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Az adóhatóság a következőket vizsgálhatja egy 
adott rendelkező évben felajánlott és a szervezet ré-
szére kiutalt szja 1% kapcsán:
1) az előzetes regisztrációhoz szükséges feltételek 

folyamatos fennállása a vizsgált időszakban;
2) a kiutalt összeg felhasználásának és tartaléko-

lásának körülményei, kapcsolódó bizonylatok;
3) a felhasználást alátámasztó nyilvántartások;
4) a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés;
5) a könyvvezetési, nyilvántartásvezetési kötelezett-

ség teljesítése és a bizonylatmegőrzési kötele-
zettség betartása.

A jogosultsági feltételek fennállása

2015. január 1-jétől csak akkor lehet megkapni a fel-
ajánlott összeget, ha a szervezet előzetesen regiszt-
rált az adóhatóságnál az EGYREG nyomtatványon. 
A regisztráció során a szervezet 
  az adatlapon kéri a regisztrálását az szja 1% fel-

ajánlásban részesülők közé; 
  közli a kiutaláshoz szükséges adatait; 
  nyilatkozik arról, hogy közhasznú tevékenységet 

végez;
  csatolja a jogerősítő záradékkal ellátott bírósági 

végzést a nyilvántartásba vételről, illetve a hatá-
lyos létesítő okiratát, melyekkel a jogosultsági fel-
tételek fennállását igazolja.

A regisztrációt egyszer kell elvégezni, mely a visz-
szavonásig érvényes. A regisztráció visszavonását 
kezdeményezheti
  ugyanezen a nyomtatványon maga a regisztrált 

kedvezményezett, továbbá 
  a NAV is, ha a rendelkezésére álló adatok alapján 

megállapítja, hogy a szervezet már nem felel meg 
a törvényi feltételeknek. 

Amennyiben a szervezet életében olyan változás kö-
vetkezik be, mely miatt már nem tud megfelelni az 
előzetes regisztráció feltételeinek, a változást köve-
tő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni a NAV-nak! 
A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántar-
tásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének 
dátumát, illetve – ha a változás nem a bíróságon be-
jegyzendő adat – a tudomásra jutás dátumát kell fi -
gyelembe venni.

Figyelem! Ez azt jelenti, hogy nem elegendő az a 
tény, hogy a szervezet szerepel az adott rendelkező 
évre az szja 1%-os kedvezményezettek listáján! Kizá-
rólag az alábbi – a személyi jövedelemadó meghatá-
rozott részének az adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 
4. § (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények 
folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az 
szja 1% fogadására a civil szervezet:
  a civil szervezet formája: egyesület (kivéve párt, biz-

tosító egyesület, munkaadói és munkavállalói érdek-
képviselet) vagy alapítvány, közalapítvány, melyet

  a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét 
megelőző két évvel nyilvántartásba vett,

  székhelye belföldön található,
  közhasznú tevékenységet végez (függetlenül at-

tól, hogy rendelkezik-e a bíróságon bejegyzett köz-
hasznú jogállással) és

  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az ellenőrzés során tehát a NAV vizsgálni fogja, hogy a 
regisztrációt követően történt-e olyan változás, mely 
miatt a szervezetnek töröltetnie kellett volna magát a 
vizsgált időszakra vonatkozóan. Ha azt állapítja meg a 
vizsgálat, hogy 
  a szervezet belföldi székhelye megszűnt,
  már nem szerepel a létesítő okiratában köz-

hasznú tevékenység, vagy a létesítő okiratában 

GOTTGEISL RITA ROVATA

SEGÍTSÉG! SZJA 1% ELLENŐRZÉS!
Viszonylag szűkszavú, fi gyelemfelhívó hírt tett közzé a honlapján az Adóhatóság 
2018. szeptember 10-én: „A NAV megyei (fővárosi) igazgatóságai szeptember 17-től a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából részesülő kedvezményezettek adó köte-
lezettségének teljesítését vizsgálják, különös fi gyelemmel a működéssel kapcsolatos 
költségek elszámolására.” (Bár azóta a hír már lekerült a honlapról, de az általunk gon-
dozott civil szervezeteknél is megindult egy, az szja 1%-ának felhasználásáról szóló jog-
követési vizsgálat.) Lássuk, mire számíthatunk, ha egy általunk vezetett vagy könyvelt 
civil szervezet kap a közeljövőben ilyen megkeresést!
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szereplő közhasznú tevékenységét nyilatkozatával 
ellentétben ténylegesen nem végzi, 

  közvetlen politikai tevékenységet folytat,
azt a következtetést fogja levonni, hogy a szervezet 
nem volt jogosult az szja 1% fogadására, a kiutalt ösz-
szeget jogtalanul használta fel.

