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ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2018 

Ismét változnak az adótörvények, de a változások szerencsére nem olyan 
horderejűek, hogy újra kéne tanulnunk mindent. A módosításokat leginkább a 
“jobbító” szándék vezérli, érthetjük ez alatt új kedvezmények bevezetését és 
korábbi hibák kijavítását egyaránt. A változások főként 2018. január 1-jétől lesznek 
hatályosak, de egyes esetben már a kihirdetést követően is alkalmazhatók. 

Ha ki kellene emelnünk a legfontosabb dolgokat, akkor a röplabdát, mint új látvány-
csapatsportként történő elismerését és támogathatóságát, a lakhatási támogatások 
további szélesítését vagy az adócsalások elleni eredményesebb és gyorsabb fellépést 
szolgáló változásokat lenne érdemes megemlíteni. 

Megjegyezzük, hogy bár 2018-as változásokról van szó, meglepő lenne, ha ősszel nem 
jönnének további, a mostaninál talán még jelentősebb változások. Nagyon várjuk 
például az új adózás rendjéről szóló törvényt, hogy csak a legfontosabbat említsük. 
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TÁRSASÁGI ADÓ 

Több ponton is kedvezően módosulnak a társasági 
adózás szabályai. Többek között több új jogcímen (pl. 
elektromos töltőállomás létesítése miatt) lehet majd 
igénybe venni adóalap-kedvezményt, továbbá bekerül 
az adóelőnyök mellett támogatható látvány-
csapatsportok közé a röplabda is. A látványcsapat-
sportok adókedvezménye érvényesíthető lesz a 
pénzügyi szervezetek különadójából is. Az energia-
ellátók különadójának alapjából is igénybe vehető lesz 
adókedvezmény az elektromos töltőállomás létrehozása 
kapcsán. 

Új adóalap-kedvezmények 

Elektromos töltőállomások létrehozása 
Új adóalap-kedvezmény bevezetésével ösztönzik az 
elfogadott szabályok az elektromos töltőállomások 
létrehozását. Eszerint a beruházás befejezésének 
adóévében az igénybe vehető adóalap-kedvezmény 
összege az elektromos töltőállomás bekerülési értéke, de 
legfeljebb addig az összegig, amely a töltőállomás 
üzembe helyezésének adóévét követő 3 év alatt elérhető 
pozitív működési eredményből nem térül meg. A 
töltőállomásonként érvényesített összeg azonban így 
sem haladhatja meg – a jelenleg hatályos 9%-os 
adókulcsot figyelembe véve – az 1,8 millió eurót. Az új 
adóalap-kedvezményt – amely egyébként az általános 
csoportmentességi rendelet szerinti támogatásnak 
minősül – a 2017. június 30-át követően megkezdett 
beruházásokra lehet majd igénybe venni. 

Az első 3 év leteltét követően azonban ellenőrizni kell 
majd, hogy az igénybe vett adóalap-kedvezmény összege 
nem haladja-e meg a bekerülési érték és a 3 év alatt 
ténylegesen elért működési eredmény különbözetét. 
Amennyiben igen, az adózók az eltérésből adódó 
adókülönbözetet utólag önellenőrzés útján 
pótlékmentesen teljesíthetik. 

Bérlakások építése 
A munkavállalói mobilitás további ösztönzése érdekében 
bővítésre kerül az ehhez kapcsolódó, már meglévő 
adóalap-kedvezmények köre. A mobilitási célú lakhatási 
támogatás, valamint munkásszállás létesítése és 
üzemeltetése mellett 2018. január 1-jétől a 
meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállalók és 
közeli hozzátartozóik számára épített, hosszú élettartamú 
szerkezetű bérlakások létesítéséhez is adóalap-
kedvezmény társul. Az adóalap-kedvezmény összege – az 
egyébként az általános szabályok szerint érvényesíthető 
értékcsökkenés mellett – a bérlakás céljából épített 
ingatlan bekerülési értéke, illetve annak növekménye a 
beruházás, felújítás befejezésének évében. 

Fogalmi változások 

Az elfogadott módosítások alapján az alábbi fogalmi 
változásokra kell a társasági adó alanyainak figyelemmel 
lenniük: 

 2018. január 1-jétől a bejelentett részesedésnél 
törlésre kerül a 10%-os minimum korlát. Azaz, a 
jövőben a 10%-ot el nem érő részesedéseket is 
bejelentett részesedésként lehet kezelni. 

 Az új szabályok értelmében a korai fázisú 
vállalkozásként történő minősítésnek nem feltétele, 
hogy a vállalkozás legalább egy fő kutató-fejlesztőt 
foglalkoztasson. 

 A külföldi személy abban az esetben minősül 
ellenőrzött külföldi társaságnak, ha benne az adózó 
többségi, 50%-ot meghaladó részesedése az adózó 
adóévének többségében fennáll. 

Egyéb változások 

A fentiek mellett az alábbi, kisebb változásokat 
tartalmazza az adócsomag: 

 Ellenőrzött külföldi társaságban meghatározott 
részesedéssel rendelkező adózóknak – választásuk 
alapján már a 2017. évben kezdődő adóévben vagy 
bizonyos esetben már a 2016-os adóév 
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vonatkozásában – az ellenőrzött külföldi társaság 
által elért jövedelmet részesedés-arányosan vagy 
olyan arányban, amilyen arányban az említett 
társaság adózott eredményére jogosultak, kell 
adóalap-növelő tételként figyelembe venniük. Az 
ellenőrzött külföldi társaság fel nem osztott 
jövedelmére vonatkozó korábbi – 2017. január 17-én 
hatályos – szabályok alapján alkalmazandó adóalap-
növelő tételt az adózók legutoljára a 2018. december 
31-ig végződő adóévben alkalmazhatják. 

 Január 1-jétől pontosításra kerülnek az 
értékcsökkenésre, valamint az áttérés adóévében és 
azt követő adóévben alkalmazandó minimumadó-
kötelezettségre vonatkozó szabályok az éves 
beszámolójukat az IFRS-ek szerint készítő adózók 
számára. 

Látvány-csapatsportok támogatása 

Új sportág  

A jövőben a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a 
jégkorong és a vízilabda mellett a röplabda is látvány-
csapatsportnak minősül. Így a jövőben már e sportág 
szervezetei és egyesületei is részesedhetnek a 
látványcsapatsport-támogatásból, az őket támogató 
adózók pedig a sporttámogatáshoz kapcsolódó 
adókedvezményből vagy az adójóváírásból. 

