogy indokolatlan volt az előlegmérséklés, 20%-ig terjedő 
mulasztási bírság szabható ki. A módosítás a bírság alapját teszi egyértelművé annak 
kimondásával, hogy az az előző időszak adatai alapján számított és a mérsékelt adóelőleg 
különbözete. 

8.10. Adóigazolás kiállítása 

Az Art. jelenleg csak az adóigazolás kiállításának napján fennálló adótartozásnak, illetőleg 
hiányának igazolását szabályozza speciálisan, ettől eltérő napra vonatkozó igazolások az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján adhatók ki. A módosítás 
egységessé teszi a szabályozást és lehetővé teszi az Art. alapján a kérelemben megjelölt napra 
vonatkozó adóigazolás kiadását. 

8.11. Alanyi adómentesség értékhatár szabályának összhangja családi gazdálkodóknál 

Az Art. szerint családi gazdálkodók esetén az áfa alanyi mentesség értékhatára megegyezik a 
személyi jövedelemadóban az átalányadózás választására jogosító értékhatárral. A 2005. 
januárjától hatályos módosítások következtében az Áfa. törvény szerint ugyanakkor családi 
gazdálkodók esetén az alanyi mentesség értékhatára 6 millió forint, míg a Szja. törvény szerint 
az átalányadózás választására jogosító értékhatár 7 millió forint. Az eltérő értékhatárokra 
tekintettel indokolt az Art. hivatkozott rendelkezésének a hatályon kívül helyezése. 

8.12. Elévülési szabályok adóbehajtási jogsegély esetén 

A tagállamok adóhatóságai közötti adóbehajtási jogsegély szabályait tartalmazó irányelv szerint 
az elévülésre a behajtást kérő (megkereső) állam szabályait kell alkalmazni. Az Art. ettől 
eltérően rendelkezik, ezért az összhang megteremtése érdekében a tervezet az irányelvnek 
megfelelően módosítja a törvényt. 

8.13. Kézbesítési vélelem szabályozása a végrehajtási eljárásban 

A végrehajtási eljárás során az Art. a Vht. meghatározott szabályait rendeli alkalmazni. A Vht.-
ben külön szabályok rendelkeznek a kézbesítési vélelem megdöntéséről, mely alapján a 
végrehajtás során a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem nem terjeszthető elő. Ez alól 
kivételt képez az az eset (ezen a ponton a Vht. továbbutal a Pp. 99/B. §-ára), amikor a 
végrehajtási eljárás alapját képező, fizetési kötelezettséget megállapító jogerős határozat 
kézbesítése tekintetében terjesztik elő a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet. 

A tervezett szabályozás megszünteti ezt az utaló típusú szabályozási módot és egy helyen, az 
Art. kézbesítési szabályai között rendezi a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem 
előterjesztésének, illetőleg kizárásának szabályait. Általános szabály szerint kézbesítési vélelem 
megdöntése iránti kérelem előterjesztésének a végrehajtási eljárás során nem lesz helye. Az 
adóvégrehajtás specifikumaira és az adózói jogok védelmére tekintettel, azonban a módosítás – 
a Vht.-ban engedélyezett kivételnél tágabb körben – négy esetet kiemel az általános  
előterjesztés tilalmi szabály alól, ezáltal a visszatartásról rendelkező határozat, a munkáltató, 
hitelintézet stb. által levonni elmulasztott különbözet megfizetésére a mulasztót kötelező 
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határozat, az árverési vevőt vételár-különbözet megfizetésére kötelező határozat, illetőleg a 
végrehajtás során felmerült költségekről rendelkező határozat ellen lehetőség lesz a végrehajtási 
eljárás során is kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet előterjeszteni. 

8.14. Fogyasztási adóra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése 

Tekintettel arra, hogy már nincs fogyasztási adó, indokolt a rá vonatkozó eljárási szabályok 
hatályon kívül helyezése. 

8.15. Az adóhatósági kiutalások címzettjei 

A hatályos szabályok alapján az adózót megillető költségvetési támogatást (adóvisszatérítést, 
adóvisszaigénylést) az adóhatóság csak közvetlenül az adózó számára fizetheti ki postai úton 
vagy átutalással. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a támogatás jogosultja követelését faktorálás 
útján eladja, mely esetre biztosítani szükséges, hogy az adóhatóság az esetleges adótartozással 
csökkentett támogatás összegét a faktorálási tevékenységet végző pénzügyi intézménynek 
közvetlenül utalhassa. Ezt a lehetőséget biztosítja a tervezet, egyidejűleg – a faktorálási 
tevékenységet végző pénzügyi intézménynek a támogatás összegéhez való hozzájutását segítve 
– kizárja, hogy az adózó az adóhatóságtól a támogatás összegének az adótartozására történő 
átvezetését kérje. 