A tisztánlátás érdekében két fogalommagyarázat:
Közhasznú tevékenységet végző civil szervezet 

az, aki 
  valamely az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerinti állami 
vagy önkormányzati közfeladatot lát el közvet-
lenül vagy közvetetten [Civil tv. 2. § 20.],

  mely közfeladat és az ellátása érdekében végzett 
tevékenység a létesítő okiratában a szervezet 
céljaként a közfeladatot előíró pontos jogsza-
bályi hely megjelölésével szerepel, továbbá 

  amennyiben a szervezet tagsággal rendelkezik 
(azaz egyesület), szintén a létesítő okiratban kinyil-
vánítja, hogy az ezen tevékenysége végzése köré-
ben nyújtott közhasznú szolgáltatások minden-
ki számára (nem kizárólag a tagoknak) elérhetők 
[Civil tv. 34. §].

Közvetlen politikai tevékenységet folytató civil 
szervezet az, aki az alábbi tevékenységet folytatja:
  párt érdekében végzett politikai tevékenység,
  az országgyűlési képviselői választáson történő je-

löltállítás,
  a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testü-

letébe történő jelöltállítás,
  az Európai Parlament tagjának történő jelölés,
  a megyei jogú város képviselő-testületébe történő 

jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.
Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a 
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szer-
vezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati 
képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a 
polgármester jelölése.

Jogszerű felhasználás

A hatályos szja 1% szabályok szerint felajánlott összeg 
költségvetési támogatásnak minősül, melyet elsősor-
ban közcélú tevékenységekhez szabad felhasználni, 
azaz azt a szervezet – az előzőekben tárgyaltak szerint 
– a létesítő okiratában, a cél szerinti tevékenységei 
között megnevezett, jellegét tekintve közhasz-
nú tevékenységének megvalósítására fordíthat-
ja, melyre hivatkozással a regisztrációját megkérte. 
Egyéb korlátozást ezzel kapcsolatosan a jogszabály 
nem tartalmaz, így ezek lehetnek a közhasznú tevé-
kenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagköltsé-

gek, igénybe vett szolgáltatások, munkabérek, egyéb 
személyi jellegű kifi zetések és az ezekhez tartozó 
adók és járulékok, de akár egy, kizárólag a közhasz-
nú tevékenység ellátásának célját szolgáló tartós 
eszköz beszerzéséhez kapcsolódó kiadások is.

A közvetlenül a közhasznú tevékenységhez törté-
nő felhasználás mellett a civil szervezetnek lehetősé-
ge van arra is, hogy a felajánlott szja 1%-ból mű-
ködésének egy részét fedezze. Erre azonban ebből 
a keretből nem költhet többet, mint az adott évi fel-
használás (tehát nem a kiutalás!) 25%-át, de maxi-
mum 25 millió forintot. Még egy korlátozó szabályt 
is bevezettek, miszerint a működésre felhasznált ösz-
szegből sem költhet többet reklámra és marketing 
céljából történő kifi zetésre, mint a felhasznált 
összeg 10%-a, de maximum 10 millió forint [Szftv. 
7. § (8)-(9)].

A felhasználás során működési költségként kü-
lönösen a következők vehetők fi gyelembe [Szftv. 
7. § (10)]:
  a számviteli törvény 79. §-a szerinti személyi jel-

legű ráfordítások – ezek lehetnek azok az alkal-
mazottaknak kifi zetett munkabérek, az elszámolt 
megbízási és tiszteletdíjak, a személyi jellegű ki-
fi zetések és az ezek után fi zetendő bérjárulékok, 
akik a közhasznú tevékenységben közvetlenül 
nem vesznek részt, munkakörük, feladatellátásuk 
inkább a civil szervezet adminisztrációját, műkö-
dését szolgálja;

  a számviteli törvény 83. § (3) bekezdés szerinti 
fi zetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítá-
sok, valamint a pénzügyi műveletek egyéb rá-
fordításai; 

  a székhely, működési hely fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos költségek, így kü-
lönösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezménye-
zettet terhelő közműdíjak, kivéve, ha az ingatlan 
valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, al-
kalmazott vagy ezek hozzátartozója által bár-
mely jogcímen lakás céljára használt ingatlana 
is egyben;

  postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás 
alapdíja.