Összeszámítási szabályok 

Az elfogadott szabályozás értelmében – elsőként a 
2017/2018-as támogatási időszak vonatkozásában – a 
hivatásos sportszervezeteknek, valamint hivatásos 
sporttevékenységet is végző nem hivatásos támogatott 
sportszervezeteknek (azaz amelyek hivatásos sportolót 
alkalmaznak vagy amelyek beruházása esetében nem 
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú 
létesítmény feltételeit) a tárgyi eszköz és személyi jellegű 
ráfordítások vonatkozásában össze kell számítani az alap- 
és kiegészítő támogatások, illetve egyes esetekben a más 
helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét. 
Ez az összevont érték nem haladhatja meg a társasági 
adóról szóló törvény szerinti támogatási intenzitást. A 
törvény az uniós jogszabályokkal összhangban 
meghatározza a hivatásos sportoló, valamint a 
korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény fogalmát. 

Nem saját tulajdonban álló ingatlanon végzett tárgyi 
eszköz beruházás 

Nem saját tulajdonú ingatlanon végzett tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás esetén kizárólag akkor adható ki 
támogatási igazolás az új szabályok alapján, ha a 
támogatásra jogosult szervezet benyújtja az érintett 
ingatlan felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel 

kötött meghatározott tartalmú megállapodást. E szabályt 
már a hatályba lépésekor folyamatban lévő 
sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló 
kérelmek elbírálása, és a folyamatban lévő programok 
megvalósítása során is alkalmazni kell. 

Egyéb 

Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása 
jogcímen nem támogatható az az amatőr sportszervezet 
vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött 
közhasznú alapítvány, amely hivatásos sportolót 
alkalmaz. 

SZJA/TB 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 

2018. január 1-jétől a fizetővendéglátás keretében 
lakását, üdülőjét rövid távra bérbe adó magánszemélyek 
már nem csak egy, hanem akár három lakás esetén is 
választhatják a tételes átalányadót, amelynek mértéke 
továbbra is szobánként évi 38.400 forint marad. A 
módosítás eredményeként jelentősen csökken a 2-3 
lakást airbnb keretében kiadók adókötelezettsége, 
illetve ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhe. 

A kihirdetést követő napon hatályon kívül kerül az a 
rendelkezés, amely felhatalmazást ad a munkáltató által 
adómentesen biztosítható egészségügyi ellátásokról 
szóló miniszteri rendelet kiadására. Ez a sokak által 
várva várt adómentesség tehát mégsem valósul meg. 

Lazulnak az adómentes mobilitási célú lakhatási 
támogatás korlátai: 

 A foglalkoztatás első 2 évében a minimálbér 40%-
áról 60%-ára, a második 2 évben 25%-áról 40%-ára, 
az 5. évben pedig 15%-áról 20%-ára nő az 
adómentesség értékhatára. Pontosításként 
kiegészül a szabály azzal az esettel, amikor a 
munkaviszony megszűnik, majd új munkaviszony jön 
létre a magánszemély és ugyanazon munkáltató 
között. Ekkor az egyes munkaviszonyok időtartamát 
össze kell számítani. 

 Az adómentes juttatás elérhető lesz határozott 
idejű munkaviszony esetén is (jelenleg csak 
határozatlan idejű munkaviszony esetén adható). A 
2018. január 1-jén fennálló határozott idejű 
munkaviszonyok esetében a munkaviszony 
létrejöttének napjaként 2018. január 1-jét lehet 
figyelembe venni, így a már fennálló jogviszonyok 
esetében is érvényesíthető lesz a legmagasabb 
mértékű támogatás. 

 A juttatás nem csak lakás tulajdonjogának, 
haszonélvezeti jogának teljes hiánya esetén lesz 
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adható, hanem akkor is, ha van (illetve a 
munkaviszony létrejötte előtti 12 hónapban volt) 
ugyan a munkavégzés helyén vagy annak 60 km-
nél/3 órás utazási időnél kisebb körzetében a 
dolgozó tulajdonában lakás, de legfeljebb 50%-ban 
(volt) tulajdonos (haszonélvezeti joggal nem 
terhelten). 

 Az Art. szerinti állandó lakóhely helyett a 
lakcímnyilvántartásban szereplő lakóhelyet kell 
majd vizsgálni. 

 Sajátos jogtechnikai megoldással biztosítja a 
törvény azt, hogy a mobilitási célú lakhatási 
támogatás értelmezhető legyen munkaerő-
kölcsönző cégtől kölcsönzött dolgozók esetében is. 
A hatályos törvényszövegből ugyanis nem vezethető 
le egyértelműen, hogy a kölcsönvevő vállalkozás 
jogosult lenne ezt az adómentes támogatási formát 
a kölcsönvett dolgozóknak is nyújtani. 
 

A módosítások 2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

Újabb adómentes jogcímek kerülnek a törvénybe (az 
adómentesség 2017. január 1-jére visszamenőleges 
hatállyal alkalmazható), melyek közül szélesebb kört az 
alábbiak érinthetnek: 

 adómentessé válnak a szakképző iskolai tanulóknak 
a gyakorlati képzés ideje alatt kötelezően vagy 
önkéntes döntés alapján biztosított nem pénzbeli 
juttatások és költségtérítések; 

 kiegészül az adómentesen adható segélyek, 
támogatások köre a tűzkár és baleset jogcímével; 

 a közfoglalkoztatottak létszámának csökkentésével 
összefüggésben, a közszférából a munkaerőpiacra 
kikerülő dolgozók elhelyezkedési esélyeinek 
javítását célzó munkaerő-piaci programokban, 
társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos képzésben 
részt vevők részére biztosított különféle juttatások 
(étkezés, közlekedés, szállás, ilyen célokra adott 
költségtérítés, megélhetési támogatás) is 
bekerülnek az adómentes körbe. 

 Az önálló tevékenységhez és az egyéni vállalkozáshoz 
használt, költségelszámolásra jogosító gépjárművek 
köre kibővül a közeli hozzátartozók tulajdonában álló 
vagy általuk lízingelt gépjárművel. A tulajdonjog 
igazolására pedig a törzskönyv, annak visszavonása 
esetén az illetékes hatóság igazolása szolgál (jelenleg a 
kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvény 
tölti be ezt a szerepet). A változások 2018. január 1-jén 
lépnek hatályba. 

