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Adóváltozások 2018

A 2018-as adóváltozások többsége rendhagyó 
módon nem az Országgyűlés őszi, hanem már a 
tavaszi ülésszakának végén megszületett. Érde-
mes tehát ezeket a változásokat is újra átnézni, 
hiszen az utóbbi hónapokban ezekről kevesebb 
szó esett, viszont 2018. január 1-től szintén ha-
tályba lépnek. 

A változások közül legfőképp az adózás rendjé-
nek teljes újrakodifikálását kell kiemelni, amely 
bár tartalmában nem sokat változott, struktúrá-
jában sokkal tagoltabb és szerteágazóbb lett. 

Az egyéb módosítások ennél jóval kisebb horde-
rejűek, azok általánosságban az adózással járó 
adminisztráció csökkentését, az adókedvezmé-
nyek körének bővítését és az online típusú adat-
szolgáltatás körének szélesítését célozzák, utób-
bi nem titkoltan a gazdasági folyamatok további 
fehérítése érdekében. 

Az alábbiakban tehát minden olyan fontosabb 
adózással kapcsolatos módosítást összesítet-
tünk, amelyet 2017. folyamán fogadtak el a par-
lamentben.
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Személyi jövedelemadó
Tovább egyszerűsödik a személyi jövedelemadó 
bevallása

• Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás, mivel az adóható-
ság által készített bevallási tervezet gyakorlatilag feleslegessé 
tette ezt a jogintézményt. Ez azt jelenti, hogy a magánszemély 
a 2017. évre vonatkozóan már csak a bevallási tervezet kijaví-
tásával/kiegészítésével, vagy bevallása önálló elkészítésével és 
benyújtásával teljesítheti adóbevallási kötelezettségét. 

• További könnyítést jelent, hogy egyes jövedelemtípusok meg-
szerzése vagy meghatározott adózói státuszok vagy adóelszá-
molási módok sem eredményezik a jövőben, hogy a magán-
személynek feltétlen magának kellene elkészítenie és beadnia 
adóbevallását, hanem lehetőség van az adóhatóság által ké-
szített bevallási tervezetben a szükséges módosításokat, javí-
tásokat, kiegészítéseket megtenni.

• A mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyek részére is automatikusan készül majd terve-
zet már a 2017-es év vonatkozásában is, tehát a jövőben az 
egyéni vállalkozókra szűkül az az adózói kör, amelynek nem 
készít az adóhatóság bevallási tervezetet. 

1% rendelkezés 

Módosul az egyházak részére a személyi jövedelemadóból felajánl-
ható 1%-ot érintő eljárásrend. 2018. január 1-jét követően törté-
nő rendelkezés esetén az adó 1%-a automatikusan elutalásra ke-
rül a kedvezményezett egyház részére minden évben mindaddig, 
amíg a nyilatkozatot vissza nem vonja az adózó. 

Ingatlan rövid távú bérbeadása

2018. január 1-jétől a fizetővendéglátás keretében lakását, üdü-
lőjét rövid távra bérbe adó magánszemélyek már nem csak egy, 
hanem akár három lakás esetén is választhatják a tételes áta-
lányadót, 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.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

2018. január 1-jétől lazulnak az adómentes mobilitási célú lakha-
tási 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. 

• Az adómentes juttatás elérhető lesz határozott idejű munka-
viszony esetén is  (jelenleg csak határozatlan idejű munkavi-
szony esetén adható). 

 

• A juttatás nem csak lakás tulajdonjogának-, haszonélvezeti 
jogának teljes hiánya esetén lesz 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 la-
kás, de legfeljebb 50%-ban (volt) tulajdonos (haszonélvezeti 
joggal nem terhelten).

• Sajátos jogtechnikai megoldással biztosítja a törvény azt, 
hogy a mobilitási célú lakhatási támogatás értelmezhető le-
gyen munkaerő-kölcsönző cégtől kölcsönzött dolgozók ese-
tében is. 

Új adómentes juttatási formák

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

• adómentessé válnak a szakképző iskolai tanulóknak a gyakor-
lati képzés ideje alatt kötelezően vagy önkéntes döntés alap-
ján biztosított nem pénzbeli juttatások és költségtérítések;

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

• a közfoglalkoztatottak létszámának csökkentésével össze-
függésben, a közszférából a munkaerőpiacra kikerülő dolgo-
zók elhelyezkedési esélyeinek javítását célzó munkaerő-piaci 
programokban, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos kép-
zésben részt vevők részére biztosított különféle juttatások (ét-
kezés, közlekedés, szállás, ilyen célokra adott költségtérítés, 
megélhetési támogatás) is bekerülnek az adómentes körbe.

Egyéb

• Közös tulajdon esetén nem számít, melyik tulajdonos ne-
vére szól a felmerült költségről kiállított bizonylat. Az ilyen 
bizonylattal igazolt – a törvény által elismert – költség elszá-
molható a teljes bevétellel szemben. Az így kapott jövedelmet 
kell megosztani a tulajdonostársak között a tulajdoni részese-
dés arányában és aszerint adózni. 