9. Társadalombiztosítás 
Az EGT-n kívüli országból érkezők (harmadik állambeliek) biztosítási kötelezettséggel járó 
jogviszonyához, illetve nyugellátásra való jogosultság szerzése céljából történő megállapodás 
megkötéséhez fűződő nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség utáni nyugdíjszolgáltatás a mai 
szabályozás alapján nem biztosított. A módosítás a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény 
módosítását követi azzal, hogy lehetővé teszi az érintettek számára a magánnyugdíjpénztárba 
történő önkéntes belépést.  

A törvényjavaslat a katonai szolgálat megszűnésével összefüggő korrekciót is tartalmaz.  

10.  Egészségügyi hozzájárulás 
A törvényjavaslat a 2004. évi CI. törvény által bevezetett új fogalmat (vállalkozói járadék) 
vezeti át a törvényen. 

11.  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 

A vállalkozói járulékhoz kapcsolódó módosító szabályok célja a fizetési kötelezettség által 
érintettek körének pontosítása és a többes jogviszony kezelése. Lehetővé válik 2005. II. 
negyedévétől történő alkalmazhatósággal, hogy a társas vállalkozás tagja esetében a társas 
vállalkozás lássa el a vállalkozói járulék fizetésével kapcsolatos kötelezettségeket a társas 
vállalkozó helyett. 

12.  A magánnyugdíjpénztári és önkéntes pénztári rendszert érintő változások 
Az EGT-n kívüli térség országaiból érkező munkavállalók nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére 
kötelezettek, azonban a rövid ideig történő magyarországi munkavállalás esetén nem szereznek 
nyugellátási jogosultságot. (A hazai nyugdíjrendszerben a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
minimális idő 2009-ig 15 év, 2009-től kezdődően pedig 20 év.) Így a befizetett nyugdíjjárulék 
számukra nem eredményez nyugdíjszolgáltatást. A problémát az egyéni nyugdíjbiztosítási 
járulék vonatkozásában a jelenlegi szabályozás a magánnyugdíjpénztárba történő önkéntes 
belépés lehetőségével (meghatározott korlátokkal: 42 évesnél fiatalabb életkor, első 
magyarországi biztosítási jogviszony, a létesítést követő 3 hónapon belüli belépés) csak 
részlegesen rendezi.  
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A javaslat szerint az EGT-n kívüli térség állampolgárai esetében – amennyiben Magyarország és 
az érintett ország között kétoldalú szociális biztonsági egyezmény nincs hatályban – eltörlésre 
kerülnek a magánnyugdíjpénztárba történő önkéntes belépésre vonatkozó korlátok, és a 
magyarországi munkavállalás megszűnésekor már a korhatár betöltése előtt is lehetővé válik a 
pénztári megtakarításhoz való hozzáférés. A módosítás több ezer – a jövőben várhatóan növekvő 
számú – migráns munkavállalót érint kedvezően. 

13.  Számviteli szabályozás  
A számviteli törvény rendelkezései bizonyos értékhatár alatt lehetővé teszik, hogy a 
vállalkozások éves beszámoló helyett egyszerűsített éves beszámolót készítsenek. Az 
egyszerűsített éves beszámoló nemcsak formájában egyszerűbb (összevont adatokat tartalmaz), 
hanem számos tartalmi egyszerűsítést is jelent, így – többek között – egyszerűsített éves 
beszámoló készítése esetén egyes értékelési előírásokat nem kell alkalmazni, jelentősen 
egyszerűbb kiegészítő mellékletet kell készíteni Cash-flow kimutatás nélkül, üzleti jelentést sem 
kell készíteni és egyszerűbbek a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségek is. 

Jelenleg az egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetősége akkor áll fenn, ha az alábbi 
három mutatóérték közül kettő nem haladja meg két egymást követő évben a megjelölt 
határértékeket: 

- a mérlegfőösszeg a 150 millió Ft-ot, 
- az éves nettó árbevétel a 300 millió Ft-ot, illetve 
- a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

Az első két mutatóérték nem éri el az európai uniós felső korlátot, bár e tekintetben figyelembe 
kell venni azt is, hogy a hazai vállalkozási méretek sem feleltethetőek meg az európai átlagnak. 

