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Adóváltozások 2015-től 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A 
dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban is 
megküldjük. A 2015.évi adóváltozások a 2014.évi LXXIV. számú törvényben találhatók 
meg.  (161. sz. Magyar Közlöny) 

Személyi jövedelemadó  

Első házasok kedvezménye. Ezt az új kedvezményt azok a párok tudják majd igénybe venni, 
akik jövőre – vagy azt követően – kötnek házasságot. A kedvezmény miatt a házaspár 
együttes adóterhe max. 24 hónap időtartamra havi 5000 forinttal fog csökkeni.  Az első 
házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik 
házastárs első házasságát köti. A házasságkötést követő hónaptól utoljára arra a hónapra 
lehet kérni, amelyet követően magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre 
válik jogosulttá. 

Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban 
közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a 
kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására 
vonatkozó döntésüket. 

A kétgyermekesek családi kedvezményének fokozatos emelése. A két eltartottat nevelő 
szülők által érvényesíthető kedvezmény mértéke csak 2016-tól kezd el emelkedni, és 2019-
ben éri el a jelenlegi, havi 20 ezer forintos összeg dupláját. Az egy-, illetve a három- és 
többgyermekes családok kedvezménye változatlan marad. 

A munkáltató a kisgyermekes szülők után érvényesíthető szociális hozzájárulási 
adókedvezményt akkor is teljes összegben veheti igénybe, ha a munkavállaló nem 
főállású, hanem részmunkaidőben foglalkoztatott. E rendelkezés a munkáltatókat érdekeltté 
teszi abban, hogy kisgyermekes szülőket részmunkaidőben foglalkoztassanak.  

Kiküldetési rendelvény elektronikus úton zárt rendszerben kezelt bizonylat is lehet, 
amennyiben tartalma megfelel az előírásoknak. 

Személyi kedvezményt (min bér 5%-a) vehet igénybe az is, aki rokkantsági járadékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül. 

A munkáltatói adómentes lakáscélú támogatás lakás akadálymentesítéséhez is adható. 
Olyan hitel törlesztéséhez is adható, melynek felhasználásával szerzett lakás már nincs a 
munkavállaló tulajdonában, de a szerzéssel kapcsolatos hitel még őt terheli. Egyéni vállalkozó 
is elszámolhatja költségként, ha ad a munkavállalója számára. 
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Egyéni vállalkozó 

A jövedelem(nyereség-) minimum a vállalkozói bevétel 2%-a. (2015-től  nem lehet 
csökkenteni  az eladásra beszerzett áruk  és az eladott közvetített szolgáltatások 
értékével.) 

Változott a kisvállalkozói kedvezmény támogatási besorolása.(agrár csoportmentességi 
vagy mezőgazdasági csekély összegű , ha mezőgazdasági termelést szolgál.) 

A reklámadó-alap csökkentő tételként figyelembe vett összeg elszámolt elhatárolt 
veszteségnek minősül. 

Általányadózásra való jogosultság megszűnik a számla vagy nyugtaadási kötelezettség 
mulasztása miatt. 

Cafeteria 

Változatlan az adómentes juttatások köre (adómentes lakáscélú támogatás(5 millió Ft/5 év), 
sport utalvány(korlátlan értékben), kultúra utalvány(évi 50.000Ft),kockázati biztosítások 
(élet és egészség a min. bér 30%-ig),(a teljes életre szóló életbiztosítás csak 2017-ig 
adómentes)   

A béren kívüli juttatás (35,7% közteher) felső határa 500 ezer forintról 450 ezer forintra 
csökken (rekreációs keretösszeg), a 200 ezer forint feletti rész pedig csak Szép-kártyára 
utalható. Ez a keretösszeg akkor adható teljes összegben ( 35,7 % közteherrel), ha a 
munkaviszony egész évben fennáll, különben csak időarányosan lehet adni vagy magasabb 
közterhet (51,17%) kell fizetni a meghaladó rész után. 
 
 Béren kívüli juttatások:  Erzsébet utalvány, önkéntes nyugdij és egészségpénztári 
hozzájárulás, helyi bérlet, iskolakezdési utalvány, SZÉP kártya, munkahelyi üzemi 
étkeztetés,üdülési szolgáltatás munkáltató üdülőjében, iskolarendszerű képzés 
A juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék szja-t és 14 százalék eho-t, összességében 
35,7 százalék közterhet kell fizetni. 

