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 Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől 
hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél 
kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az 
adóhatósági ellenőrzés elrendelése tehát továbbra is az Art. 
vonatkozó szabályai alapján hivatalból, illetve egy esetben az 
adózó kérelmére történhet (ismételt ellenőrzés az adózó által 
feltárt új tény, körülmény alapján – Art. 115. §). 
[Art. 5. § (2) bekezdés a) pont] 

 Az Art.-be is bekerült az elektronikus ügyintézés kategóriája, 
azonban adóügyekben történő elektronikus kapcsolattartásra és 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabály a fogalmi 
pontosításon túl változatlan marad, azaz elektronikus 
kapcsolattartásra és ügyintézésre továbbra is akkor van 
lehetőség adóügyekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi (ilyen 
pl. az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus 
intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet). 
[Art. 5. § (3) bekezdés] 



 Az Áfa tv. szerinti adóvisszatérítési-jog érvényesítésére irányuló 
eljárásban az Áfa tv. szerint belföldön nem letelepedett 
adóalanyok tekintetében – főszabály alóli kivételként – külföldi 
magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet akkor is 
eljárhat képviselőként, ha egyébként nem felel meg az Art. 
szerinti személyi követelményeknek (pl. nem adótanácsadó, 
adószakértő, stb.).  
Ez a változás nagyban megkönnyíti a külföldi adóalanyok 
részvételét, képviseletét a magyar adóhatósági eljárásban. 
[Art. 7. § (3) bekezdés] 

 Nem kell bejelentkeznie Magyarországon annak a külföldinek,  
◦ aki csak adóraktározási eljárás hatálya alatt lévő terméket értékesít, feltéve, 

hogy nem kerül ki az eljárás alól a termék, vagy harmadik országba léptetik ki, 
továbbá  

◦ az adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítést 
közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítő importálnak, mivel ezen 
ügyeletek esetében nincs adófizetési kötelezettség. 
[Art. 20/B. §] 



Egészségügyi szolgáltatási járulék 
 Az Art. 20. § (6) bekezdése alapján (15 napon belül) bejelentési 

kötelezettség terheli a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján 
keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre 
kötelezetteket mind a kötelezettség keletkezése, mind annak 
megszűnése esetén (kivéve Art. 20. § (7) bekezdésében foglalt 
esetet).  
Lehetővé válik a járulékfizetési  kötelezettség törlése abban az 
esetben is, ha a kötelezettség megszűnését nem a 
magánszemély jelenti be, hanem az adóhatóság hitelt érdem 
érdemlően tudomást szerez arról, hogy a magánszemély  
◦ külföldön tartózkodik és Tbj. alapján nem minősül belföldinek (a 

kötelezettséget a megszűnés napjával törli), 
◦ elhalálozott (a magánszemély halálának napjával törli). 

 Ha ezen esetekről nem az egészségbiztosítási szervtől értesült 
az adóhatóság, akkor 10 napon belül adatot szolgáltat felé. 
[Art. 20. § (7a)-(7b) bekezdés] 



 A felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárások megindulását 
megelőzően törvényes képviselői pozíciót betöltő személyeket is terhelnek 
egyes, a Csődtv. és Ctv. meghatározott kötelezettségek. Az 
adókötelezettségek (főként a bevallás benyújtása) elmaradásának 
szankcionálásával függ össze a változás: 

A korábbi rendelkezések szerint az eljárások megindulását megelőzően törvényes 
képviselői pozíciót betöltő személy az eljárás kezdő időpontját követően elkövetett 
jogsértés miatt nem volt szankcionálható. A módosítás ezt korrigálja, mivel a Csődtv. és a 
Ctv. a fenti eljárások megindulását követő időpontra is állapítanak meg kötelezettségeket 
e személyi kör számára. 

[Art. 14. § (4) bekezdés] 

 

 Az adózó költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést 
csak abban az esetben kérhet, ha adóazonosító számmal rendelkezik, illetve 
adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak arra az időszakra vonatkozóan 
érvényesíthet, mely időszakban adóazonosító számmal rendelkezett, kivéve, 
ha az Art. 4. számú melléklet szerinti, adóazonosító számmal nem 
rendelkező külföldi illetőségű magánszemély az igénylő. 
A módosítással az „élő” adóazonosító szám a túlfizetés kiutalásának újabb 
feltételévé válik, elsősorban a törölt adószámú adózók esetében lesz 
jelentősége. 
[Art. 24. § (7) bekezdés] 