Az Szftv. a 2014. évtől jelentősen átalakult – változott a 
jogosultság igazolásával kapcsolatos eljárásrend, illet-
ve módosultak a felhasználás szabályai is –, vélhetően 
a tervezett ellenőrzések a 14KOZ, a 15KOZ és a 16KOZ 
elszámolásokkal kapcsolatosan zajlanak majd. Ezek
  a jogosultság vizsgálatának tekintetében a 

2014 és 2016 között kiutalt, illetve a 14KOZ nyom-
tatványon tartalékként hozott összegek lehetnek, 
valamint
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  a felhasznált összegek vizsgálatának tekinteté-
ben a 2014 és 2017 közötti időszak lehet.

A fent jelzett időszak alatt a jogosultság szabályai 
nem változtak, azok megegyeztek a cikkben bemu-
tatott szabályokkal. 

A felhasználás szabályait tekintve: a tartaléko-
lás lehetősége már a 2013-as kiutalástól kezdve +1 
évre csökkent, így a kiutalt összeget a kiutalás évét 
követő második év végéig lehet jogszerűen elkölteni 
(a 2013-ban kiutalt, 2014. december 31-ig fel nem 
használt részt a 13KOZ nyomtatványban tartalékolt 
összegként kimutatva 2015. december 31-ig lehetett 
felhasználni és így tovább). 

Amire fi gyelnünk kell, az néhány, az időszak 
alatt bekövetkezett változás a működési célú fel-
használás előírásaiban. 

Ezek a szabályok 2014-től szigorodtak:
  50%-ról 25%-ra csökkent a felhasznált összeg-

ből működési kiadásokra fordítható összeg 
aránya, illetve ekkor került meghatározásra a ma-
ximum összeg is (25 millió forint), melyet nem 
haladhatnak meg a működésre elszámolt kiadá-
sok.

  Új elemként a működési költségeken belül kü-
lön szabályozták az elismert reklám és marke-
ting célú kiadások mértékét is. Ez, mint láthat-
tuk, a felhasználás évében nem haladhatja meg 
az összes felhasznált összeg 10%-át, de legfel-
jebb a 10 millió forintot.

Tehát a 2013-ban kiutalt és abban az évben el nem 
költött szja 1%-ok felhasználására is már ezek a sza-
bályok vonatkoznak!

Még egy változás történt, melynek hatálya 2017. 
január 1., így először a 2017-ben felhasznált ösz-
szegekre vonatkozóan kellett alkalmazni. Hatályon 
kívül került a törvényből az Szftv. 7. § (10) a) ac) 
pont, mely egészen eddig az időpontig megenged-
te, hogy a civil szervezet elismert működési célú 
felhasználásként vehesse fi gyelembe a számviteli 
törvény 86. § (7) c) pontja szerint a könyvekben rend-
kívüli ráfordításként kimutatott (nem költségek és 
ráfordítások ellentételezésére, illetve nem fejlesztési 
célra), visszafi zetési kötelezettség nélkül átadott, 
pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénz-
eszközök összegét. Ilyen címen utoljára tehát 2016. 
év végéig volt lehetőség a felhasználásra.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy adott kiadás fel-
merülésekor nem mindig tudja a civil szervezet, hogy 
azt éppen milyen forrásból fogja fedezni. Éppen ezért az 
elszámolások összeállításakor az alábbiakra fi gyeljünk:

Az, hogy egy adott kiadás a közhasznú tevé-
kenységet közvetlenül szolgálja-e, vagy inkább 

működési célú lehet, mindig mérlegelés kérdése. 
Érdemes a létesítő okirattal összhangban, a számvi-
teli politika megalkotásával egyidejűleg, ahhoz szoro-
san kapcsolódva rögzíteni – például egy gazdálkodási 
szabályzatban – az egyes tevékenységekhez kapcso-
lódó bevételeket és ráfordításokat a későbbi viták el-
kerülése érdekében. 