200 ezer Ft és  450 ezer forint összeg között adott juttatásnál ez a 35,7 százalékos 
adóterhelés csak a SZÉP-kártya esetében marad fent (szállás, vendéglátás, szabadidő 
alszámlán), más béren kívüli juttatások 51,17 százalékos közterhet viselnek (a juttatás 
értékének 1,19 szerese után 16 százalék szja-t és 27 százalék eho-t kell fizetni). 

Egyes meghatározott juttatások továbbra is az 51, 17 százalékos közterhet viselik 
(csekély értékű ajándék évi háromszor, reprezentáció, üzleti ajándék, valamennyi dolgozónak, 
vagy belső szabályzat alapján több dolgozónak adott juttatás, telefonszolgáltatás magáncélú 
használata) 
Egyes meghatározott juttatásként adózik a béren kívüli juttatások értékhatár feletti része is. 
 
A törvény szabályozza, hogy a magánszemély valamely tevékenységének ellenértékeként kap 
juttatást, az nem tartozhat az adómentes vagy más kedvező adózású kategóriába.  
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Cafeteriával tehát nincs lehetőség bérhelyettesítésre, sem jutalmazás címén nem adható 
kedvezményes adózással. 

Biztosítás 

2014. január 1-től megkötött nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összeg után továbbra 
is 20% rendelkezési jogosultságra (max 130.ezerFt) van lehetőség az szja bevallásban. Ha 
kockázati díjrész meghaladja az alapbiztosítás teljes díjának 10%-át, akkor nem adható 
nyilatkozat. Kiegészítő biztosításokra nem jár a kedvezmény. 

 Üzleti nyugdíjbiztosítás. A biztosítás kedvezményezettje a szerződés egész tartalma alatt 
csak a biztosított lehet. (kivéve a haláleset) A szerződés csak a felsorolt négy kockázati elemet 
tartalmazhatja: nyugdijba vonulás, öregségi korhatár elérése, 40% egészségkárosodás, 
valamint a haláleset. 

A társaság – akár a cafeteria rendszerben, akár azon kívül – adómentesen fizetheti a vezető 
tisztségviselőjére kötött felelősségbiztosítás díját, ezzel mentesítve az ügyvezetőt esetleges 
károkozások miatt felmerülő személyes kártérítési kötelezettsége alól. 

A teljes életre szóló életbiztosítások 2017 után azonos adójogi kezelés alá esnek az egyéb 
megtakarítási jellegű biztosításokkal. Ez azt jelenti, hogy a teljes életre szóló életbiztosítások 
.rendszeres díjának adómentessége 2017 után megszűnik. 

2015-től egyéni vállalkozóknál csak a személybiztosítás díja számolható el költségként, 
amelynek biztosítottja az alkalmazott.(további feltételek szja tv. 11.melléklet 5.) 

Egyszerűsített foglalkoztatás 

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell 
jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített 
foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás 
naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált 
bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum  napibérként meghatározott 
összegének szorzatát.(mentesített keretösszeg) 

Őstermelő 

Az elhatárolt veszteséget a mezőgazdasági őstermelő a következő 5 adóév őstermelői 
tevékenységből származó jövedelmével szemben számolhatja el.  

A magánszemély a vele közös háztartásban élő családtagjával  együttes nyilatkozatot tehet 
arról, hogy közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánja folytatni az őstermelői 
tevékenységét. Ebben az esetben minden egyes családtagnak az őstermelői jövedelmére 
ugyanazon adózási módot kell választania, továbbá a közös őstermelői tevékenység 
időszakában egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
nem állhatnak, a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem 
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alkalmazhatják. Az együttes nyilatkozat feltétele, hogy az azt tevők az általános forgalmi 
adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmazzák. 

 

Kisadózó (KATA) 

A Kisadózó adóalanyiságba bejelentkezéskor a TAJ számot is meg kell adni. 

Kiesik a KATA-ból  az a vállalkozó, akinek az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 
végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 
100 ezer forintot, azaz már nem a negyedév végén nézik az adótartozást, hanem év végén. A 
megszűnésről az adóhatóság határozatot hoz. Megszűnés időpontja: annak a hónapnak az 
utolsó napján, amikor a határozat jogerőre emelkedik. 