 A korábbi szabályok alapján az adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettség 
egy éven belüli nem teljesítése esetén az állami adóhatóság határozott időre 
(180 napra) rendelte el az adószám felfüggesztését. Adószám felfüggesztése 
határozatlan időre történik azzal, hogy az adószámot az állami adóhatóság – 
az adókötelezettségek teljesítésének elmaradása miatt – a felfüggesztés 
elrendelését követő 180 nap elteltét követően törli. 
[Art. 24/A. § (12) bekezdés] 

 Adóregisztrációs eljárás pontosítás: az egyszemélyes gazdasági társaságokra 
is alkalmazni kell, a „tag” fogalmának módosítása következtében. 
[Art. 24/C. § (2) bekezdés, 24/D. § (1) bekezdés és 24/E. § (1) bekezdés] 

 Elévülési időn belül az adózó korábban is kezdeményezhette az adóbevallás 
kijavítását, ha a bevallás – adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét 
nem érintő – hibáját észlelte.  
Ezentúl akkor is kijavítás iránti kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz, ha 
törvény által lehetőségként biztosított választását kívánja korrigálni, feltéve, 
hogy e korrekció – a benyújtott bevallást figyelembe véve – az adó, adóalap, 
költségvetési támogatás összegét nem érinti.  
[Art. 34/A. §] 



 Amennyiben az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt 
tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal 
kötelezhető az adózó örököse az örök része erejéig, több örökös 
esetében örökrészük arányában. A hagyaték állam általi öröklése 
esetén e határozatot a módosítás következtében már nem kell 
meghozni (adminisztrációs terhek alól mentesítés) 
[Art. 35. § (2) bekezdés a) pont és 131. § (3) bekezdés] 

 Adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett 
bűncselekményre tekintettel az elkövető által befizetett, a 
büntetőeljárás során hozott jogerős határozat alapján előírt 
összeget az adóhatóság átvezeti azon adózó fizetési számlájára, 
amelynek a bűncselekmény következtében fizetési 
kötelezettsége keletkezett.  ha már megszűnt a cég, akkor az 
elkövető kötelezettségeként írják elő és oda vezetik át. 
[Art. 43. § (2a) bekezdés] 

 

 



 Az adónyilatkozaton (’53ADO) szerepeltetendő adatok tekintetében a 
módosítás kimondja, hogy a családi kedvezmény figyelembe vétele nélkül 
számított összevont adóalapot kell szerepeltetni. 
[Art. 27/A. § (2) bekezdés b) pont] 

 Arra az adóévre, melyre az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a 
jövedelemigazolás – többek között – szintén a családi kedvezménnyel nem 
csökkentett összevont adóalapot tartalmazza. (Korábban gondot okozott a 
magánszemély hitel-képességének elbírálására irányuló eljárásokban.) 
[Art. 85/A. § (9) bekezdés] 

 Vállalkozási tevékenységből bevételt el nem érő (vagy e tevékenységéhez 
kapcsolódóan költséget, ráfordítást el nem számoló),  Art.-ben 
meghatározott adóalanyok (pl. alapítványok, egyesületek) társasági 
adóbevallást helyettesítő nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésére az 
adóévet követő február 25-e helyett a jövőben május 31-éig van lehetőség 
(1301-es bevallás), amely időpont egybeesik a mérleg és beszámoló letétbe 
helyezésének, illetve a társasági adó bevallás határidejével. A 2013-as 
adóévre is a módosult határidő vonatkozik! 
[Art. 31. § (5) bekezdés] 



 A költségvetési támogatás (adó-visszatérítés) kiutalását az 
adózó érdekkörében felmerült tényezők befolyásolhatják, a 
kiutalási határidő ezért az akadály megszűnésének napjától 
kezdődik.  Kiegészültek a kiutalás előtti ellenőrzés 
megkezdését akadályozó tényezőkkel. A kiutalás időpontját 
ugyanis nemcsak a már megkezdett ellenőrzés akadályozása, 
hanem az ellenőrzés megkezdésének hátráltatása is befolyásolja. 
A kiutalásra nyitva álló határidőt az akadály megszűnésének 
napjától kell számítani. 
[Art. 37. § (4) bekezdés b) pont] 