Amennyiben a szervezet nem rendelkezik ilyen 
szabályzattal, a vizsgálat során más módon kell iga-
zolnia az elszámolt kiadásoknak az szja 1% felhasz-
nálás előírásai szerinti szabályszerűségét, jogszerűsé-
gét. 

Mindenképpen érdemes már az elszámolás el-
készítésekor előre felkészülni egy esetleges ellenőr-
zésre, és a kiadásokhoz kapcsolódó dokumentációt 
(szerződés, teljesítésigazolás, számla, bérlap stb.) 
és egyéb kapcsolódó információkat (fotók, cikkek, 
közösségi média megjelenések stb.) összerendezni, 
egy helyen tartani. Megfordítva: csak olyan kiadást 
vegyünk be az elszámolásba, mely kellő dokumentá-
cióval rendelkezik.

Figyeljünk arra, hogy ha a civil szervezet tarta-
lékolt összeget mutatott ki egy adott évi kiutalás-
hoz tartozó elszámolásban, akkor feltételezhetően 
a felhasználás évéről szóló beszámolójában leg-
alább ennyi pénzeszközzel kell, hogy rendelkez-
zen. A legutóbbi, 2018. május 31-ig beadott 16KOZ-
ban tartalékolt összegként kimutatott pénznek (amit 
2016-ban kiutaltak, de 2017. december 31-ig nem 
került felhasználásra) praktikusan a 2017. december 
31-i bankkivonaton a záró egyenleg összegében lát-
szania kellett!

A 15KOZ elszámolás benyújtásától kezdődően kü-
lön soron fel kell tüntetni a köztartozás miatt ki nem 
utalt, felajánlott szja 1% összegét. Továbbra is az a 
véleményünk, hogy ezzel az összeggel is el kell szá-
molni, nem csak a ténylegesen kiutalt szja 1%-kal 
az adott évről szóló KOZ nyomtatványban. A ki nem 
utalás kizárólag pénzügyi visszatartás, a felaján-
lott teljes összeg átutaltnak tekintendő, melyet 
ráadásul, mint az előbbiekben is láttuk, adótartozás-
ra vagy más végrehajtható tartozásra nem lehet 
felhasználni!

A szervezet számára felajánlott szja 1%-ok pon-
tos összegéről a NAV értesítést küld, továbbá a visz-
szatartott összegről végzést hoz, melyben megjelöli, 
hogy a visszatartott összeget melyik adónemre (ami 
a folyószámlán is megjelenik) vagy más köztartozásra 
vezette át. Ebben az esetben a banki utalás mellett 
a végzésben szereplő összeget is könyvelni kell, és 
ez lesz az az összeg, melyet a jogszabályban megha-
tározott módon használhat fel a szervezet, és amely-
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ről el kell számolnia. Persze sokkal egyszerűbb lenne, 
ha a szeptember 15-ig megkapott értesítést követően 
gyorsan rendeznénk a kiutalásig a fennálló tartozáso-
kat, megtisztelve ezzel a felajánló magánszemélyeket.

A felhasználással kapcsolatban újabb dilemma, 
hogy egy adott elszámolásban milyen időszakra 
eső költséget lehet megjeleníteni. Véleményünk 
szerint két dolgot kell szem előtt tartani:
  az adott évben felajánlott szja 1% összege an-

nak kiutalásától, azaz a bankszámlán való ren-
delkezésre állása után válik költhetővé, így azt 
megelőzően keletkezett kiadásokat nem lehet el-
számolni, illetve

  bár ilyen jogszabályi előírás kifejezetten nincsen, 
de amíg egy korábbi évről van fel nem használt 
kiutalt szja 1%, addig a következő évi kiutalást 
nem kezdjük el költeni, hiszen az előbb érkezett 
összegnek előbb telik le a felhasználási időszaka.

Nyilvántartás

A Könyvelők Lapjának 2017. decemberi számában 
részletes cikket talál az olvasó Az szja 1% felhasználá-
sa és annak elszámolása, nyilvántartása a civil szervezet 
könyveiben címmel. 

A cikkben egy példán keresztül, részletes köny-
velési tételek mellett ajánlást adtunk az szja 1%-kal 
kapcsolatos nyilvántartások vezetésének mikéntjére. 
Erre a regisztrációt megelőzően tudatosan készülni 
kell, mert nem könnyű a sokféle jogszabálynak mind 
kedvére tenni, illetve az évente érkező szja 1% kiutalá-
sok felhasználását üzleti évenként követni. 