• Az önálló tevékenységhez és az egyéni vállalkozáshoz hasz-
nált,  költségelszámolásra jogosító gépjárművek köre 
kibővül a közeli hozzátartozók tulajdonában álló- vagy általuk 
lízingelt gépjárművel. A tulajdonjog igazolására a törzskönyv, 
annak visszavonása esetén pedig az illetékes hatóság igazolá-
sa szolgál (jelenleg a kötelező felelősségbiztosítás befizetését 
igazoló szelvény tölti be ezt a szerepet). 

• Amennyiben a magánszemély köteles a SZOCHO/EHO meg-
fizetésére (és azt költségként nem számolhatja el, valamint 
azt számára nem térítették meg), a személyi jövedelemadó 
alapjának a jövedelem 84 százaléka minősül. (Korábban ez 
a mérték 82% volt, és a változást a SZOCHO/EHO kulcsok 
csökkentése indokolja.)

Magánszemélyek adózása
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• Pontosításra került, hogy a tartós befektetési számlán 
jóváírásra kerülő osztalék esetén az osztalékot juttató érték-
papír kibocsátója – a hitelintézet, befektetési szolgáltató osz-
talékfizetést megelőző tájékoztatása alapján – nem csupán 
az adólevonási kötelezettség, hanem minden más adókötele-
zettség (pl. adatszolgáltatás) alól is mentesül.

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)  
és egészségügyi hozzájárulási (EHO)

• A 2016 decemberében bejelentett és kihirdetett járulékcsök-
kentés mértékének további 0,5 százalékpontos csökkentését 
fogadta el az Országgyűlés novemberben, a szociális hozzá-
járulási adó mértéke 2018. január 1-jétől 19,5% lesz a 
jelenlegi 22% helyett.

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

• A SZOCHO-hoz hasonlóan az összevont adóalapba tartozó 
jövedelmek, illetve a külön adózó jövedelmek közül a béren 
kívül juttatásnak nem minősülő juttatások és kamatkedvez-
ményből származó jövedelem után a jelenlegi 22% helyett 
19,5% EHO lesz fizetendő.

• Megszűnik az ingatlan bérbeadásából származó, adóévben 1 
millió Ft-ot meghaladó jövedelmet terhelő 14%-os egészség-
ügyi hozzájárulás.

• 2017. július 1-jétől a diákszövetkezetek mintájára jöhetnek 
majd létre nyugdíjas szövetkezetek. Az egészségügyi hoz-
zájárulásról szóló törvény módosítása által e szövetkezetek 
öregségi nyugdíjban részesülő tagja által, a személyes közre-
működés ellenértékeként a szövetkezettől szerzett jövedelem 
mentes lesz az egészségügyi hozzájárulás alól. 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
(EKHO)

• A kifizetői EKHO mértéke – a SZOCHO csökkenéshez igazodva 
– 2018. január 1-jétől a jelenlegi 20%-ról 19,5%-ra csökken.

• A kifizetőnek nem kell a kifizetői EKHO-t megfizetnie a hiva-
tásos sportoló részére e foglalkozása ellenértékeként juttatott 
bevétel után. A rendelkezést már a 2017. szeptember 1-jét 
követően kifizetett jövedelmekre is alkalmazni kell. Az elfo-
gadott törvény egyértelműsíti, hogy a módosító törvény ha-
tálybalépése után önellenőrzés keretében lehet helyesbíteni a 
2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmek után 
már megfizetett ekho-t.
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Társasági adó
Számos kedvező változás érinti a társasági adózást, amelyek 
közül bizonyos módosítások már 2017-ben is alkalmazható-
ak. Több új jogcímen (pl. elektromos töltőállomás létesítése 
miatt) lehet majd igénybe venni adóalap-kedvezményt, bő-
vül a fejlesztési adókedvezmények köre, továbbá bekerült 
az adóelőnyök mellett támogatható látvány-csapatsportok 
közé a röplabda is. A látványcsapat-sportok adókedvez-
ménye érvényesíthetővé vált a pénzügyi szervezetek külö-
nadójából is. Az energia-ellátók különadójának alapjából is 
igénybe vehető adókedvezmény az elektromos töltőállomás 
létrehozása kapcsán. 

Új adókedvezmények

Elektromos töltőállomások létrehozása

Új adóalap-kedvezmény bevezetésével ösztönzik az elfogadott 
szabályok az elektromos töltőállomások létrehozását. Eszerint az 
igénybe vehető adóalap-kedvezmény összege a beruházás befe-
jezésének adóévében az elektromos töltőállomás bekerülési ér-
téke, 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 még így sem haladhatja meg – a jelenleg hatályos 
9%-os adókulcsot figyelembe véve – az 1,8 millió eurót. Az új adó-
alap-kedvezményt – amely egyébként az általános csoportmentes-
ségi rendelet szerinti támogatásnak minősül – a 2017. június 30-át 
követően megkezdett beruházásokra lehet 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 ered-
mény különbözetét. Amennyiben igen, az adózók az eltérésből 
adódó adókülönbözetet utólag önellenőrzés útján pótlékmente-
sen 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 munkás-
szállás 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 adó-
alap-kedvezmény összege – az egyébként az általános szabályok 
szerint érvényesíthető értékcsökkenés mellett – a bérlakás céljából 
épített ingatlan bekerülési értéke, illetve annak növekménye a be-
ruházás, felújítás befejezésének évében.