Szünetelés: a kisadózó a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni, ha a 
tárgyhónapra nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettsége, de ezt már nem kell havonta 
megismételni, a rendelkezésére álló adatok alapján az adóhatóság hivatalból végzi el, hogy ne 
kerüljön havonta előírásra a KATA fizetési kötelezettség. Eddig, ha nem ment be havonta az 
adatbejelentő, akkor minden hónapban előírták a KATA-t, függetlenül attól, hogy szünetelt a 
vállalkozás. 

A vélelmezett munkaviszonyt akkor is megdőltnek kell tekinteni, ha a kisadózónak van heti 
36 órát meghaladó munkaviszonya vagy másik vállalkozásban nem kiegészítő 
tevékenységet folytat. Az egyéb feltételek nem változtak, és egynél több feltételnek kell 
teljesülni, hogy a vélelmezett munkaviszonyt megdőltnek lehessen tekinteni. 

Kisvállalati adó (KIVA) 

2015-től egységesen negyedévente , a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell bevallani és 
befizetni az adóelőleget. Az 500 millió Ft-os értékhatár átlépését csak a  negyedévek első 
napján kell vizsgálni. Kisvállalati adóalanyiság megszünésekor 2 évig nem választható újra. 

 

ÁFA  

Az újonnan alakult társaságok az alakulásuk évében, illetve az azt követő adóévben az 
eddigi negyedévenkénti helyett havi áfa bevallásra kötelesek. Emellett kiemelendő, hogy 
negyedéves áfa-bevallásra kell áttérnie azon adózónak, akinek a tárgyévet megelőző 
második évben az áfa nélküli termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása meghaladja az 50 
millió forintot . 

 Akik a lakóingatlan értékesítésre korábban áfa adókötelezettséget választottak, nem kell 
megvárniuk az 5 évet , 2015. február 28-ig nyilatkozhatnak, hogy 2015. január 1-től  áfa 
mentesen szeretnék értékesíteni lakóingatlanjukat. 
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Külföldi bevétel-kiadás forintosításakor azon az árfolyamon kell átszámítani, melyet az 
adott ügyletben az áfa alapjának forintra történő átszámításakor alkalmaztak. 

A motorbenzin  előzetesen felszámított adója levonható bizonyos feltételek mellett, ha az 
adóalany a terméket,  igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon 
hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába 
épül be.  
Viszonteladónál is megnyílik az áfa levonási lehetőség az adóköteles termékek, 
szolgáltatások beszerzéséhez, kivéve a továbbértékesítési céllal beszerzett, illetve importált 
termék áfája esetében. 
 
Kezelőszemélyzet nélküli automatánál a készpénzes ügyletről a számlát elegendő a 
teljesítésről számított 15 napon belül kibocsátani. 

2015-től kezdve előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek a csereügyleteknél 
lesz jelentősége. 

Fordított adózás lép hatályba egyes vas és acélipari termékek értékesítésére. 

Az építési munkához kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, illetve személyzet rendelkezésre 
bocsátására irányuló szolgáltatások, valamint iskolaszövetkezet szolgáltatásának 
igénybevétele a belföldi fordított adózás alá eső ügyletek közé fog tartozni abban az esetben 
is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez tartoznak. 

 5%-os áfakulcs alá fog esni egyes nagy testű állatok (például juh, kecske, szarvasmarha) 
élő és feldolgozott formában történő értékesítése. 

A belföldi összesítő jelentés értékhatára 2 millió forintról 1 millió f orintra csökken, és az 
adóalany választása alapján a csökkentett értékhatár alatti ügyleteit is jelentheti az adóhatóság 
felé (tehát az összes ügyletét, értékre tekintet nélkül). Ennek megfelelően az 1 millió forint áfa 
összeget elérő kimenő számlákon a vevő adószámát is kötelezően fel kell majd tüntetni. 

Ha az adószám felfüggesztésre kerül, az áfa levonási jog nem gyakorolható a jogerőre 
emelkedés napjától. 

Jövedéki adó 

A bérfőzés és magán-pálinkafőzés szabályozása módosul. Továbbra is 50 liter marad a 
kedvezményes jövedéki adóval előállítható párlat mennyisége, de a magánfőzéshez 
kapcsolódó kedvezmények csak a gyümölcstermesztő magánszemélyekre vonatkoznának. 