 Túlfizetésnek minősül az az összeg, amely az adott adónem 
tekintetében az adózónak vagy az adó megfizetésére kötelezett 
személynek adófizetési kötelezettségét meghaladóan áll 
rendelkezésére. A túlfizetés fogalmába tehát beletartozik mind a 
befizetésből, mind a költségvetési támogatás-igénylésből eredő, 
kötelezettségeket meghaladó többlet. (Túlfizetés = adószámlán 
mutatkozó többlet) 
[Art. 43. § (5) bekezdés és 164. § (6) bekezdés] 



 A csoportos adóalany képviselője a csoport 
adószámlája mellett bármely tag adószámlájára 
kérheti a csoportnál fennálló túlfizetés összegének 
átvezetését, ez utóbbi  elszámoláshoz azonban 
valamennyi tag erre irányuló, előzetes írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 
[Art. 43. § (5) és (5b) bekezdés] 

 Már a kényszertörlés alatt álló adózók 
vonatkozásában is lehetőség van a kényszertörlési 
eljárás kezdő napját megelőzően fennálló túlfizetés 
adóhatóság általi átvezetésére a tartozást mutató 
adónemekre. 
[Art. 43. § (5) bekezdés] 



 Az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer útján 
történő fizetés esetén lehetősége van az adózónak több adónemen 
fennálló tartozásának egy tranzakcióval történő rendezésére, ehhez 
azonban az szükséges, hogy rendelkezzen az összeg felosztásáról, azaz 
arról, hogy melyik adónemre mekkora összeget kíván befizetni. Ehhez 
kapcsolódó elszámolási szabállyal egészül ki az Art. arra az esetre, 
mikor az adózó nem csatolt felosztási rendelkezést a befizetéséhez. 
[Art. 43. § (5a) bekezdés] 

Sorrend (rendelkezés hiányában hivatalból): 
◦ Magánszemély jövedelemadó előlegére, a levont jövedelemadóra, vagy a kifizető 

által a magánszemélytől levont járulékokra az esedékesség sorrendjében, azonos 
esedékesség esetén a tartozások arányában számolja el.  

◦ Fennmaradó összeget először az egyéb adótartozásokra kell elszámolni azok 
esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások 
arányában. 

◦ Az ezt követően fennmaradó összeget a köztartozás jogosultjainak kell átutalni a 
köztartozás erejéig, a tartozások arányában.  

◦ Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni . 

Az adóhatóság az átvezetésekről az adózót azok elvégzésével egyidejűleg értesíti.  



 Az önellenőrzés szabályai szerint lesz mód a bírósági eljárási 
illeték utólagos elszámolásáról benyújtott bevallás (BEU) 
helyesbítésére. Eddig nem a bevallási nyomtatványon, hanem 
külön, módosítás iránti kérelemre rendszeresített nyomtatványon 
lehetett megtenni, mivel illeték önellenőrzésére nem volt mód. 
[Art. 49. § (1) bekezdés] 

 Fontos változás, hogy megszűnik az önellenőrzési tilalom az 
adóbevallás benyújtására előírt határidővel összefüggésben, 
azaz az adózó az önellenőrzéssel élhet az adóbevallás benyújtási 
határidejét megelőzően is. A helyesbített adó és a költségvetési 
támogatás esedékességére az általános szabályok vonatkoznak, 
önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettség pedig nem keletkezik. 
[Art. 51. § (1a) és (3) bekezdés] 

 Az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezésekből kikerült az 
import-áfával összefüggő kedvezmény-szabály (az Áfa tv. 
változásával összhangban, mivel feleslegesség vált), így már 
önellenőrzésnek számít. 
[Art. 49. § (3) bekezdés] 



 Adatszolgáltatás lehetséges a hagyatéki eljárásban 
részt vevő örökös kérelmére, az eljáró közjegyző 
megkeresése alapján. Indoka, hogy az Art. 
mögöttes felelősségre vonatkozó szabályai alapján 
az örökösöknek kifejezetten érdekében áll, hogy az 
elhunyt esetleges adótartozására vagy túlfizetésére 
vonatkozó adatokat megismerjék. 
[Art. 54. § (4a) bekezdés] 

 

 Bővülő adatszolgáltatási és adatkérési lehetőségek 
a társszervek és az állami adóhatóság között. 
[Art. 52. § és 3. számú melléklet] 