Új fejlesztési adókedvezmények nagyvállalatok számára

A jövő évtől két új jogcímen lehet igénybe venni fejlesztési adó-
kedvezményt:

• jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, vagy

• jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyte-
remtő beruházás esetén.

Érdekesség, hogy az adókedvezmény – ellentétben az általános 
támogatási szabályokkal – kizárólag nagyvállalatok számára elér-
hető, és csakis olyan ún. termék-diverzifikációt (az adott létesít-
ményben addig nem gyártott termékkel történő bővítést) vagy új 
eljárási innovációt (meglévő létesítmények új eljárási innovációkkal 
történő diverzifikációját) eredményező induló beruházásra tekin-
tettel, amelyeket a közép-magyarországi régió támogatható tele-
pülésein (a 86 érintett településből csak néhányat említve például 
Alsónémedi, Cegléd, Gödöllő, Dunaharaszti, Vác, Vecsés, stb.) va-
lósítanak meg.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele e jogcímek esetén 
is a foglalkoztatottak számának növelése (legalább 50 fővel) vagy 
a bérfejlesztés (legalább a minimálbér 300-szorosával) az első 
igénybevételt követő négy adóévben. 

Az új fejlesztési adókedvezményekre vonatkozó rendelkezések 
már az őszi módosító törvény kihirdetését követő napon (azaz 
2017. november 24-én) hatályba léptek. 

Vállalkozások adózása
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Színház-, film- és sporttámogatást érintő 
változások

Új sportág 

2017. június 17-től a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a jég-
korong 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 támo-
gató adózók pedig a sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvez-
ményből vagy az adójóváírásból.

Összeszámítási szabályok

A 2017/2018-as támogatási időszaktól kezdődően a hivatásos sport-
szervezeteknek, valamint hivatásos sporttevékenységet is végző nem 
hivatásos támogatott sportszervezeteknek (azaz amelyek hivatásos 
sportolót alkalmaznak vagy amelyek beruházása esetében nem tel-
jesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) 
a tárgyi eszköz és személyi jellegű ráfordítások vonatkozásában össze 
kell számítani az alap- és kiegészítő támogatások, illetve egyes esetek-
ben 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 jogszabá-
lyokkal 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.

Az adófizetési kötelezettség késedelmének hatása  
az adófelajánlásra

Adófizetési késedelem esetén az adóhatóság mégis teljesíti az adó-
felajánlás kiutalását, amennyiben az adóelőleg vagy adó összege 
maradéktalanul befizetésre kerül és a fizetési késedelem időtartama 
nem haladja meg az eredeti esedékességtől számított 15 napot. Ilyen 
esetben a kiutalás nem lesz automatikus, az adózóknak kérelmezniük 
kell azt az adóhatóságtól a kiutalás megtagadásáról szóló határozat 
kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül. E szabályt 
a hatálybalépést (azaz 2017. november 24-ét) követően felajánlott 
adóval/adóelőleggel kapcsolatos eljárások esetén lehet alkalmazni.

Egyéb változások

• 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 tör-
ténő minősítésnek nem feltétele, hogy a vállalkozás legalább 
egy fő kutató-fejlesztőt foglalkoztasson.

• A külföldi személy abban az esetben minősül ellenőrzött külföl-
di társaságnak, ha benne az adózó többségi – 50%-ot megha-
ladó – részesedése az adózó adóévének többségében fennáll.

Pénzügyi szervezetek különadója
Az a pénzügyi szervezet, amely a Tao. tv. alapján jogosult lát-
vány-csapatsportok támogatásával összefüggő társaságiadó-ked-
vezményre, de azt nem érvényesítette, adóvisszatartás formájában 
csökkentheti különadója összegét – annak maximum 50%-áig – a 
támogatásra nyújtott összeggel. Ugyanakkor nem minden Tao tv. 
által meghatározott kedvezményezett cél támogatható, a jogcí-
meket a törvény külön korlátozza annak érdekében, hogy azok 
az állami támogatási szabályokkal összhangban legyenek. Az új 
szabály már 2017-ben is alkalmazható.

Fontos különbség a társasági adóból nyújtott támogatásokhoz 
képest, hogy az adócsökkentés érvényesítésének nem feltétele a 
kiegészítő támogatás megfizetése. 

Adókedvezmény természetesen a társasági adóból már nem érvé-
nyesíthető, 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-alap-
ját, mintha az alapul szolgáló támogatást a különadó terhére 
történő adócsökkentés évében nyújtotta volna. Így a pénzügyi 
szervezet köteles támogatás nyújtása adóévében a különadó-ked-
vezmény alapjául szolgáló ráfordítást el nem ismert ráfordításként 
kezelni és társasági adóalapját ennek megfelelően módosítani.

A már bevallott bankadó terhére igénybe vehető sporttámogatás 
utólagos választásának határideje szeptember 10. helyett decem-
ber 10. lesz. 
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Energiaellátók jövedelemadója
Az elfogadott szabályok szerint az energiaellátók által fizetendő 
jövedelemadó alapja is csökkenthető lesz az új elektromos töl-
tőállomások bekerülési értékével, alapvetően a társasági adóban 
bevezetendő szabályok megfelelő alkalmazásával. (Lásd Társasági 
adó fejezet.)