Akkor dolgoztunk jól, ha az adott évi szja 1% el-
számolásáról szóló KOZ nyomtatványban szerep-
lő adatok a számviteli beszámolóban, valamint a 
közhasznú mellékletben szereplő adatokkal egye-
zőséget mutatnak a kapcsolódási pontokon.

Röviden: a legegyszerűbb példa, ha veszünk egy 
kettős könyvvitelt vezető civil szervezetet, aki első íz-
ben kapott szja 1% felajánlást 2015-ben, majd 2016-
tól kijelentkezett a jogosultak közül. A 2015-ben ki-
utalt összegből az adóhatóság visszatartott 2000 Ft 
késedelmikamat-tartozást, majd a szervezet a pénzt 
2016-ban és 2017-ben használta fel, így a következő 
egyezőségeknek kellett teljesülnie a különböző kimu-
tatásokban:
  A beadott 15KOZ nyomtatvány A sorában sze-

replő köztartozásra visszatartott és az A1 sorban 
szereplő átutalt összegek összesítve kell, hogy sze-
repeljenek a 2015. évről szóló beszámolóban a 
Tájékoztató adatok tárgyévi adata között mint 
kiutalt összeg, és ugyanez szerepel a Közhasznú-

sági mellékletben a közhasznú jogállás megálla-
pításához szükséges mutatók tárgyévi adatánál 
(értelemszerűen a 2016. évi beszámolóban ezek az 
adatok átkerülnek az előző évi adatok közé). 

  A 15KOZ nyomtatvány C1 (2015-ben kiutalt ösz-
szegből 2016. december 31-ig felhasznált) so-
rában szereplő összeg kell, hogy szerepeljen a 
2016. évi beszámoló eredménykimutatásában 
az Egyéb bevétel soron a tárgyévi adatok kö-
zött mint adott évi felhasználás, melynek alátá-
masztására szolgáló főkönyvi kivonatban a 96-os 
főkönyvi számlák között elkülönítetten kell szere-
pelnie ugyanennek az összegnek, és ezzel párhu-
zamosan szintén elkülönítetten kell kimutatni 
ezzel az összeggel szemben azokat a kiadásokat 
(költség, ráfordítás és egyéb, előzőeknek nem mi-
nősülő kiadás), melyek a 2016. évi felhasználást 
alátámasztják (ezt lehet a főkönyvi számlák alá-
bontásával vagy munkaszámok hozzárendelésé-
vel vagy az adott könyvelési tételre hivatkozással 
külön táblázatban). Ha lett volna előző évről tar-
talék, akkor a B1 (tartalékolt összegből 2016. de-
cember 31-ig felhasznált) soron szereplő összeget 
is így kellene szerepeltetni a beszámolóban és a 
főkönyvben.

  A 15KOZ nyomtatvány A7 során lévő összegnek 
(a 2015-ben kiutalt összegből 2016. december 31-
ig fel nem használt összeg = tartalékolt összeg) 
szerepelnie kell a 2016. évi beszámoló mérlegé-
ben a Források között lévő Passzív időbeli elha-
tárolások soron, és az azt alátámasztó főkönyvi 
kivonatban meg kell egyeznie a 48 Halasztott be-
vételek között elkülönítetten kimutatott összeg-
gel, majd a 2017. évi beszámolóban ez az összeg 
fog megjelenni mint adott időszaki felhaszná-
lás bevételként és kiadásként az előző pontban 
leírtak szerint.

Fontos, hogy az szja 1% felhasználással kapcso-
latos nyilvántartásokat, dokumentációt az álta-
lános bizonylatmegőrzési rendelkezések szerint 
kell megőrizni. Az Adóhatóság az szja 1% felhasz-
nálását a rendelkező nyilatkozat évét követő év-
től számított ötödik év végéig ellenőrizheti.