 A végrehajtási szabályok 2018. január 1-jével hatályba 
lépő új rendelkezése szerint az ingatlanárverések esetén 

a végrehajtó a bank és az adós kérésére az általuk 
meghatározott összegre csökkentheti az árverés során 
elfogadható vételi ajánlat összegét. A banki követelés 
fennmaradó része az eljárás eredményeként megszűnik, 
ami a jelenlegi szabályok szerint adóköteles jövedelmet 
keletkeztetne. A most elfogadott törvény kimondja a 
megszűnő követelés adómentességét. 

 Jelenleg az engedélyköteles belföldi és nemzetközi közúti 
közlekedési szolgáltatást végző gépkocsivezetők és 
árukísérők napi 3000 forint, illetve 60 EUR adómentes 
költségtérítésre jogosultak. A módosítás kiterjeszti az 
adómentes juttatást a saját célra folytatott árufuvarozási 
és személyszállítási szolgáltatásban közreműködő 
gépkocsivezetőkre és árukísérőkre is. A tágabb körre a 
törvény kihirdetését követő napon vagy azt követően 
kezdődő bel- és külföldi kiküldetések esetén lehet 
alkalmazni az adómentességet. 

 Egyértelművé teszi a módosítás, hogy közös tulajdon 
esetén nem számít, melyik tulajdonos nevére szól a 
felmerült költségről kiállított bizonylat. Az ilyen 
bizonylattal igazolt – a törvény által elismert – költség 
elszámolható a teljes bevétellel szemben. Az így kapott 
jövedelmet kell megosztani adózási célokra a 
tulajdonostársak között a tulajdoni részesedés 
arányában. A módosítás 2018. január 1-jén lép hatályba. 
A közös tulajdonon belül egy speciális esetben – ingó, 
ingatlan bérbeadása esetén – viszont már a kihirdetést 
követő napon hatályba lép ez a megengedő rendelkezés. 
Ennek megfelelően például a közös tulajdonú ingatlan 
bérbeadásából származó teljes bevétel már ettől a naptól 
csökkenthető az egyik tulajdonos nevére szóló 
rezsiszámla értékével. Ilyen esetben tehát érdemes már a 
2017. második negyedéves adóelőleg kiszámításánál is 
élni ezzel a lehetőséggel. 

 

JÁRULÉKOK 

 A 2016 decemberében bejelentett és kihirdetett 
járulékcsökkentés mértéke nem változik, vagyis 
továbbra is azzal számolhatnak a munkáltatók, hogy 
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a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-
jétől 20% lesz a jelenlegi 22% helyett. 

 Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 
7.110 forintról/napi 237 forintról havi 7.320 
forintra/napi 244 forintra emelkedik 2018. január 1-
jétől. 

1+1%-OS FELAJÁNLÁS 

 Megszűnik a postai úton elküldött felajánló 
nyilatkozatok esetében az adóazonosító jel borítékon 
való feltüntetésének kötelezettsége, első ízben a 
2018. évi rendelkező nyilatkozatok esetében. 

 Az adóhatóság várakozásai szerint a bevallási 
tervezet bevezetése miatt lényegesen kevesebb 
munkáltató fogja vállalni a munkáltatói 
adómegállapítást, aminek következtében az 1+1%-os 
felajánlások száma jelentősen csökkenhet. Az új 
szabályok ezért lehetővé teszik azt, hogy a 
munkáltató akkor is begyűjthesse és továbbíthassa 
az adóhatóságnak a nyilatkozatokat, ha a 
munkáltatói adómegállapítás elkészítését nem 
vállalja, első ízben a 2018. évi rendelkező 
nyilatkozatok esetében. 

EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS  

2018. január 1-től megszűnik az ingatlan bérbeadásából 
származó, adóévben 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelmet 
terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulás. 

Az elfogadott törvény a már kihirdetett jövőbeli 
adócsökkentésre tekintettel egyértelműen rendelkezik 
arról, hogy az adókulcs változása esetén az új mértéket 
arra a hónapra, adóévre vonatkozóan bevallott 
jövedelmekre kell először alkalmazni, amely hónapban, 
adóévben a megváltozott egészségügyi hozzájárulás 
mértéke hatályba lép. Az előírás a kihirdetést követő 
napon lép hatályba.  

Egy, az adócsomaggal azonos napon elfogadott javaslat 
alapján a diákszövetkezetek mintájára jöhetnek majd 
létre az új nyugdíjas szövetkezetek. Az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló törvény módosítása által e 
szövetkezetek öregségi nyugdíjban részesülő tagja által, a 
személyes közreműködés ellenértékeként a 
szövetkezettől szerzett jövedelem mentes lesz az 
egészségügyi hozzájárulás alól. Az új mentességi szabály 
2017. július 1-jén lép hatályba. 

ÁFA 

 A korábban meghirdetett áfa csökkentési terveknek 
megfelelően 2018. január 1-jétől 27%-ról 5%-ra 

csökken a fogyasztási célú halak és a házi sertés 
vágási melléktermékek, belsőségek áfa kulcsa, illetve 
18 %-ról 5 %-ra csökken az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó áfa kulcs. Az Országgyűlés 
által elfogadott törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény szerinti hálózati szolgáltatás nem minősül 
internet-hozzáférési szolgáltatásnak, így arra a 
kedvezményes áfa kulcs nem vonatkozik. (A tavalyi 
évben már elfogadott törvénymódosítás értelmében 
2018-tól az éttermi szolgáltatások adókulcsa a 
jelenlegi 18 %-ról szintén 5% -ra csökken). 

 Az áfa kulcs csökkentések esetében szokásos módon 
most is átmeneti szabályok biztosítják, hogy az 
adóalanyok az új adókulcsokat először azokra a 
tranzakciókra alkalmazzák, amelyek esetében az Áfa 
tv. szerinti teljesítés időpontja, illetve a fizetendő 
adó megállapításának időpontja 2018. január 1-jére 
vagy azt követő időpontra esik. Az ún. időszakos 
elszámolású szolgáltatások esetében akkor lehet 
először alkalmazni a csökkentett adókulcsot, ha az 
elszámolási időszak 2017. december 31-ét követően 
kezdődik, és amely tekintetében a fizetés 
esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta 
kibocsátásának időpontja is 2017. december 31-ét 
követő időpontra esik.  

 Az adóraktározási eljárás tekintetében is lesz 
változás. Ennek értelmében a kiraktározással 
kapcsolatos adóbiztosíték nyújtása alól 2018. január 
1-től akkor mentesül a kiraktározó, illetve a pénzügyi 
képviselő, ha az Art. rendelkezései szerint egyúttal 
megbízható adózónak minősül. A jelenleg hatályos 
szabályok szerint a mentesüléshez ezeknek az 
adózóknak az Art. szerint minősített adózónak kell 
minősülniük. 