A legfontosabb eltérés a társasági adóban alkalmazandó szabályok-
hoz 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.

Kisadózó vállalkozások tételes adója 
(KATA) és kisvállalati adó (KIVA)
• 2018. január 1-től már az ügyvédi irodák is választhatják 

a KATA szerinti adózást. A KATA alanyiság választását 2017. 
december 1-jétől kezdődően lehet bejelenteni.

• A főállású kisadózók által figyelembe vehető ellátási alap az 
adó- és járulékmértékek változásával összefüggésben növek-
szik. Az ellátások alapja havi 90.000 forintról havi 94.400 fo-
rintra, míg a magasabb összegű tételes adó fizetése esetében 
havi 150.000 forintról 158.400 forintra nő.

• A KIVA mértéke a már korábban elfogadott módosítások 
értelmében 13%-ra csökken.

• Pontosították az elhatárolható veszteségre vonatkozó szabá-
lyokat.

Helyi adók
Sportvállalkozások iparűzési adókötelezettsége

2018. január 1-jétől adókönnyítést vezetnek be a sportvállalkozá-
sok számára (a sportról szóló törvény által definiált sportvállalko-
zások minősülnének iparűzési adó szempontból is sportvállalko-
zásnak):

• A sportvállalkozások által a sporttevékenységükkel összefüg-
gésben elért árbevétel (például jegy- és bérletértékesítés be-
vétele, reklámközzétételből, szponzori tevékenységből szár-
mazó bevétel) után iparűzési adókötelezettség nem merül fel.

• Az adókönnyítés a sportvállalkozás választása szerint ’de mi-
nimis’ vagy a csoportmentességi rendelet szerinti sportlétesít-
ményekre nyújtott támogatásnak minősül.

Önkormányzatok adómegállapítási jogosítványa 
határozott időre rögzített adómérték esetén

• Határozott időre rögzített adómértékek (pl. meghatározott 
időszakra megállapított mértékű helyi iparűzési adó vagy 
építményadó) esetén az önkormányzatok a jövőben a határo-
zott időszak első két évében nem növelhetik 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 adóbevételei-

hez viszonyítva; viszonyítási bevétel). A visszaesés mértékével 
kapcsolatban a törvénymódosítás ellentmondásos értékeket 
tartalmaz: 30% és 50%-os visszaesés is szerepel a szabályo-
zásban.

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

Egyéb módosítások

• 2018-tól az adóalanyok a jövőbeni helyi adó-fizetési kötele-
zettségükre tekintettel előre is adóbevallást nyújthatnak be, 
illetve befizetést is teljesíthetnek. Az előrehozott adó a jövő-
ben esedékessé váló adóba beszámítható, ugyanakkor nem 
visszatéríthető és az erről szóló adóbevallás nem önellenőriz-
hető. 

• A törvénymódosítás kiterjeszti az egyablakos rendszert az ön-
kormányzati adóhatóság felé történő bejelentési kötelezett-
ségre 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 meg-
felelően a törvény módosítja az IFRS-ek szerinti beszámolót 
készítő adóalanyok esetében a nettó árbevétel meghatározá-
sának szabályait.

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

• 2018. január 1-jétől abban az esetben is be lehet nyújtani 
elektronikusan a helyi adóhatósághoz a szükséges bevallá-
sokat, ha ennek lehetőségéről az önkormányzat nem hozott 
rendeletet. 

• Műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-men-
tességet kizárólag akkor lehet igénybe venni, ha a felújítás a 
hatóság által is elismerten szabályszerűen történt.
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Általános forgalmi adó
 
Áfa-kulcs csökkentések
• A korábban meghirdetett áfa csökkentési terveknek megfele-

lően 2018. január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csökken a fogyasz-
tási 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 elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti 
hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szol-
gáltatásnak, így arra a kedvezményes áfa kulcs nem vonat-
kozik. 

• A korábban elfogadott törvénymódosítás értelmében 2018-
tól az éttermi szolgáltatások adókulcsa a jelenlegi 18 
%-ról szintén 5%-ra csökken.

• A fentiek mellett bővül az 5%-os, kedvezményes áfa-kulcs alá 
sorolt-, vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök köre.

Adóraktározási eljárás

• A kiraktározással kapcsolatos adóbiztosíték nyújtása alól 
2018. január 1-jétől akkor mentesül a kiraktározó, illetve a 
pénzügyi képviselő, ha az Art. rendelkezései szerint egyúttal 
megbízható adózónak is minősül. A jelenleg hatályos szabá-
lyok szerint a mentesüléshez ezeknek az adózóknak az Art. 
szerint minősített adózónak kell lenniük.