A bérfőzés jövedékiadó-mértéke az alkoholtermékek normál adómértékének 50 százalékára 
változik - az eddigi adómentesség helyett -, vagyis egy liter 50 százalékos alkoholtartalmú 
párlat esetében 835 forint jövedéki adót kell fizetni. A magánfőzésben előállított párlat után a 
magánfőzőnek jövő évtől évi 1000 forint átalányadót kell fizetnie. A magánfőzésre beszedett 
adóbevételek a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzatot illetik meg. 
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Egységesen 150 millió forint lesz a jövedéki biztosíték összege az alkoholtermék, a sör, a 
bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék esetén. 

Népegészségügyi termékadó 

2015. január 1-jétől egy új termékkör, az alkoholos italok után is népegészségügyi 
termékadót kell majd fizetni, a pálinka és az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább 7 fajta 
gyógynövény felhasználásával készült szeszes italok kivételével. A legkevesebbet - 
literenként 20 forintot - az 5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú italok után kell majd 
fizetni, míg a legtöbbet a 45 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmúaknál, literenként 
900 forint. 

Kikerülnek ugyanakkor a termékadó-köteles cukrozott termékek köréből azok, amelyek 
méztartalma legalább 20 százalék, cukortartalma ugyanakkor nem haladja meg a 40 
százalékot. 

Környezetvédelmi termékdij 

A környezetvédelmi termékdíjjal sújtott termékek köre kiegészül bizonyos műanyag és 
vegyipari termékekkel - például a művirággal és tisztálkodási, szépségápolási cikkekkel -, 
valamint az irodai papírral . Ugyanakkor a kézműves termékeket előállító 
mikrovállalkozások és kistermelők árui kikerülnek a termék dij fizetése alól. 

Társasági adó 

2014. július 18-án hatályba lépett az új, fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. 
(VII. 17.) kormányrendelet. A nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli régióban csökkennek a 
támogatási intenzitások – 5-5 százalékponttal –, míg az észak-magyarországi, az észak-
alföldi, a dél-alföldi és a dél-dunántúli régiókban változatlan – 50 százalékos – támogatási 
intenzitással lehet beruházást indítani. 

2015-től az összes bevétel nem csökkenthető az eladott áruk beszerzési értékével és az 
eladott közvetített szolgáltatás értékével a jövedelem-nyereség minimum 
meghatározásakor. 

Ha az adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb nem éri el az összes 
bevétel 2%-át, az adózó vagy megfizeti az összes bevétel 2%-át vagy Art. szerinti 
nyilatkozatot tesz.  

Lehetőség nyílik a felsőoktatási intézmények támogatására társaságiadó-kedvezmény 
igénybevétele mellett. A támogató társaság a legalább öt évre kötött támogatási 
megállapodás alapján fizetett összeg 50%-áig (legfeljebb az adózás előtti eredmény 
összegéig) csökkentheti adóalapját. A kedvezmény 2014. adóévben kötött felsőoktatási 
támogatási megállapodás vonatkozásában már a 2014. adóévi adókötelezettségre 
alkalmazható. 
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A sport- és kultúratámogatásnál az adózó  a jövőben választása szerint, vagy a jelenleg 
működő társaságiadó-kedvezmény rendszerének keretein belül nyújt támogatást vagy a 2015. 
január 1-jével hatályba lépő új szabályok szerint rendelkezik a kedvezményezettek javára 
(előadó-művészeti szervezetek, filmalkotás, látványcsapatsportok) a társasági adójáról. A két 
rendszer egy adóévben együttesen nem alkalmazható. 

A felajánlás a társaságiadó-előleg 50%-ig terjedhet, feltöltéskor illetve bevalláskor a 
fizetendő adó 80%-ig az előlegből felajánlott összeget is figyelembe véve. A NAV csak 
akkor utalja el a támogatást, ha az adózó benyújtja a szükséges igazolásokat, nincs 100 ezer 
Ft-ot meghaladó adótartozása, és az adóelőlegét, adóját rendesen megfizette.  

A felajánlásra tekintettel az adózót adójóváírás illeti meg.  Az adójóváírás mértéke az 
adóelőlegből és az adóelőleg-kiegészítésből felajánlott összeg 7,5%-a.( sporttámogatás 
esetén a kiegészítő támogatással és az 1%-os hatósági díjjal csökkentett összeg). Amennyiben 
az adózó az éves adóbevallásában rendelkezik a felajánlásról, az adójóváírás mértéke a 
fizetendő adóból felajánlott összeg 2,5%-a. ( sporttámogatás esetén a kiegészítő 
támogatással és az 1%-os hatósági díjjal csökkentett összeg). 