 A felszámolási eljárás alatt álló adózók tevékenységet lezáró 
bevallásainak, valamint az azt megelőző időszak utólagos 
ellenőrzésére nyitva álló, a felszámolás közzétételétől számított 
egy éves határidő megszűnik, és a határidő egységesen a 
bevallások kézhezvételétől számított 60 nap, egyszerűsített 
felszámolás esetén 45 nap lesz. Indoka: Egyrészt megszűnt a 
felszámolás alatt álló adózók kötelező ellenőrzése, másrészt a 
Csődtv. 180 napos jogvesztő határidőt állapít meg a hitelezői 
igények bejelentésére, ezért a követelés-bejelentés alapját 
képező ellenőrzést e határidőben be kell fejezni. 
[Art. 92. § (6) bekezdés] 

 2014. július 1-jétől a megbízólevél elektronikus úton is 
kézbesíthető. 
[Art. 93. § (1) bekezdés] 

 A revízió által vizsgálat alá vonható adózói nyilvántartások, 
bizonylatok mellé bevezeti az azok vezetéséhez alkalmazott 
szoftverek, informatikai rendszerek vizsgálatát is.  
[Art. 95. § (1) bekezdés és 119. § (1) bekezdés h) pont] 



 Az adózói iratanyag adóhatóság általi bevonásának 
határideje:  a revízió az ellenőrzés befejezéséig 
vizsgálhatja a hivatali helyiségben az iratanyagot (nem 
csak 60 napig), melyhez immár nincs szükség az 
adóhatóság vezetőjének engedélyére és az adózó 
egyidejű értesítésére. 
[Art. 96. § (3) bekezdés] 

 Mintavételre vonatkozó részletszabályok: biztosítja az 
adózó vagy képviselője jelenlétét a mintavétel során, 
továbbá a mintavétel adózó általi elvégzését. Az adózó 
kérheti továbbá a vizsgálat során meg nem semmisült 
minta visszaadását. A vizsgálati költségek csak 
jogsértés esetén terhelik az adózót. 
[Art. 98. § (4) bekezdés] 



 Hatósági iratok kézbesítése: 
 Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel 

napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. 
[Art. 124. § (5) bekezdés] 

 Abban az esetben, ha az irat megküldése meghatalmazott 
részére történik, a címzésben fel kell tüntetni az adózó és a 
meghatalmazott nevét (megnevezését) és a meghatalmazotti 
minőséget. 
[Art. 124. § (7a) bekezdés] 
 

 A külföldi hatóság által kiállított illetőségigazolás tekintetében 
már nem lesz követelmény a külföldi igazolás angol nyelvű 
példánya magyar nyelvű szakfordításáról készült másolat 
benyújtása, hanem az illetőség igazolásához elegendő lesz vagy 
az angol nyelvű példány, vagy annak szakfordítása, vagy az ezek 
egyikéről készült másolat benyújtása. 
[Art. 4. számú melléklet 7. pont] 



 Az adó soron kívüli megállapításának határozatba foglalása alól 
mentesül az adóhatóság, ha egyéb örökös hiányában az állam 
örököl, ekkor a fennmaradó tételek nyilvántartásból való 
törlésére határozat meghozatala nélkül kerül sor. 
[Art. 35. § (2) bekezdés a) pont és 131. § (3) bekezdés] 

 Az adó feltételes megállapítására irányuló, az adópolitikáért 
felelős miniszter hatáskörébe tartozó eljárás [Art. 132. §]: 
◦ a korábban kétfokú eljárás egyfokú lesz, 

◦ kizárólag a kérelmet előterjesztő adózó adókötelezettsége vagy annak hiánya 
állapítható meg, 

◦ a jövőbeni ügylettel közvetlenül érintett más adózó adókötelezettségének, vagy 
annak hiányának a megállapítására az eljárás már nem fog kiterjedni, 

◦ az eljárási határidő 60 napról 75 napra hosszabbodik, sürgősségi esetén 30 
napról 45 napra, 

◦ a díjtételek: 5 millió, sürgősségi 8 millió, tartós 8 millió, sürgős tartós 11 millió 
Ft, 

◦ előzetes konzultáció kezdeményezhető (100 ezer Ft), 

◦ fellebbezésnek nincs helye, de bírósági felülvizsgálat kérhető. 



 Amennyiben a felszámolási eljárás során meghozott, utólagos 
adómegállapítás tárgyában kiadott határozattal érintett adózó 
felszámolással megszűnik, és az utólagos adómegállapítás 
alapján az adóhatóság az adó megfizetésére kötelezi a megszűnt 
szervezet tartozásaiért helytállni köteles személyt, ezen személyt 
jogorvoslat eddig nem illette meg.  A mögöttes felelősséget 
megállapító határozat elleni fellebbezésben az érintett vitathatja 
a helytállási kötelezettséget megalapozó adóhatósági 
határozatot, amennyiben azt bíróság nem vizsgálta felül. (Akkor 
is, ha az adómegállapításhoz való jog már elévült.) 