Belföldi összesítő jelentés

Az eredeti tervek szerint az Art.-ben 2018. július 1-jétől lépett 
volna hatályba a számlánkénti nyilatkozattételi kötelezettség 100 
ezer forintra történő csökkenése, illetve bevezetésre került volna a 
számlázó programmal kibocsátott számlák elektronikus adatszol-
gáltatása is. Ezek a még nem hatályos rendelkezések –2018. július 
1-jei hatállyal – szintén az Áfa-törvénybe kerülnek át, az alábbi 
módosításokkal:

• A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával 
kiállított számláról, amelyben az áthárított áfa összege a(z) 

• 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibo-
csátását követő 5 naptári napon belül, 

• 500 ezer forintot eléri vagy azt meghaladja, a számla ki-
bocsátását követő naptári napon 

 az adózó köteles  – az adóhatóság által biztosított elektroni-
kus felületen – a számla tartalmáról adatot szolgáltatni.

• Hasonlóképpen, amennyiben az adózó számlát módosít vagy 
érvénytelenít nyomdai úton előállított nyomtatvány használa-
tával, amelynek következtében a számla áfa tartalma eléri a 
100 vagy 500 ezer forintot, az adózónak a fenti határidőkkel 
szintén adatot kell szolgáltatni.

Vám
• Nemcsak a jogszerűen, hanem a szabálytalanul keletkezett 

vámtartozások esetkörei is vámhiánynak minősülnek.

• A vámjogi képviseletre vonatkozó állandó meghatalmazást 
és megbízást a NAV honlapján közzétett formanyomtatvány 
alkalmazásával papír alapon, illetve elektronikus úton is be le-
het jelenteni a vámhatóságnak. Abban az esetben, ha a vám-
jogi képviselet a Vámkódex 22. cikke szerinti kérelem benyúj-
tására vonatkozik (kérelem alapján meghozott határozat), a 
képviseletet kizárólag elektronikus úton lehet bejelenteni. 

• Egyértelműsítésre került, hogy a közvetett vámjogi képviselőt 
ugyanazon jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik 
az áruátengedést követő ellenőrzések esetén, mint az alapel-
járásban általa képviselt személyt. A módosítás indoka, hogy 
a közvetett képviselő az általa benyújtott vám-árunyilatkozat 
alapján egyetemlegesen felelős a vámtartozás és egyéb ter-
hek megfizetésére az általa képviselt személlyel együtt. A mó-
dosítás 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 vám-
tartozást az adóhatóságnak nem kell közölnie az érintettel, és 
ebben az esetben vámhiány sem keletkezik.

Közvetett adók
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Illeték
 
Magánszemélyek lakástulajdon-szerzésének 
illetéke

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

• Lakáscsere esetén 2018. január 1-jétől azok is kedvezmény-
ben részesülhetnek, akik nem magánszemély tulajdonostól 
szerezték csereügylet útján lakástulajdonukat.

• Lakásvásárlás esetén, ha a szerzett lakás forgalmi értéke 
várhatóan kisebb az egy éven belül értékesítendő lakás for-
galmi 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 tulajdon-
jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi 
szerződés másolatával vagy más megfelelő módon kell utólag 
igazolnia a magánszemélynek, hogy lakástulajdonát valóban 
értékesítette.

Lízingcégek illetéke

2018. január 1-jétől nem kerül pótilleték megállapításra, ha azért 
nem következik be a lízingbevevő tulajdonszerzése, mert az a szer-
ződés hatályának időtartama alatt meghal, jogutód nélkül meg-
szűnik, vagy ha a szerződés a lízingbevevő lízingszerződésből ere-
dő fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt szűnt meg.

Forgalmi érték megállapítása

Újrakodifikálásra került, hogy az adóhatóságnak miként, milyen 
információk alapján kell megállapítania az illetékkiszabási eljárás 
alapját képező forgalmi értéket. Bár a forgalmi érték-megállapí-
tás szabályai nem változnak lényegesen, a jogszabály több helyen 
letisztázza az eljárást, valamint törvénybe iktatja az eddig is alkal-
mazott módszereket.

A módosítás alapján főszabály szerint az adóhatóság állapítja meg 
a forgalmi értéket (ha az értéket ítélet állapította meg, azt az adó-
hatóság nem bírálhatja fölül), és a vagyonszerzőnek lehetősége 
lesz, hogy nyilatkozzon a forgalmi értékről. A törvény egyértelmű-
vé teszi továbbá, hogy az állami adóhatóság többféle érték-megál-
lapítási módszert is alkalmazhat, azonban főszabályként továbbra 

is az összehasonlító forgalmi értékadatok alapján kell a forgalmi 
értéket megállapítani. 

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 kötele-
zettség:

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

• a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 
kedvezményezett átalakulás és kedvezményezett részesedés-
csere keretében történő vagyonszerzést, illetve

• az ügyvédi iroda illetékmentes átalakulását sem. 

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 na-
pon történik, csak akkor csökkenthető a tulajdonjogot szerző 
illeték alapja, ha a haszonélvezet, használat az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzésre került.

• A benyújtott bevallások másolatának kiadása általánosan ille-
tékmentességet fog élvezni, függetlenül attól, hogy a benyúj-
tás papír alapon, vagy elektronikus úton történt.