Sporttámogatás esetén a felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak 
minősül, amelyért cserébe az adózó szponzorációra jogosult. 

  Korlátozásra kerül az elhatárolt veszteség felhasználására nyitva álló határidő. Az eddigi 
időbeli korlát nélküli szabályozást 2015-től felváltja egy ötéves felhasználási korlát. 2014-
ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és még nem érvényesített elhatárolt veszteséget 
legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet felhasználni. Tovább 
szigorodnak továbbá az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán a jogutód által átvett elhatárolt 
veszteségek felhasználásának eddigi korlátai. 

 Az adózók - a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeit szem előtt tartó gazdálkodás 
folytatása mellett - évi 10%-os mértékű társasági adó szerinti értékcsökkenést számolhatnak el 
2015-től kezdődően üzleti vagy cégértékükre tekintettel. 

2015-től módosul  a kapcsolt vállalkozások fogalma, vagyis kapcsolt minősítést eredményez 
az is, ha az adózó és más személy között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és 
pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. 

Az energiahatékonyságot szolgáló beruházások a jövőben a környezetvédelmi jogcímen 
válnak támogathatóvá. 

 Az új kormányrendelet értelmében alapvetően az ugyanazon megyében, ugyanazon 
vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozásai által megvalósított beruházások tekintetében merül fel 
összeszámítási kötelezettség. 
 
 Helyi adó 

A települési adó csak olyan adótárgyra vethető ki, melyre nem terjed ki törvényben 
szabályozott közteher hatálya. Az adó alanya nem lehet szervezet, vállalkozó, állam illetve 
önkormányzat. A települési adóból származó közteher az önkormányzat bevételét képezi. 
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Az iparűzési adó tekintetében kedvező módosítás ugyanakkor, hogy 2015-től kezdődően csak 
a kapcsolt vállalkozási viszonyra időarányosan jutó árbevételt, ELÁBÉ-t és közvetített 
szolgáltatást szükséges figyelembe venni az összeszámítási szabályok során. A módosítás 
következtében nem keletkezik aránytalanul magas adóalap azoknál a vállalkozásoknál, akik 
adóév közben kerülnek olyan vállalkozásokkal kapcsolt viszonyba, ahol a sávosítást 
alkalmazni szükséges. 

Bővül a települési önkormányzatok adómegállapítási mozgástere, így a helyhatóságok 2015-
től egy vagy több települési adót is bevezethetnek, ha azt törvény nem tiltja nekik, és 
további korlát, hogy a települési adó alanya nem lehet szervezet vagy vállalkozó. A települési 
adó nem vonatkozhat olyasmire sem, amire törvényben meghatározott – akár központi, akár 
helyi – közteher vonatkozik. 

Mentesülnek a helyi iparűzési adó alól azok a szövetkezetek, amelyeknek a nettó 
árbevétele legalább 95 százalékban a tagjainak történő értékesítésből vagy tagjai termékeinek 
értékesítéséből származik. 

Mentes az adó alól a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett 
területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az 
adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek 
fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja.  

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket – néhány kivételtől eltekintve – a jövőben 
banki átutalással is lehet teljesíteni. 

Illeték 

Illetékmentes a termőföld vásárlás a földművesek esetében. (Itv 26§) 

Felfüggesztett illeték-kiszabási eljárásra ad lehetőséget a törvény változása 2015-től.  

Magánszemély nyilatkozatban kérheti, hogy lakásvásárlást követő egy éven belül történő 
másik lakás értékesítése esetén ez utóbbi időpontban keletkezzen az illeték-fizetési 
kötelezettség. Amennyiben a lakásvásárlás a nyilatkozat ellenére egy éven belül nem történik 
meg, az adóhatóság illetéket, valamint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
pótilletéket szab ki. 

Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátadás illetékfizetéssel járhat adott esetben. 

 Adózás rendje 

2015. január 1-től működésbe lép az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen őrző 
Rendszer (EKAER). A szabályozás alapján útdíj-köteles gépjárművel végzett, közúti 
fuvarozással járó Közösségen belüli termékügyleteket, illetve belföldi, nem végfelhasználó 
részére történő első adóköteles termékértékesítést csak a szállítmányra vonatkozó érvényes 
EKAER-számmal rendelkező adózó folytathat. A 15 napig érvényes EKAER-szám igénylése 
céljából az adózónak előzetes bejelentést kell tenni a fuvar meghatározott részletes adatairól 
az adóhatóságnak. 
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Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó 
a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy 
egyéb célú behozatalt, 
b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést 
vagy egyéb célú kivitelt, 
c) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést 
kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: 
EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat. 