VÁM 

Az elfogadott törvénymódosítás értelmében az 
uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. 
törvény több ponton is változott a jogalkalmazói 
tapasztalatok, valamint a jogértelmezési 
nehézségek kiküszöbölése érdekében. A fontosabb 
módosítások az esetek többségében a 
törvénymódosítás kihirdetését követő napon 
lépnek életbe, ettől eltérő időpont esetén külön 
jelöltük a hatályba lépés időpontját. 
 

 A módosítás alapján nemcsak a jogszerűen, hanem a 
szabálytalanul keletkezett vámtartozások esetkörei is 
vámhiánynak minősülnek. 

 Pontosításra került, hogy a vámjogi képviseletre 
vonatkozó állandó meghatalmazást és megbízást a 

http://www.parlament.hu/irom40/15558/15558-0012.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/15558/15558-0012.pdf
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NAV honlapján közzétett formanyomtatvány 
alkalmazásával papír alapon, illetve elektronikus 
úton is be lehet jelenteni a vámhatóságnak. Abban 
az esetben, ha a vámjogi képviselet a Vámkódex 22. 
cikke szerinti kérelem benyújtására vonatkozik 
(kérelem alapján meghozott határozat), a 
képviseletet kizárólag elektronikus úton lehet 
bejelenteni. A módosítás 2017. július 1-jétől 
hatályos. 

 A módosítás alapján egyértelműsítésre került, hogy a 
közvetett vámjogi képviselőt ugyanazon jogok illetik 
meg, illetve kötelezettségek terhelik az 
áruátengedést követő ellenőrzések esetén, mint az 
alapeljárásban általa képviselt személyt. A módosítás 
indoka, hogy a közvetett képviselő az általa 
benyújtott vám-árunyilatkozat alapján 
egyetemlegesen felelős a vámtartozás és egyéb 
terhek megfizetésére az általa képviselt személlyel 
együtt. A módosítás alapján az áruátengedést követő 
ellenőrzésről ezért a közvetett képviselőt is 
értesíteni kell. 

 Pontosításra került, hogy amennyiben az adott 
eljárásban több személy is érintett, akkor az 
eljárásért fizetendő díjat az összes kérelmező, illetve 
érintett személy részére állapítja meg a vámhatóság. 

 Kedvező változás, hogy 10 EUR-nál kevesebb összegű 
vámtartozást az adóhatóságnak nem kell közölnie az 
érintettel, és ebben az esetben vámhiány sem 
keletkezik. 

 

Kisadók (KATA, KIVA, EKHO) 

 A KATA és a KIVA esetében az NGM célkitűzése, hogy 
tovább népszerűsítse ezeket a kisadókat a magyar 
kisvállalkozói szférában. A tavalyi év KIVÁ-t érintő 
változásait követően a jelenleg elfogadott 
módosítások értelmében elsősorban a KATA 
részletszabályai változnak. A változások elsősorban 
adminisztratív jellegűek, illetve technikai 
pontosítások, amelyek célja, hogy könnyebbé tegyék 
ezen adónemek választását. Sem a KATA, sem a KIVA 

mértéke nem változik, azaz a KATA adómértéke a 
főállású kisadózó után továbbra is 50.000 forint, a 
nem főállású kisadózó utáni 25.000 forint marad, 
míg a KIVA 14%-os kulcsa a korábban elfogadott 
módosítások értelmében 2018-tól 13%-ra csökken. 
 

 Az EKHO szabályai is változnak az eredeti 
törvényjavaslathoz később benyújtott és elfogadott 
módosítás értelmében. Az a kiemelt sportolói, edzői 
kör, amely a hatályos szabályok szerint évi 125 millió 
forintig terjedő bevételére jogosult az EKHO szerinti 
adózást választani, a törvényváltozás értelmében 
már évi 250 millió forintos bevételi határig lesz 
jogosult a kedvezményes adózásra (emlékeztetőül: 
az EKHO szerinti kedvezményes adózás a 
magánszemély számára 15%-os, míg a 
munkáltatóknak, kifizetőknek 20%-os adóterhelést 
jelent). A kétszeresére emelt értékhatárt a 2017. 
január 1-jétől megszerzett jövedelmekre kell 
alkalmazni. A kiemelt sportolói, edzői kör nem 
változik, az továbbra is a következő: 

 az országos sportági szakszövetség, országos 
sportági szövetség első osztályú 
versenyrendszerében induló sportszervezet 
hivatásos sportolója,  

 az országos sportági szakszövetség, országos 
sportági szövetség első osztályú 
versenyrendszerében induló sportszervezet 
edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, 
országos sportági szövetség edzője, válogatott 
vezetőedzője (szövetségi kapitánya). 

EGYÉB ADÓK 

INNOVÁCIÓS JÁRULÉK 

Az új szabályozás értelmében azon adózók, akik az IFRS-
ek szerint készítik az éves beszámolójukat – a 2018. 
adóévtől kötelezően, míg a 2017. adóévben választás 
alapján – az innovációs járulék kötelezettségüket az 
iparűzési adóban foglalt speciális szabályok megfelelő 
alkalmazásával kötelesek megállapítani. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy az áttérés évében ezen adózóknak 
alkalmazniuk kell egyszeri, speciális adóalap-módosító 
tételeket, illetve emellett minimumadó-, és adóelőleg-
minimum szabályokra kell figyelemmel lenniük 
innovációs járulékban is, amennyiben az áttérés évének 
járulék-kötelezettsége nem éri el a megelőző év 
kötelezettségének összegét.  

HELYI ADÓK 

Önkormányzatok adómegállapítási jogosítványa 
határozott időre rögzített adómérték esetén 
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 A törvénymódosítás szabályozza az önkormányzatok 
adómegállapítási jogosítványait határozott időre 
rögzített adómérték, például meghatározott 
időszakra megállapított mértékű helyi iparűzési adó 
vagy építményadó esetén. A módosítás szerint az 
önkormányzat a határozott időszak első két évében 
nem növelheti az adómértéket. 

 Később, a határozott időszak harmadik évétől 
növelhető az adómérték, de csak abban az esetben, 
ha az önkormányzati adóbevételek jelentősen 
visszaesnek (az adóévet megelőző második naptári 
év adott adónemből származó adóbevételeihez 
viszonyítva; viszonyítási bevétel). A visszaesés 
mértékével kapcsolatban a törvénymódosítás 
ellentmondásos értékeket tartalmaz: 30% és 50%-os 
visszaesés is szerepel a szabályozásban. 