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

• Rögzítésre kerül, hogy a sportcélú ingatlan, illetve a sportcélú 
ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet tulaj-
donjogának, illetve vagyoni értékű jogának megszerzéséhez 
kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentességek 
egyfelől a csekély összegű támogatásokra való alkalmazás-
ról szóló-, másfelől a bizonyos támogatási kategóriáknak a 
belső piaccal való összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartal-
maznak.
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2018. január 1-jén lép hatályba az adóigazgatási rendtartás és az 
új adózás rendjéről szóló törvény. 

A két adóigazgatási törvény az adóigazgatás különböző területe-
it szabályozza. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.) 
az adózással kapcsolatos általános eljárási szabályokat tartalmaz-
za (pl. hatásköri, illetékességi szabályok, jogorvoslat rendje, stb.), 
míg az új adózás rendjéről szóló törvény (Art.) az adóeljárással 
kapcsolatos részletszabályokat (pl. egyes adókötelezettségek tel-
jesítésének szabályai, jogkövetkezmények, különös eljárások, stb.) 
rendezi. 

Az Air. megalkotásának alapvető indoka az, hogy 2018. január 
1-jétől az általános közigazgatási eljárási törvény (az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény) megszűnik az 
adóigazgatás háttérjogszabályaként funkcionálni.  

Fontos megemlíteni, hogy a törvények nem tartalmazzák az adó-
végrehajtás szabályait, ugyanis az adózás ezen területét egy külön 
törvény fogja szabályozza.

 „Szolgáltató adóhatóság”

• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által már eddig is nyúj-
tott szolgáltatások újakkal bővülnek ki.

• Új szolgáltatásként kerül bevezetésre a kezdő vállalkozá-
sok támogatása. Ennek első lépéseként a NAV az adószám 
megállapítását követő 30 napon belül minden kezdő vállal-
kozásnak ingyenes tájékoztatást nyújt az adókötelezettségei-
ről. Második lépésben – amennyiben a kezdő vállalkozás erre 
igényt tart – kerülhet sor a 6 hónapos önkéntes részvételen 
alapuló mentorálásra, szakmai támogatásra. Ennek ke-
retében a NAV segítséget nyújt az újonnan alakult vállalkozá-
sok részére az őket érintő adókötelezettségek teljesítésében. 

• Új szolgáltatásként az egyéni vállalkozók bevételi-, jövedel-
mi adatai és adófizetési kötelezettsége is közzétételre kerül 
a NAV honlapján az adózói tájékozódás elősegítése céljából 
(az egyéni vállalkozókat ugyanis beszámoló közzétételi köte-
lezettség nem terheli, így ezen üzleti partnerek adózók általi 
ellenőrzése jelenleg nehézkes).

• További újítás, hogy az adóhatóság a bejelentéshez/válto-
zás-bejelentéshez online felületet biztosít az adózóknak a kö-
telezettségek teljesítésének megkönnyítése érdekében, illetve 
az adózó kérelmére szerkeszthető formátumú adószámla-ki-
vonatot is készít.

Önellenőrzés szabályainak egyszerűsítése 
• Régi-új jogintézményként kerül bevezetésre az önellenőrzés 

bejelentése, amely nyomán a bejelentéssel érintett adónem-
re és időszakra vonatkozóan az adóhatóság 15 napig nem 
indíthat vizsgálatot az önellenőrzés lefolytatását bejelentő 
adózónál. A bejelentés nem lesz korlátlan eszköz: az adózó 
ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében 
csak egyszer tehet bejelentést.

• Jelentős adminisztrációs könnyítésnek tekinthető, hogy az 
önellenőrzésről nem kell jegyzőkönyvet készíteni.

Az adóellenőrzéssel kapcsolatos változások

• A jelenlegi hét rendes ellenőrzési típus helyett a jövőben 
mindössze kettőt különböztet meg a törvény: az adóelle-
nőrzést és az ún. jogkövetési vizsgálatot (kivételes, rend-
kívüli ellenőrzési típusként továbbra is megmarad az ismételt 
ellenőrzés). Az adóellenőrzés a jelenlegi bevallások utólagos 
vizsgálatára irányuló ellenőrzésnek felel meg, így ellenőrzés-
sel lezárt időszakot is csak ez az ellenőrzéstípus keletkeztet. A 
jogkövetési vizsgálat – néhány kivételtől eltekintve – a jelen-
leg szabályozott többi ellenőrzési típust fedi le.

• A lezárt időszakot keletkeztető adóellenőrzés határideje 
jelentősen rövidül: a cégbejegyzésre kötelezett adózók ese-
tén az ellenőrzés időtartama semmilyen körülmények között 
nem haladhatja meg a 365 napot. Ez azonban érdemi válto-
zást csak a megbízható adózónak nem minősülő cégbejegy-
zésre kötelezett adózók esetén eredményez. A cégbejegy-
zésre nem kötelezett adózókat (magánszemély, egyesület, 
alapítvány, stb.), illetve azokat a cégbejegyzésre kötelezett 
adózókat, akik megbízható adózóknak minősülnek, nem érin-
ti a változás, hiszen az ő esetükben ez a határidő jelenleg is 
180 nap, és ezen az új törvény sem változtat.