Közzététel

Az ellenőrzés során a NAV vizsgálja, hogy az adott évi 
szja 1% kiutalásról szóló elszámolást (KOZ) a kedvez-
ményezett megfelelő formában, határidőre benyúj-
totta-e, mely főszabályként a kiutalás évszámának 
utolsó két számjegyével jelzett KOZ nyomtatvány, 
amit elektronikus úton kell a NAV részére megkül-
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deni a kiutalás évét követő második év május 31-éig. 
(2019. május 31-ig majd a 17KOZ nyomtatványon fo-
gunk adatot szolgáltatni.)

Soron kívüli elszámolásra van szükség akkor, ha a 
civil szervezet
  jogutód nélkül megszűnik;
  a számára kiutalt összegre nem tart igényt, és a 

regisztrációját meg kívánja szüntetni.
Ennek formája a benyújtás évszámának utolsó két 
számjegyével jelzett MKOZ nyomtatvány, melyet szin-
tén elektronikus úton kell beküldeni, a jogutód nél-
küli megszűnés elhatározását követően. (2018-ban 
18MKOZ a nyomtatvány száma.)

A megszűnő szervezetnek, aki regisztrált az szja 
1%-ra, akkor is be kell ezt a nyomtatványt adnia, ha 
nincs elszámolandó összege. Azért van erre szükség, 
mert ezen információ alapján törli az adóhatóság a 
szervezetet a regisztrált szervezetek közül, és a továb-
biakban nem kaphat szja 1% kiutalást.

A közzétételre további előírás, hogy amennyiben 
a kedvezményezett civil szervezet rendelkezik általa 
fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett 
olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő fe-
lel (a továbbiakban: saját honlap), az adóhatóság ré-
szére megküldött dokumentumokat azzal egyidejűleg 
a saját honlapján is közzé kell tennie, és azt egy évig 
nem távolíthatja el, így ezt a tényt is ellenőrizheti a 
hatóság.

Az ellenőrzés tárgyát képezi az is, hogy a nem jog-
szerűen felhasznált vagy a rendelkezésre álló határ-
időig fel nem használt támogatást a kedvezménye-
zett civil szervezet a jogszabályoknak megfelelően 
visszautalta-e a NAV-nak az elszámolás benyújtásával 
egyidejűleg. A nem jogszerűen felhasznált, illetve 
a felhasználásra nyitva álló időszakban fel nem 
használt szja 1% összeget vissza kell utalni a NAV 
Magyar Államkincstárnál vezetett SZJA 103-as 
adónem számlájára. 

Amennyiben a NAV a benyújtásra nyitva álló ha-
táridő lejártát követően megállapítja, hogy az szja 1% 
kiutalásban részesült kedvezményezett a KOZ köz-
leményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében 
számszaki hibás adatokat közölt vagy nem az elszá-
molandó összeget szerepelteti, felszólítja a hiánypót-
lásra vagy az elszámolás kijavítására. A kijavítás során 
a KOZ nyomtatvány minden oldalát újra ki kell tölteni 
a helyes adatokkal. A nyomtatványon nincs lehetőség 
jelölni a javítás tényét, illetve a hibajavításra felszólító 
levélre való hivatkozást tenni, ezeket enélkül kell is-
mét beküldeni elektronikusan.

Ha a NAV által kitűzött határidőt elmulasztotta, ak-
kor határozattal kizárja a kedvezményezettet a hatá-

rozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben 
a felajánlásokból történő részesedésből. 

Abban az esetben, ha a NAV egy utólagos ellen-
őrzés során megállapítja, hogy a kedvezményezett a 
közleményében valótlan adatot közöl, határozattal 
szintén kizárja a kedvezményezettet a határozat jog-
erőre emelkedését követő rendelkező évben a fel-
ajánlásokból történő részesedésből és rendelkezik a 
jogszabályi előírásoktól eltérően felhasznált összeg 
visszafi zettetéséről.

Az adóhatóság mérlegelése szerint a kedvezmé-
nyezett az Szftv.-ben foglalt kötelezettségeinek 
megsértése esetén az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény 220. § (1) bekezdése szerinti mu-
lasztási bírsággal sújtható (500 000 Ft).

Érdemes tehát a nyilvántartásainkat átvizsgálni, és 
ha szükséges, utólag korrigálni az elszámolást. Ez azt 
jelenti, hogy a kedvezményezett maga kezdeményezi 
a beadott KOZ közlemény módosítását. 

Végezetül lássuk, milyen eseményeket tartal-
maz még 2018 végéig a képzeletbeli szja 1% nap-
tárunk!