 A törvénymódosítás szerint az önkormányzat köteles 
lesz az eredetileg megállapított adómérték 
alkalmazásához visszatérni, ha a tárgyévet megelőző 
adóév kérdéses adónemből származó adóbevételei 
elérik a viszonyítási bevételt. 

Előrehozott adó 

A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az adóalany 
jövőbeni helyi adó-fizetési kötelezettségére tekintettel 
előre adóbevallást nyújtson be, illetve befizetést 
teljesítsen. A jelenleg hatályos szabályok szerint az ilyen 
befizetés túlfizetésnek minősül. Az előrehozott adó a 
jövőben esedékessé váló adóba beszámítható, 
ugyanakkor nem visszatéríthető és az erről szóló 
adóbevallás nem önellenőrizhető. A jogszabály 
indoklásából ugyanakkor számunkra nem derül ki, hogy 
az adózóknak ez miért is lenne előnyös. 

Egyéb módosítások 

 A törvénymódosítás kiterjeszti az egyablakos 
rendszert az önkormányzati adóhatóság felé történő 
bejelentési kötelezettségre is. A módosítás szerint az 
állami adóhatóság a létrejött cégről a cégbíróságtól 
beérkezett adatokat továbbítani fogja a cég 
székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság felé. 

 2018. január 1-jétől életbelépő új IFRS 
standardoknak megfelelően a törvény módosítja az 
IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adóalanyok 
esetében a nettó árbevétel meghatározásának 
szabályait. 

 A módosítás kiegészíti a nettó árbevétel fogalmát a 
tipikusan nem profitorientáltan működő szervezetek 
esetére. A törvény egyértelművé teszi, hogy az 
alapítványok, egyesületek ingatlan-bérbeadási 
tevékenységéből származó bevétele a helyi iparűzési 
adó vonatkozásában nettó árbevételnek minősül. 

ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA 

Új adóalap-kedvezmény 

 
Az elfogadott szabályok szerint az energiaellátók által 
fizetendő jövedelemadó alapja is csökkenthető lesz az új 
elektromos töltőállomások bekerülési értékével, 
alapvetően a társasági adóban bevezetendő szabályok 
megfelelő alkalmazásával. Azaz, az adóalap-kedvezmény 
összege nem haladhatja meg a bekerülési érték működési 
eredményből a töltőállomás üzembe helyezésének 
adóévét követő 3 év alatt meg nem térülő részét, de 
legfeljebb – a jelenleg hatályos 31%-os adókulcsot 
figyelembe véve – töltőállomásonként a 6,2 millió eurót. 
Az általános csoportmentességi rendelet szerinti 
támogatásnak minősülő, új adóalap-kedvezményt szintén 
a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházásokra 
lehet igénybe venni, és az adózók ebben az esetben is 
jogosultak a pótlékmentes önellenőrzésre, amennyiben 
utólag kiderül, hogy az alkalmazott adóalap-kedvezmény 
meghaladja a törvény által meghatározott maximális 
összeget. Ugyanazon töltőállomásra tekintettel azonban 
egyidejűleg nem lehet alkalmazni a társasági adóban és 
az energiaellátók jövedelemadójában bevezetésre kerülő 
adóalap-kedvezményt. 
 
A legfontosabb eltérés a társasági adóban alkalmazandó 
szabályokhoz képest, hogy az energiaellátók – megfelelő 
igazolás birtokában – jogosultak az általuk fizetendő 
jövedelemadó alapját csökkenteni a kapcsolt 
vállalkozásuk által a társasági adóalapjuk megállapítása 
során az új elektromos töltőállomások létesítésére 
tekintettel még nem érvényesített adóalap-kedvezmény 
összegével. 
 

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA 

A társaságiadó-kulcs 19%-ról egységes 9%-ra történő 
csökkentése a látvány-csapatsportok támogatásában 
várhatóan jelentősen vissza fogja vetni a látvány-
csapatsportok támogatására felhasználható kereteket és 
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a támogatás nyújtására való hajlandóságot (változatlan 
adminisztrációs teher mellett sokkal alacsonyabb 
volumenű előnyöket nyújt a rendszer). Feltehetőleg ezt 
kívánja orvosolni a törvénymódosítás a látvány-
csapatsportok támogatására fordított összeg pénzügyi 
szervezetek különadójából történő jóváírásának 
lehetőségével. 

A már a 2017. évtől alkalmazható rendelkezés szerint az a 
pénzügyi szervezet, amely a Tao. tv. alapján jogosult 
látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő 
társaságiadó-kedvezményre, de azt nem érvényesítette, 
adóvisszatartás formájában csökkentheti különadója 
összegét – annak maximum 50%-áig – a támogatásra 
nyújtott összeggel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 
különadó csökkentésének lehetősége csak a 
sportszervezeteket közvetlenül támogató adózókat illeti 
meg, tehát a rendelkezés / adófelajánlás esetén a 
különadó csökkentésére a törvénymódosítás szerint nincs 
mód. Emellett nem minden Tao tv. által meghatározott 
kedvezményezett cél támogatható, a jogcímeket a 
törvény külön korlátozza, annak érdekében, hogy azok az 
állami támogatási szabályokkal összhangban legyenek.  

Adócsökkentésként nem vehető figyelembe a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás, ugyanakkor az adócsökkentés 
érvényesítésének nem feltétele a kiegészítő támogatás 
megfizetése. További kedvező szabály, hogy az 
adócsökkentés érvényesítésének üzleti évében a 
társasági adó alapjának megállapításakor elismert 
ráfordításnak minősül az adócsökkentés alapjául szolgáló 
támogatási összeggel kapcsolatban korábban megfizetett 
kiegészítő támogatás ráfordításként elszámolt összege. 

Az adókedvezmény természetesen a társasági adóból 
már nem érvényesíthető, ha a vállalkozás már 
felhasználta a látvány-csapatsport támogatásából eredő 
adókedvezményét a különadó terhére.  

Az adókedvezmény különadó terhére történő 
felhasználása esetén a pénzügyi szervezet úgy köteles 
megállapítani társaságiadó-alapját, mintha az alapul 
szolgáló támogatást a különadó terhére történő 
adócsökkentés évében nyújtotta volna. Így a pénzügyi 
szervezet köteles támogatás nyújtása adóévében a 
különadó-kedvezmény alapjául szolgáló ráfordítást el 
nem ismert ráfordításként kezelni és társasági adóalapját 
ennek megfelelően módosítani. A pénzügyi szervezet az 
önellenőrzés szabályai szerint kell eljárnia azzal, hogy a 
terhére keletkező társaságiadó-kölönbözetet késedelmi 
pótlékkal növelten be kell vallania és megfizetnie. 