• A jelenleg hatályos szabályokkal ellentétben már az ellenőr-
zésről szóló értesítés átadása is az ellenőrzés megkezdé-
sét eredményezi, így az adóhatóságnak már a megbízólevél 
kézbesítése előtt is lehetősége lesz eljárási cselekményeket 
(pl. iratbekérés, nyilatkoztatás) végezni. Az értesítés átadá-
sától áll be az önellenőrzési tilalom is, ugyanakkor a hatá-
ridő-számítás kezdetét a törvény továbbra is a megbízó-
levél átadásához (kézbesítéséhez) köti.

Adózás rendje
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• Az ellenőrzésben pozitív változás, hogy a tervezet megszünte-
ti az összes, a jelenlegi Art-ben szabályozott határidő-nyugvá-
si okokat (pl. belföldi jogsegély, kapcsolódó vizsgálat, külföldi 
megkeresés stb.). 

• Az ellenőrzés részletes szabályait a tervek szerint kormányren-
deleti szinten szabályozzák.

Észrevétel, jogorvoslat

• Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő a lezárt idő-
szakot eredményező adóellenőrzés esetében a jelenlegi 15 
napról 30 napra emelkedik. Jogkövetési vizsgálat esetében 
– a jelenlegi szabályokkal egyezően – 15 nap áll az adózó 
rendelkezésére az észrevétel benyújtására. Újdonság viszont, 
hogy a törvény szerint mindkét határidő jogvesztővé válik.

• A törvény szerint az adóhatóság nem teljességi nyilatkozat 
keretében szerezi be a bizonyítékokat, hanem az adóható-
ságnak meg kell határoznia azon megállapításokat és körül-
ményeket, amelyekkel összefüggésben az adózónak át kell 
adnia a bizonyítékokat. A bizonyítandó megállapítások-
ról és körülményekről az adóhatóság felhívást bocsát 
ki az adózó felé.

• Jelentős változás, hogy a fellebbezés során – semmisségi 
okon kívül – nem lehet új tényre, bizonyítékra hivatkoz-
ni, amennyiben azokról a fellebbezést előterjesztő az első-
fokú döntés meghozatala előtt is tudomással bírt, azonban 
azokat az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő. 
Emiatt kiemelten fontos lesz, hogy a jövőben már az észrevé-
tel elkészítésekor körültekintően járjanak el az adózók, hiszen 
a bizonyítékok e szakaszban történő előterjesztésének elmu-
lasztása esetén a fellebbezéskor már nem lehet új bizonyíté-
kokat előterjeszteni.

• Az elsőfokú adóhatóság a nem egyértelmű vagy ellentmon-
dásos fellebbezést visszautasíthatja, ha az elsőfokú adóható-
ság felhívására 8 napos határidőn belül az adózó nem nyújt 
be egyértelmű – az eredeti fellebbezését kiegészítő, tisztázó 
– kérelmet.  

• Annak érdekében, hogy az eljárások ne induljanak automa-
tikusan újra, ha a másodfokú hatóság eljárási hibákat észlel, 
hiányos tényállás esetében a másodfokú hatóság az első fo-
kon eljárt hatóságot – abban az esetben is, ha új eljárást nem 
rendel el, hanem a tényállás tisztázása iránt maga intézkedik 
– a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja.

• A felügyeleti intézkedés iránti kérelem, amely a hatályos 
szabályok alapján elévülési időn belül terjeszthető elő, az új 
törvény szerint csupán a döntés véglegessé válásától számí-
tott egy éves jogvesztő határidőn belül lesz benyújtható. 
Fontos kiemelni, hogy nem élhet a felügyeleti intézkedés le-
hetőségével azon adózó, aki a feltételes adóbírság kedvezmé-
nyét igénybe vette (ezen jogintézményt a hírlevelünk Jogkö-
vetkezmények c. részénél ismertetjük).

Feltételes adómegállapítás iránti kérelem

• A jelenleg hatályos szabályozással ellentétben az eljárási hatá-
ridő hiánypótlás esetén nem kezdődhet újra. Ez mindenképpen 
pozitív változás, ugyanis az ilyen eljárások az utóbbi két évben 
ésszerűtlenül hosszúra nyúltak, sokszor értelmetlenné téve a 
jogintézmény alapvető célját, hogy az adókövetkezményeket 
még az ügylet megkezdése előtt megismerhesse az adózó.

• A kérelem elutasításainak lehetséges okai kibővülnek. Új el-
utasítási ok lesz az az eset, amikor a kérelemben leírt tényál-
lás alapján megállapítható, hogy az adózó joggyakorlata a 
kérelem benyújtása előtt sem felelt meg a jogszabályi előírá-
soknak.

• Kizárólag számviteli kérdés esetén feltételes adómegállapítás 
nem lesz kérelmezhető. 

• A kérelmet csak elektronikus formában lehet benyújtani.

A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem 
(APA)

• Az új törvény szerint (csakúgy, mint a feltételes adómegállapí-
tás esetében) a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmet 
is csak elektronikusan lehet benyújtani.

• A feltételes adómegállapítási eljáráshoz hasonlóan díjköte-
lessé válik az előzetes konzultáció, a díj mértéke ebben az 
esetben is 500.000 Ft lesz.