A megjelölt mutatóértékek: 
- a mérlegfőösszeg 500 millió Ft-ra, 
- az éves nettó árbevétel 1000 millió Ft-ra 

történő emelésével, valorizációjával a vállalkozások egy részénél érzékelhető adminisztrációs 
egyszerűsítés érhető el úgy, hogy a megemelt értékek még mindig nem érik el az európai uniós 
felső határt (amely az ötévente történő felülvizsgálat eredményeképpen 2003. májusától 
3.650.000 EUR, illetve 7.300.000 EUR), ugyanakkor tükrözik a hazai vállalkozási struktúra 
(méret) sajátosságait is. A létszámra vonatkozó mérték nem emelhető, azt az európai uniós 
szabályozás 50 főben maximalizálta. A módosítás eredményeként már a 2005. évi üzleti évre 
vonatkozóan a magyarországi társas vállalkozásoknak alig több mint 1 százaléka lesz csak 
köteles éves beszámolót készíteni, a többi vállalkozás mind élhet az egyszerűsítés lehetőségével. 

14. Államháztartásról szóló törvény 

14.1. Támogatás kiutalási rendje 

Az államháztartás működési rendjéről szóló törvény előírja, hogy a kedvezményezett esedékessé 
vált, és meg nem fizetett köztartozása esetén támogatás folyósítására nincsen lehetőség. A 
jogszabály 2005. január 1-jén hatályba lépett módosításáig ezért a kedvezményezetteknek csak 
arra volt lehetőségük, hogy személyes eljárás, vagy levelezés útján szerezzék be azokat az 
igazolásokat, amelyek tanúsították, hogy köztartozásuk nem áll fenn. A módosított, jelenleg 
hatályos szabály vagylagos felhatalmazottságot biztosít a támogatást igénylők számára, 
lehetőséget adva, hogy igazolás benyújtása helyett, adó-, járulék, illeték vagy vámtartozásról 
nyilatkozzanak (a korábbi köztartozás helyett). 

A módosítás szerint támogatás folyósításának, és nem a szerződés megkötésének a köztartozás 
helyett immár az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás-mentesség a feltétele. A módosítás az 
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással összefüggő eljárás egyszerűsítésével az 
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államháztartás alrendszereiből folyósítandó támogatásokhoz egyszerűbb eljárásban juthatnának 
hozzá a kedvezményezettek.  

15. Egyéb törvények 

15.1. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása 

A módosítással lehetővé válik, hogy április 1-jétől az elektronikus bevallást választó 
magánszemélyek 1 %-os nyilatkozatukat is elektronikus úton tegyék meg. 

15.2. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Magyar 
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. 
törvény módosítása 

A közszféra dolgozóinak lakáshiteleihez kapcsolódó állami kezességvállalásból eredő helytállási 
kötelezettséget a hatályos törvényi rendelkezések alapján a pénzügyminiszter a Magyar 
Államkincstár útján teljesíti. A kezességbeváltáshoz kapcsolódó ellenőrzések lefolytatásához 
azonban a MÁK nem rendelkezik megfelelő apparátussal, e feladatot ezért célszerű az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalra telepíteni. E hatáskör törvényi alapját megteremti az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az eljárás részletszabályait pedig kormányrendeleti 
szinten célszerű szabályozni. Erre ad felhatalmazást a módosítás. 

15.3. Országgyűlés felhatalmazása a Magyar Televízió részére 

Az Országgyűlés felhatalmazza a Magyar Televíziót, hogy köz- és magánszféra partnerségén 
alapuló szolgáltatási konstrukcióban valósítsa meg az MTV székházának és gyártóbázisának 
beruházását és üzemeltetését. 

 

Budapest, 2005. március 

 

 

MELLÉKLET 

 

AZ ADÓ- ÉS JÁRULÉKSZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL 
SZÓLÓ T/15264. 

TÖRVÉNYJAVASLAT FONTOSABB INTÉZKEDÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

INTÉZKEDÉS ÉRIN

Lehetővé válik, hogy az adóhatósági ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jövedelemmel 
szemben is lehessen elhatárolt veszteséget elszámolni.  

• egyéni vál
• társas váll
• őstermelők

ezer adózó

Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóalap-csökkentés, továbbá a mikro-vállalkozások 
létszámnöveléséhez kapcsolódó kedvezmény feltételénél köztartozás helyett az állami vagy az 
önkormányzati adóhatóságnál fennálló tartozást kell figyelembe venni.  