ILLETÉK  

Magánszemélyek lakástulajdon-szerzésének 
illetéke 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint kedvezményt 
vehet igénybe a magánszemély egyrészt lakástulajdon 
vásárlásakor, ha másik lakástulajdonát a vásárlást 
megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja), 
másrészt magánszemélyek közötti lakáscsere esetén. 
Ezekben az esetekben ugyanis csak a lakástulajdonok 
forgalmi értékének különbözete képezi az illeték alapját.  

 Lakáscsere esetén a lakástulajdont szerző fél 
jelenleg csak akkor részesül a kedvezményben, ha a 
csere során a lakást egy másik magánszemélytől 
szerzi meg. Ez a kedvezmény bővül ki 2018. január 
1-jétől úgy, hogy azok is kedvezményben 
részesülhetnek, akik nem magánszemély 
tulajdonostól szerezik csereügylet útján 
lakástulajdonukat. 

 Lakásvásárlás esetén, ha a vevő a meglévő lakását 
még nem értékesítette és nyilatkozik, hogy meglévő 
lakását a vásárlást követő egy éven belül eladja, 
illetve kéri az adóhatóságot, hogy a vagyonszerzési 
illetéket az eladni kívánt lakás forgalmi érékének 
figyelembe vételével állapítsa meg, az adóhatóság 
az illetékkiszabási eljárást felfüggeszti. 2018. január 
1-jétől pontosításra kerül, hogy ha a szerzett lakás 
forgalmi értéke várhatóan kisebb az egy éven belül 
értékesítendő lakás forgalmi értékénél, akkor az 
alapján kérhető az illetékkiszabási eljárás 
felfüggesztése, hogy az alacsonyabb forgalmi értékű 
lakástulajdon-szerzés mentes a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól. A mentesség végleges 
alkalmazásához a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés 
másolatával vagy más megfelelő módon kell utólag 
igazolnia a magánszemélynek, hogy lakástulajdonát 
valóban értékesítette. 

Lízingcégek illetéke 

A jelenleg hatályos rendelkezések alapján a lízingcégnek 
csak 2% illetéket kell fizetnie, amennyiben vállalja, hogy a 
megszerzett ingatlant két éven belül pénzügyi lízingbe 
adja, és a lízingbeadásról szóló szerződés alapján 
bekövetkezik a lízingbevevő tulajdonszerzése. Ha ez nem 
teljesül, akkor a lízingcéget pótlólagos (szankciójellegű) 
illeték-fizetési kötelezettség terheli. A módosítás enyhít 
ezen a szabályozáson 2018. január 1-jétől, tehát nem 
kerül pótilleték megállapításra, ha azért nem következik 
be a lízingbevevő tulajdonszerzése, mert az a szerződés 
hatályának időtartama alatt meghal, jogutód nélkül 
megszűnik, vagy ha a szerződés a lízingbevevő 
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lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének 
elmulasztása miatt szűnt meg. 

Forgalmi érték megállapítása 

Újrakodifikálásra kerül, hogy az adóhatóságnak miként, 
milyen információk alapján kell megállapítania az 
illetékkiszabási eljárás alapját képező forgalmi értéket. 
Bár a forgalmi érték-megállapítás szabályai nem 
változnak lényegesen, a javaslat több helyen letisztázza 
az eljárást, valamint törvénybe iktatja az eddig is 
alkalmazott módszereket. 

A módosítás alapján főszabály szerint az adóhatóság 
állapítja meg a forgalmi értéket (ha az értéket ítélet 
állapította meg, azt az adóhatóság nem bírálhatja fölül), 
és a vagyonszerzőnek lehetősége lesz, hogy nyilatkozzon 
a forgalmi értékről. 

A törvény egyértelművé teszi továbbá, hogy az állami 
adóhatóság többféle értékmegállapítási módszert is 
alkalmazhat, azonban főszabályként továbbra is az 
összehasonlító forgalmi értékadatok alapján kell a 
forgalmi értéket megállapítani. Rögzítésre kerül az is, 
hogy az állami adóhatóság ezen adatok megszerzése 
érdekében nyilvántartást vezet a már értékelt ingatlanok 
vételáráról, forgalmi értékéről, egyéb paramétereiről. 
Amennyiben az állami adóhatóság nyilvántartása és a 
rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, 
hogy a vételár elfogadható forgalmi értékként (például 
típusingatlanokra vonatkozó ügyleteknél), nincs szükség 
helyszíni szemle tartására és egyéb bizonyítási eszközök 
igénybevételére. Azon vagyontárgyak forgalmi értéke, 
amelyek vonatkozásában nem állnak az állami 
adóhatóság rendelkezésére összehasonlító értékadatok, 
az érték-megállapítás egyéb módszereivel (pl. nettó 
pótlási költségalapú, hozamszámításon alapuló 
értékbecslés stb.) lesz meghatározható a forgalmi érték. 

Bejelentési kötelezettség  

Kibővül azon illetékmentes vagyonszerzések köre, melyet 
még bejelenteni sem kell az adóhatóság felé (ilyen 
jelenleg például az ajándékozó egyenes ági rokona, vagy 
házastársa által megszerzett ajándék). Ezek alapján nem 
terheli a jövőben bejelentési kötelezettség: 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvény szerinti földhasználat megszerzését,  

 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerinti kedvezményezett átalakulás és 
kedvezményezett részesedéscsere keretében 
történő vagyonszerzést, illetve 

 az ügyvédi iroda illetékmentes átalakulását sem.  

Ez a rendelkezés már a folyamatban lévő, még jogerősen 
el nem bírált ügyekre is alkalmazható lesz a 
hatálybalépést követően. 

Egyéb módosítások 

 Az elfogadott törvény  egyértelműsíti, hogy az 
Illetéktörvény vonatkozásában nem csak belföldi 
társaságok, szervezetek tekintendők gazdálkodó 
szervezetnek, hanem az azoknak megfeleltethető 
külföldi jogalanyok is.  

 Egyértelműsítésre kerül az is, hogy amennyiben a 
tulajdonjog megszerzése és a haszonélvezet, 
használat alapítása egy napon történik, csak akkor 
csökkenthető a tulajdonjogot szerző illeték alapja, ha 
a haszonélvezet, használat az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre került. 