• Mind a jelenlegi szabályokhoz, mind a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium korábbi javaslatához képest pozitív változás, hogy 
a törvény jelentősen egyszerűsíti a díjfizetés megálla-
pításának a módját. Ennek megfelelően az APA kérelmek 
díja annyiszor 2 millió forint lesz, ahány oldalú eljárást kezde-
ményezett az adózó.

Jogkövetkezmények

• Az előzetes tervekkel ellentétben a bevétel eltitkolásáért, 
bizonylatok meghamisításáért kiszabott adóbírság mértéke 
nem csökken 100%-ra, az továbbra is a jelenlegi 200% ma-
rad. 

• Bevezetésre kerül a feltételes adóbírság intézménye, 
amelynek lényege, hogy az elsőfokú határozat elleni felleb-
bezési jogáról való lemondással és az adókülönbözet időben 
történő megfizetésével az adózó mentesül az adóbírság 50%-
a alól. Ez egy megbízható adózó esetében azt eredményez-
heti, hogy az adóbírság mértéke 12,5%-ra csökken. Fontos 
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szabály ugyanakkor – ahogy azt az előbbiekben említettük –, 
hogy a kedvezmény igénybevétele esetén nem lesz benyújt-
ható felügyeleti intézkedés iránti kérelem.

• Új korlátozás, hogy a mulasztási bírság kiszabásának nem lesz 
helye, ha a jogszabálysértésnek az adóhatóság tudomására 
jutása óta egy év már eltelt (pl. a késedelmesen beadott beje-
lentés, bevallás esetén csak a benyújtástól számított egy éven 
belül szabhat ki mulasztási bírságot a NAV, egy év eltelte után 
már nem bírságolhat a késedelemért). A rendelkezés nem al-
kalmazható az ellenőrzés során feltárt jogsértésekre (pl. ha a 
NAV az ellenőrzés során feltárja, hogy nem minden kapcsolt 
ügyletre készült transzferár dokumentáció, vagy az adózó vé-
tett a számviteli fegyelem ellen, azt éven túl is szankcionálhat-
ja). Emellett a mulasztási bírsággal sújtható tényállások körét 
csökkenti a törvény.

• A jelenlegi 2.000 forintról 5.000 forintra nő az a küszöb, 
amely alatti összeg esetén a késedelmi pótlék nem kerül elő-
írásra.

• Az eredeti tervekkel szemben a késedelmi pótlék mértéke 
mégsem nő (a Minisztérium eredeti javaslata szerint a kése-
delmi pótlékot az alapkamat 5 százalékponttal növelt mérté-
kének 365-öd része után kellett volna kiszabni), azt továbbra 
is a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része után 
kell megállapítani. 

• A törvény egyik kifejezetten adózóbarát megoldása az az új 
rendelkezés, amelynek értelmében az adóhatóság nem 
állapíthat meg jogkövetkezményt (adóbírság, késedelmi 
pótlék, mulasztási bírság) azon adózó terhére, aki az adó-
hatóság honlapján erre a célra létrehozott felületen közzétett 
tájékoztatójában meghatározottak szerint járt el. Ezen 
kedvező szabály a megállapított adóhiány megfizetése alól 
nem mentesíti az adózót.

Helyi adózást érintő könnyítések

• Az Országgyűlés által novemberben megszavazott törvénybe 
az utolsó pillanatban jelentős módosítást építettek be a kive-
tés útján megállapított adókhoz kapcsolódó jogkövetkezmé-
nyeket illetően. Az elfogadott törvény rendelkezései szerint 
a jövőben a kivetés útján megállapított helyi adók (pl. épít-
ményadó, telekadó stb.) után az önkormányzati adóhatóság 
utólagos adómegállapítás keretében nem lesz jogosult a jog-
következmények (pl. adóbírság, késedelmi pótlék) megfizeté-
sére kötelezni az adózókat.

• A fenti szabállyal párhuzamosan a jövőben nem minősül adó-
hiánynak (és így nem lehet majd adóbírságot sem kiszabni), 
ha az önkormányzati adóhatóság az adót (adat)bejelentés, 
bevallás, közhiteles nyilvántartás vagy az építésügyi hatóság 
adatszolgáltatása alapján vetette ki.

Egyéb

• A törvény megszünteti a fokozott adóhatósági felügyelet in-
tézményét.

• Szintén megszüntetésre kerül az adószám-felfüggesztés jo-
gintézménye.

Számos jogintézmény, amelyet jelenleg a törvény szabályoz, a jö-
vőben Kormány rendeletben kerül szabályozásra (pl. Kormány ren-
delet fogja szabályozni az adószám igénylés-, változásbejelentés 
módját, az adóigazolás-, jövedelemigazolás- és illetőségigazolás 
tartalmát, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázis működte-
tésének részletszabályait).

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a hírlevelünkben közölt 
információk tájékoztató jellegűek, és általános iránymutatásul 
szolgálnak. Konkrét kérdéseikkel kérjük, hogy forduljanak 
tanácsadóinkhoz. 

Hírlevelünket megtalálják honlapunkon is, a www.orientax.hu  
címen. Amennyiben cégükön belül mások is igényt tartanának 
hírlevelünkre, vagy úgy döntenek, hogy nem igénylik 
kiadványunkat, kérjük jelezzék az info@orientax.hu  
e-mail címen. 
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