Az EKAER-szám a fuvarozók által szállított terméket azonosítja. EKAER-számot minden 
útdíjköteles tehergépjárműnek kell kérnie, míg kockázatos termékeknél minden más 
gépjárműnek (akár személyautónak is), amely ilyet szállít bizonyos érték vagy mennyiség 
felett –. Ez kockázatosnak minősített élelmiszereknél 200 kilogrammot jelent egy címzettnek, 
vagy adó nélkül több mint 200 ezer forintnyi terméket; egyéb kockázatos termékeknél 250 
kiló és 250 ezer forint a határ. A bejelentendő fuvarok körét három csoportba sorolja a 
jogszabály: jelenteni kell a NAV-nak az uniós tagországból származó importot, az uniós 
tagállamba irányuló exportot és belföldi forgalomban a nem végfelhasználó részére történő 
első adóköteles termékértékesítést. 

Kockázatos élelmiszerek, illetve kockázatos termékek esetén (ezek köre később kerül 
meghatározásra) szigorúbb szabályok érvényesek, többek között a súly és az érték is hatással 
van a bejelentési kötelezettség terjedelmére. Emellett kockázatos termékek közúti fuvarozása 
esetén kockázati biztosítékot kell nyújtani. A bejelentési kötelezettség nem teljesítésének 
jogkövetkezménye, hogy a be nem jelentve fuvarozott termék igazolatlan eredetűnek 
minősül, és az adóhatóság az áru értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, 
emellett biztosítékként lefoglalhatja az árut. 

 További fontos változás, hogy az adóhatóság – alapelvi szinten – nem minősítheti ugyanazt 
az ügyletet különböző adózónként eltérően. Ennek értelmében az adóhatóság az 
adóellenőrzések során hivatalból köteles lenne figyelembe venni a vizsgált ügylet egyik 
szereplőjénél tett megállapításait a másik szereplő(k)nél folytatott eljárás során. 

 Amennyiben az adóhatóság a jövőben ellenőrzése során olyan, több adózót érintő 
kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvények 
rendelkezéseinek megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja. 

 Szintén fontos, hogy 2015-től az internetes vásárlások forgalmáról az adóhatóság adatot 
kérhet a telekommunikációs szolgáltatást nyújtó cégektől. 

Változnak a feltételes adó megállapítás szabályai is. A feltételes adó megállapítási 
határozat kötelező ereje a kiadmányozását követő ötödik adóév utolsó napjáig fog terjedni 
(amennyiben nem történik jogszabályváltozás, tényállásváltozás, vagy nemzetközi jogi 
kötelezettség-változás), amely időszak egyszeri alkalommal, további két évvel 
meghosszabbítható lesz. Tartós feltételes adó megállapításnál – mely tényállásváltozáskor 
nem, de jogszabályváltozás esetén kötőerővel bír – az adózó kérheti, hogy a 3 éves kötőerő a 
kérelem benyújtását követő adóévben kezdődjön. 

 Újabb lehetőség, hogy az adózó feltételes adó megállapítási kérelem keretében kérheti, 
hogy az általa előzetesen felszámított áfa megosztására alkalmazni kívánt számítási módszer 
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megfelelőségét erősítsék meg. Ez azonban nem terjeszthető elő egy kérelemként a jogügyletre 
vonatkozó kérelemmel. 

Reklámadó  
 
2015. január 1-től az adó mértéke az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 50%. 
Az adókötelezettség két formája: a reklám közzététele, illetve a közzététel megrendelése. 
 
Reklámközzétételnek minősül az is, ha közzétételről szóló szerződésben rögzítik a reklám 
megjelenésének helyét, idejét vagy módját. 
Nem adóköteles a reklám a megrendelőnél,  ha hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy 
kérte a nyilatkozat kiadását a közzétevőtől, de azt nem kapta meg a számla kézhetvételétől 
számított 10 napon belül, és bejelenti a NAV-hoz a nyilakozatkérés tényét. 
Akkor sem adóköteles a megrendelőnél , ha a reklám megrendelésének napján a közzétevő 
szerepel a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban. 

 