 A benyújtott bevallások másolatának kiadása 
általánosan illetékmentességet fog élvezni, 
függetlenül attól, hogy a benyújtás papír alapon, 
vagy elektronikus úton történt. 

 A termőföld-szerzés illetékmentességével 
összefüggésben a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat 
megszüntetéséhez szintén illetékmentesség fog 
kapcsolódni, és a kedvező szabályt a folyamatban 
lévő ügyekre is alkalmazni lehet majd.  

 Kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a sportcélú 
ingatlan, illetve a sportcélú ingatlan létrehozására 
alkalmas beépítetlen földrészlet tulajdonjogának, 
illetve vagyoni értékű jogának megszerzéséhez 
kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási 
illetékmentességek egyfelől a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásról szóló, másfelől a 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
való összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásokat tartalmaznak.  
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ADÓZÁS RENDJE 

Az új adóeljárási törvénynek elviekben 2018. január 1-
jén kellene hatályba lépnie, azonban konkrét 
törvénytervezet még nem áll rendelkezésre. Ebből 
kifolyólag az Országgyűlés által elfogadott adócsomag a 
még hatályos adózás rendjéről szóló törvényt 
módosítja. 
 

 

Külföldi bankszámlák bejelentése 

 Az elfogadott új rendelkezés értelmében a gazdasági 
társaságoknak be kell jelenteniük a külföldi 
pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes 
bankszámlaszámukat (ideértve a számlát vezető 
pénzintézet nevét, a számla megnyitásának és 
lezárásának napját). 

 A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 
(ideértve a késedelmes, a hibás, a valótlan 
adattartalommal, illetőleg a hiányosan történő 
teljesítést is) a társaságok 600.000 Ft-ig terjedő 
mulasztási bírsággal sújthatók. Bár az elfogadott 
adócsomag erre nem tesz utalást, de a mulasztási 
bírság hatékony alkalmazását vélhetően az teszi 
lehetővé, hogy az adóhatóság a jövőben a 
nemzetközi adó-információcsere keretében értesül a 
külföldön található bankszámlaszámokról. 

 Az adóhatósághoz újonnan bejelentkező gazdasági 
társaságnak 15 napja lesz a külföldi 
bankszámlaszámra vonatkozó adatokat bejelenteni. 

 A fenti szabályok 2018. január 1-jén lépnek életbe, 
azzal, hogy a 2018. január 1-jén érvényes külföldi 
bankszámlaszámokat a gazdasági társaságoknak 
2018. január 31-ig kell bejelenteniük. 

Adófizetési biztosíték bevezetése 

 Az elfogadott törvénymódosítás  alapján azon adózó, 
aki nem érintett adóregisztrációs akadállyal (azaz 
általános esetben az adószámot a részére ki lehetne 
adni), ugyanakkor vezető tisztségviselője, tagja 

adótartozással rendelkező vagy adótartozással 
megszűnt cégben döntési pozícióval bírt (a 
kapcsolódó szabályok a döntési pozícióval 
rendelkező személyek körét pontosan 
meghatározzák), adófizetési biztosíték letételére 
kötelezett. 

 Az adófizetési biztosíték összege a NAV-nál 
nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett adótartozás 
összegével egyezik meg (több tényállás esetén a 
legmagasabb adótartozás összegében kell 
meghatározni az adófizetési biztosítékot). Az 
adófizetési biztosítékot az adóhatóság e célra 
megnyitott letéti számlájára történő befizetéssel 
vagy bankgarancia nyújtásával lehet teljesíteni (a két 
teljesítési módot nem lehet együttesen alkalmazni). 

 A NAV az adófizetési biztosítékot az adózó 
adótartozása megfizetésének 12 hónapon keresztül 
történő folyamatos és teljes összegű biztosítására 
használhatja fel, az ilyen célú felhasználást követően 
fennmaradó összeget pedig a biztosíték letételét 
követő 12 hónapos időszakot követően köteles 
visszafizetni az adózónak. 

 Az eredetileg beterjesztett javaslathoz képest 
szigorítást jelent az az elfogadott módosítás, 
amelynek értelmében az adóhatóság törli az adózó 
adószámát, ha az adózó nem egyenlíti ki 
haladéktalanul az adóhatóság által felhasznált 
adófizetési biztosítékot az eredetileg megállapított 
összegre (amennyiben az összeg kiegészítése az 
adószám törléséről szóló határozat jogerőre 
emelkedéséig megtörténik, akkor az adóhatóság 
nem törli az adózó adószámát). 

 Az adófizetési biztosítékkal kapcsolatos szabályozás 
2018. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az 
adófizetési biztosíték részletszabályait minisztériumi 
rendelet fogja megállapítani. 

Online számlázás rendszere 

Az eredetileg tervezett, 2017. július 1-jei időpont helyett, 
2018. július 1-jétől lép hatályba a 100 ezer forintot 
meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák 
adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási 
kötelezettség, amely értékesítői oldalon kiváltja az ún. 
tételes adatszolgáltatási kötelezettséget. 

Súlyosítási tilalom 

 A jelenlegi szabályozás alapján általános esetben az 
adóhatóság kizárólag akkor hozhat egy korábbi 
ellenőrzéssel kapcsolatban az adózóra nézve 
terhesebb megállapításokat tartalmazó új 
határozatot, ha ezt az új határozatot a korábbi 
ellenőrzéssel kapcsolatban kiadott határozat 
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jogerőre emelkedésétől (határozat nélkül lezárult 
ellenőrzés esetén annak befejezésétől) számított 1 
éven belül kiadja. 

 Az Országgyűlés által elfogadott új rendelkezés a 
hatályos szabályt úgy módosítja, hogy az 1 éves 
határidő kapcsán nem az új határozat kiadását, 
hanem az ellenőrzés (felülellenőrzés) megállapításait 
tartalmazó jegyzőkönyv adózó számára történő 
átadását kell figyelembe venni. Emellett az 
adóhatóságnak az 1 éves határidőt követő 18 
hónapon belül lesz lehetősége arra, hogy az adózóra 
terhesebb megállapításokat tartalmazó új 
határozatot kiadja. 

 Az új szabály egy példán keresztül szemléltetve tehát 
azt jelenti, hogy ha egy ellenőrzés 2018. január 1-jén 
jogerősen lezárul, akkor az új ellenőrzés keretében 
az adózó számára terhesebb megállapításokat 
tartalmazó jegyzőkönyvet legkésőbb 2018. 
december 31-ig át kell adni az adózónak. A 
jegyzőkönyv átadásától számítva – jelen példa 
alapján 2018. december 31-től – az adóhatóságnak 
18 hónap áll rendelkezésére, hogy a határozatot 
meghozza (legkésőbb tehát 2020. június 30-ig). 