• egyéni vál
• társas váll

A civil szféra szervezeteit érinti kedvezően, hogy az adómentes kifizetések korlátozására • non-profit 
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hivatott szabályozás szigora enyhül, így pl. az államháztartási, egyházi forrásból folyósított 
adómentes juttatásokra e korlátozó szabályok a jövőben nem érvényesülnek. 

társadalm
szervezet

Egyszerűsödnek a veszteségelhatároláshoz kapcsolódó szabályok, így például nem kell 
adóhatósági engedély, ha az adózónál az adóalap ugyan negatív, de az adózás előtti eredmény 
nulla vagy nyereség. Azokban az esetekben, amikor az adóhatósági engedély továbbra is 
szükséges, a költséget, ráfordítást az árbevétel helyett a – pénzügyi műveletek bevételét is 
tartalmazó, tehát az adózó számára kedvezőbb – bevételhez kell viszonyítani. 

• vesztesége
mint 120 e

Egyszerűsödik a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének szabályozása, a 100 millió euró 
alatti beruházásokhoz nem kell az adókedvezményt a Pénzügyminisztériummal 
engedélyeztetni, elégséges az adatbejelentés és az önadózás útján vehető igénybe. Az 
egyszerűsítő szabályok 2005. július 1-jétől lépnek hatályba. 

• 2004-ben 
adókedvez

Az adózó számára kedvező változást tartalmaz a javaslat. A naptári évtől eltérő üzleti évet 
alkalmazó adózók a módosítással ténylegesen 10 naptári évben élhetnek a kedvezménnyel. 

• legfeljebb 

Új, egy a bevétel felével egyező adóalap-kedvezmény kerül a bevezetésre az üvegházhatású 
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmét végző vállalkozások számára. 

• üvegházha
egységeine
mintegy 20

A területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetben lévő 48 kistérség területén 
működő kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók (mezőgazdasági 
őstermelők, családi gazdálkodók) számára lehetővé válik a tevékenységet közvetlenül 
szolgáló, újként beszerzett, előállított gépek és berendezések (műszaki gépek és 
berendezések), valamint a személygépkocsi kivételével a járművek bekerülési értékének 
egyösszegű elszámolása. 

• több mint 
középválla

Az egyszerűsített vállalkozói adóban az elemi kárra tekintettel a biztosítótól kapott kártérítés 
összege kikerül az adóalapból. Egységesen minden adóalany számára megszűnik a helyi 
iparűzési adó feltöltési kötelezettség.  

• 100 ezer e

Az általános forgalmi adót érintő módosítás kapcsán kiemelendő, hogy egyes, a foglalkoztatást 
elősegítő – munkahely-teremtési, munkahely-megőrző, foglalkoztatást bővítő, stb. – 
támogatásokban részesülő munkáltatók mentesülnek az e támogatás miatt egyébként keletkező 
arányosítási kötelezettség alól. 

• minden tel
nyújtott tá
tízezer vál

A helyi adókban az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra vonatkozó adózói döntés 
határideje meghosszabbodik.  

• 50 ezer ma
adóalany é
adóalany v

2006. január 1-jétől módosul az iparűzési adóalap megállapítása. Nem lesz adóköteles a kapott 
kamat és kamatjellegű bevétel, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerinti jogdíjbevétel.  

• elvileg min
mintegy 68

Mentesül az ajándékozási illeték alól a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében 
kapott értékpapír, valamint a személyi jövedelemadó-terhet nem viselő dolgozói részvény és 
dolgozói üzletrész szerzését. 

• kb. 10 ezer

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2005. évi változásával összhangban nemcsak a 
családi gazdálkodó, hanem minden regisztrációs igazolással rendelkező magánszemély 
termőföld-vásárlása – külön részletezett feltételek teljesülése esetén – illetékmentessé válik.  

• több mint 
mezőgazda

Igazodva az okmányirodai eljárások illetékének megfizetési rendjéhez, lehetőség nyílik a 
gépjárműszerzési illeték bankkártyával vagy az okmányiroda házipénztárába történő 
megfizetésére, ott, ahol ennek technikai feltételei – bankkártya-leolvasó, házipénztár – adottak.

• mintegy 1 
érintett ma
ezer fő 

A négy éves beépítési kötelemmel járó, mindhárom vagyonszerzési illeték (öröklés, 
ajándékozás, visszterhes) körében megtalálható, feltételes illetékmentesség igazolásához 

• kb. 200 ez
pedig mint
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szükséges használatba vételi engedélyt ezentúl nem az ügyfélnek kell bemutatnia az 
illetékhivatalhoz, hanem azt az illetékhivatalnak kell bekérnie az építésügyi hatóságtól. 