 A jogorvoslat gyakorlása érdekében az adóhatóság a mögöttes 
felelősséget megállapító határozattal együtt megküldi az első- 
illetve másodfokú utólagos adómegállapításra vonatkozó 
döntését, valamint az ellenőrzés jegyzőkönyvét a helytállni 
köteles személy részére. 
[Art. 136/B. § és 141/A. §] 



 Kiegészült a végrehajtható okiratok köre a bírósági eljárási 
illeték tárgyában küldött bírósági megkereséssel, értesítéssel. 

 Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozás erejéig 
az első fokú vámszervet is felhatalmazza az ingófoglalás 
foganatosítására.  

 A helyszíni eljárás keretében végzett végrehajtási cselekmények 
ideje munkanapokra, és azon belül reggel 6 és este 10 óra 
közötti időpontra eshet. A végrehajtást foganatosító adóhatóság 
vezetőjének írásba foglalt engedélyével a végrehajtó a fenti 
időbeli korlátot átlépheti. 

 A már foganatosított ingó-, illetve követelésfoglalás hatályát az 
adóhatóság a jövőben kiterjesztheti az ezt követően 
végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre, amelyről az 
adózót értesíteni kell. Nincs szükség tehát az adós teljesítésre 
történő felszólítására az újabb, végrehajtással érintett tételek 
tekintetében, 



 Az Art. végrehajtási fejezete kiegészül a nem elektronikus 
(hagyományos) ingatlanárverés szabályaival. 

 Az adóvégrehajtás során megtartott elektronikus árverésen az 
érvényes licit a 100 000 forintnál magasabb kikiáltási ár 
esetében lesz 5000 forint a minimum összeg, egyéb esetben már 
1000 forinttól indulhat a licitálás (korábban egységesen 
meghatározott legkisebb összeg 5000 forint). 

 A második sikertelen ingó árverés esetén az ismételt árverés már 
30 nap elteltével megtartható lesz (a korábbi 6 hónapos 
várakozási idő helyett). 

 Az elektronikus árverés esetén az árverési vevő részére a vételár 
megfizetésére felszólító postai értesítés már nem kerül 
kiküldésre. 

 Az elkésett, vagy nem a jogosulttól származó végrehajtási 
kifogást az elsőfokú adóhatóság utasítja el érdemi vizsgálat 
nélkül, tehermentesítve ezáltal a felettes szervet. 



 A végrehajtási eljárás szünetelését vonja maga után, ha az 
adótartozást az adóhatóság polgári peres eljárás keretében 
érvényesíti (például fedezetelvonó perek esetén). Így már nem 
fordulhat elő az az eset, hogy a polgári peres eljárások 
lefolytatása alatt az adótartozások végrehajtásához való jog 
elévül. 

 Az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik az adóra 
(járulékra, költségvetési támogatásra) elkövetett csalás, 
költségvetési csalás, illetve a törvényben meghatározott más 
bűncselekmény tárgyában indult büntetőeljárás kezdő 
időpontjától annak jogerős befejezéséig. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az elkövetési magatartás adójogilag is 
szankcionálható lesz akkor is, ha egyébként az általános adójogi 
elévülési idő a büntetőügy jogerős befejezéséig már eltelt volna. 
(korábban ha a bíróság az általános adójogi elévülést követően 
hozta meg döntését, akkor adójogi megállapításra már nem volt 
lehetőség.) 



 A feltöltési kötelezettség nem teljesítése esetén fizetendő 
mulasztási bírságnál figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-
kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon 
alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított 
nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. A 
2013-as feltöltésre is alkalmazható! 
[172. § (12) bekezdés] 

 Azokban az esetekben, amelyekben az adózó üzlethelység 
nélkül végez tevékenységet, üzletlezárást helyettesítő mulasztási 
bírság kiszabására is sor kerülhet az általános szabályok szerint 
kiszabott mulasztási bírság megállapítása mellett.  
Az üzlethelyiségben folytatott tevékenységek esetén, az 
üzletlezárásra immár akkor is lehetősége nyílik az 
adóhatóságnak, amennyiben pénztárgép üzemeltetésével 
kapcsolatos mulasztást követ el az adózó. 
[Art. 172. § (8b) bekezdés; 174. § (1) bekezdés] 



Köszönöm a figyelmet! 