 A súlyosítási tilalommal kapcsolatos új rendelkezések 
az elfogadott törvényjavaslat kihirdetését követő 
napon lépnek hatályba, azzal, hogy az új szabályok a 
hatálybalépést követően indult eljárásokban lesznek 
először alkalmazhatóak. 

Egyéb módosítási javaslatok 

 Azzal, hogy az elfogadott módosítás alapján az online 
számlázási rendszer 2018. július 1-jén lép hatályba, 
az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség 
értékhatára is csak 2018. július 1-jétől csökken 100 
ezer forintra a jelenlegi 1 millió forintról. 

 Az Országgyűlés által elfogadott új rendelkezés 
szerint az adóhatóság 2018. január 1-jétől csak akkor 
engedélyezi valamely adótörvényben – az általános 
szabályoktól eltérő – kedvezőbb szabály 
alkalmazását (ide nem értve az adómérséklést és a 
fizetési könnyítését), ha az adózó nem rendelkezik 
nettó adótartozással a kérelem benyújtásának 
napján. Értelmezésünk szerint ezen szabály alá 
tartozik például az áfa-csoport és az együttműködő 
közösség létrehozásának, valamint az áfa-bevallás 
gyakorításának engedélyezése is. 

 Az eredetileg benyújtott módosító indítvány 
értelmében az alanyi áfa-mentességet választó 
egyéni vállalkozóknak is bankszámlát kellett volna 
nyitniuk. Az Országgyűlés által megszavazott 

végleges törvényjavaslatból végül kikerült ezen 
adminisztratív kötelezettség. 

 Az adóhatóságnak – az elfogadott törvényjavaslat 
kihirdetését követő naptól – a honlapján közzé kell 
tennie azon adózók adatait, akik áfa-bevallási 
kötelezettségüknek több mint két (egymást követő, 
az adott adózóra irányadó) bevallási időszakon 
keresztül nem tettek eleget. Így a számlát befogadó 
és az előzetesen felszámított áfát megfizető 
adózóknak is lehetősége adódik ellenőrizni, hogy az 
eladó esetleg nem érintett-e áfa csalásban, amit 
eddig legfeljebb csak szubjektív és közvetett 
eszközökkel tudtak feltérképezni. 

 Azon adózóknak is be kell jelenteniük az 
adóhatóságnál a székhelyszolgáltatás igénybevételét, 
akik 2017. január 1-je előtt is igénybe vettek és azóta 
is folyamatosan igénybe vesznek ilyen szolgáltatást, 
és a székhelyszolgáltató személyében 2016. 
december 31-ét követően nem következett be 
változás. A bejelentést ezen adózóknak 2017. 
szeptember 29-ig kell megtenniük. 

SZABÁLYZOTT INGATLANBEFEKTETÉSI 
TÁRSASÁGOK  

 Több ponton is módosul a szabályozott 
ingatlanbefektetési társaságok (a továbbiakban: 
„szit”-ek) alapításának és működésének kereteit adó 
2011. évi CII. törvény (Szit.). 

 A módosító törvény indokolása szerint a 
módosítások fő célja a szitek alapításának és 
tőzsdére való bevezetésének ösztönzése, ezáltal az 
ingatlanpiac és a tőkepiacok fellendítése. A 
törvényváltozás következtében módosulnak a szitek 
osztalékfizetésére, működési feltételeire (tulajdonosi 
struktúra, induló tőke), a vezető állású személyek 
körére, az idegen forrásokra vonatkozó szabályok. 

 Az elsődleges célok mellett az uniós jognak való 
megfelelés érdekében is módosításra szorult a 
jogszabály: az Európai Bizottság megállapította 
ugyanis, hogy a jelenlegi szabályozás hátrányosan 
különbözteti meg a más uniós tagállamban 
bejegyzett ingatlanbefektetési társaságokat, amelyek 
alanyai a társasági adónak és a helyi iparűzési 
adónak, a Szit. hatálya azonban nem terjed ki rájuk. 
A törvény hatálya ezért ezentúl kiterjed az Európai 
Gazdasági Térség más tagállamában székhellyel 
rendelkező ingatlanbefektetési társaságokra is. 

 Emellett több, az IFRS-eket alkalmazó társaságokat 
érintő pontosító rendelkezést is tartalmaz a most 
elfogadott törvény. 
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 Valamennyi módosítás a törvény kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 

SZÁMVITEL 

 A módosítás (ismételten) egy évvel későbbre, azaz 
2019-re halasztja az IFRS-ek kötelező alkalmazásának 
bevezetését a szövetkezeti hitelintézetek és a 
szövetkezeti hitelintézetek integrációjában részt 
vevő egyéb hitelintézetek számára. 

 A törvénymódosítás új szabályként rögzíti, hogy az 
hatósági ellenőrzés azon megállapításainak 
eredményhatását, melyek 

o az adott üzleti év mérlegkészítés időpontjáig 
ismertté váltak,  

o amelyeket a vizsgált vállalkozó nem vitatott, 
és 

o amelyek jogerőssé váltak 

az adott üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni. 

 Ha az illetékes hatóság az adott üzleti év 
mérlegkészítés időpontjáig jogerősen megváltoztatta 
a (bármely) korábbi üzleti évet érintő (korábbi üzleti 
évben már elszámolt) határozatát, akkor a 
változtatás számviteli hatását a tárgyévre 
vonatkozóan kell elszámolni, azaz nem a jogerős 
határozat elszámolásával érintett korábbi üzleti évek 
adatait szükséges módosítani. 

 Az elfogadott csomag pontosítja, hogy a fejlesztési 
célra kapott támogatás miatt képzett halasztott 
bevételt a visszafizetendő támogatás ráfordításkénti 
elszámolásakor kell megszüntetni (a korábbi, a 2017. 
évben induló üzleti évre még alkalmazható szabály a 
támogatás visszafizetésekor írja ezt elő).  

 A származékos leszállítási ügylet keretében 
beszerzett eszközöket a bekerülés (beszerzés) 
napjával valós értékre kell értékelni, függetlenül 
attól, hogy a vállalkozó egyébként alkalmazza-e a 
valós értéken történő értékelést. 

 A fenti módosításokat először a 2018. évben induló 
üzleti évről készített beszámolók tekintetében kell 
kötelezően alkalmazni, azonban azok alkalmazása 
már a 2017. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra is megengedett. 
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