Az üzleti kapcsolatok biztonságának elősegítése érdekében – az adótitok-szabályok 
módosításával – lehetővé válik az adószámmal rendelkező adózók adatainak (név, adószám) 
nyilvános adatbázisban történő adóhatósági közzététele az interneten. 

• minden vá
tevékenysé

A költségvetési támogatások (adóvisszaigénylések) kiutalása iránti igénylésekkel 
összefüggésben a kiutalások teljesítéséig esetlegesen felmerülő financiális nehézségek 
áthidalása érdekében lehetővé válik, hogy a támogatás jogosultja követelését faktorálás útján 
eladja, illetőleg ezzel összefüggésben az adóhatóság a támogatás összegét a faktorcégnek 
közvetlenül utalhassa ki.  

• a támogat
faktorálás

Egyszerűsödik a külföldi magánszemélynek történő osztalék-kifizetés kapcsán eljáró 
részvényesi meghatalmazott és letétkezelő eljárása azzal, hogy a kifizetés, illetőleg az ezzel 
összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség az adóazonosító jel hiányában is teljesíthető. 

• minden oly
magánszem

Egymással összefüggő, több áfa bevallást érintő önellenőrzés esetén, amennyiben a feltételek 
fennállnak, külön adóhatósági engedélyezési eljárás nélkül közvetlenül alkalmazható a 
mérsékelt pótlék megállapítására vonatkozó szabály. 

• minden áfa
mint 500 e

Az üzleti év mérlegforduló napjának megváltoztatását az erről hozott döntéstől számított 15 
napon belül kell az adóhatósághoz bejelenteni. 

• főleg nagy

Minden olyan vállalkozás, amelyet társasági adóelőleg feltöltési kötelezettség nem terhel, 
mentesül a kommunális adóelőleg és az iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettség alól. 

• mintegy 20

A végrehajtási eljárás során, az adózói jogok fokozott védelme érdekében, a módosítás egyes 
esetekben (pl. a visszatartásról rendelkező határozat) lehetővé teszi a kézbesítési vélelem 
megdöntését. 

• végrehatás
száma 200

Az eltérő üzleti évet választó adózók tekintetében is az általános szabályokkal analóg módon 
rendezi a társasági adóval, a helyi iparűzési adóval és a vállalkozók kommunális adójával 
kapcsolatos előlegfeltöltési kötelezettséget. 

• mintegy 20

Ha az előző időszak adatai alapján kell fizetni az adóelőleget, és az adózó annak mérséklését 
indokolatlanul kéri, a módosítás egyértelművé teszi, hogy ez esetben a bírságalap az előző 
időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete. . 

• minden ad

A magánnyugdíjpénztári szabályok módosítása az EGT-n kívüli ún. harmadik országok 
hazánkban társadalombiztosítási jogviszonyt létesítő állampolgárait érinti. Lehetővé válik 
részükre, hogy döntésük alapján korlátozás nélkül léphessenek be magánnyugdíjpénztárba. Ez 
számukra azért előnyös, mert a társadalombiztosítási járulékfizetés – a rövid szolgálati idő 
miatt – ellátási jogosultságot nem eredményez, magánnyugdíjpénztári befizetésük viszont a 
pénztári egyéni számlájukra kerül. A változás várhatóan több ezer külföldit érint kedvezően. 

• évente töb
érkező álla

A vállalkozói járulék fizetési kötelezettség egyéni kötelezettség helyett a foglalkoztatónál 
levonásos kötelezettséggé válik.  

• 250 ezer tá

A könyvvezetési kötelezettségek egyszerűsítése érdekében az egyszerűsített éves beszámoló 
készítésének lehetőségére vonatkozó értékhatárok emelkednek: a mérlegfőösszeg 150 millió 
forintról 500 millió forintra, az éves nettó árbevétel 300 millió forintról 1 milliárd forintra. 

• több mint 
jelenlegi é
mint 85 sz

Az államháztartásról szóló törvény módosításával összefüggésben az adóval, járulékkal, 
illetékkel és vámmal összefüggő eljárás egyszerűsítésével az államháztartás alrendszereiből 
folyósítandó támogatásokhoz egyszerűbb eljárásban juthatnának hozzá a kedvezményezettek. 

• az államhá
támogatás
tízezer vál
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