Regisztrációval már rendelkező kedvezménye-
zettek esetén:
  szeptember 15-ig a NAV értesítette a kedvezménye-

zetteket a 2018-ban felajánlott szja 1% összegéről 
(internetes oldalán is tájékoztatást tett közzé);

  szeptember 30-ig a felajánlott összeg kiutalásra 
került;

  október 15-től kérhető a 18EGYAD nyomtatványon 
a 2018-ban szja 1%-ot felajánlók adata azon ma-
gánszemélyek esetén, akik ehhez a hozzájárulásu-
kat megadták – a NAV 30 napon belül küldi meg 
ezt térítésmentesen (ha ez még nem történt meg, 
és szeretnénk megismerni a 2017-es évre vonat-
kozóan is a felajánlók adatait, akkor ennek kikéré-
sére az ún. EGYADAT adatlapon utoljára október 
12-ig van lehetőség), az adatok érzékeny szemé-
lyes adatnak minősülnek, így a szervezetnek ren-
delkezni kell az adatbiztonságot garantáló szabály-
zattal (GDPR);

  december 31-ig fel kell használni (jogszerűen!) 
a 2016-ban kiutalt és 2017. december 31-ig el 
nem költött, a 16KOZ nyomtatványon tartalé-
kolt összegként szereplő szja 1%-ot!

Regisztrációval még nem rendelkező civil szerve-
zetek esetén egyetlen nagyon fontos határidő volt 
ebben az évben. Amennyiben szeretnének kedvez-
ményezettként regisztrálni a 2019-es rendelkező 
évtől, ezt a 18EGYREG jelű adatlapon tehették meg 
2018. október 1-ig, ha a jogosultsági feltételeknek 
megfelelnek. Amennyiben ezt a határidőt elmulasz-
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tották, majd csak a 2020-as rendelkező évtől gyűjthet-
nek szja 1%-ot, ha a 19EGYREG nyomtatványon (jövő 
augusztus végétől lesz elérhető!) 2019. szeptember 
30-ig benyújtják erre vonatkozó kérésüket.

A regisztrációt megelőzően azonban mindenkép-
pen olvassák el alaposan ezt a cikket és a legutóbbi 

blogbejegyzés t (www.vezinfoblog.hu), és mérlegel-
jék, hogy ha belevágnak ebbe a kalandba, az mennyi 
energiával mennyi pénzt hoz a konyhára, és készülje-
nek tudatosan egy jövőbeli adóvizsgálatra.

Láng Noémi – Gottgeisl Rita

1. Az önkéntes 
kölcsönös biztosítópénztárakról

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak tevékeny-
ségéről az 1993. évi XCVI. törvény  (a továbbiakban: 
Öpt.) rendelkezik. Az önkéntes pénztár olyan szerve-
zet, amelyet a 16. életévüket betöltött természetes 
személyek a függetlenség, a  kölcsönösség, a szoli-
daritás és az önkéntesség elve alapján hoztak létre, 
és amely természetes személy tagjai részére, vagy 
az ilyen tag jogán annak közeli hozzátartozói részére 
nyújt szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások a társa-
dalombiztosítási és szociális ellátásokat egészítik ki 
vagy helyettesítik, továbbá az egészség védelmét elő-
segítő ellátást biztosítanak. A szolgáltatások forrását 
döntően a tagdíjbefi zetések, adományok és a befek-
tetett pénzeszközök hozamai képezik.

A működő önkéntes pénztárak típusai:
  Nyugdíjpénztár, amely kizárólag nyugdíjszolgál-

tatást nyújthat. A nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő 
nyugdíj) a nyugdíjkorhatár elérése után a pénz-
tártag részére, az alapszabályban rögzített módo-
zatoknak megfelelően, választása szerint egy ösz-
szegben vagy járadék formájában, illetőleg e kettő 
kombinációjaként, pénzben történő kifi zetés.

  Önsegélyező pénztár, amely kizárólag önsegélye-
ző feladatokat láthat el. Ez azt jelenti, hogy szo-

ciális kockázat (gyermek születése, betegséggel, 
munkanélküliséggel összefüggő anyagi gondok, 
tűz- és elemi károk) bekövetkezésekor, jogszabály 
által előírt szociális kötelezettségek alapján kiegé-
szítő ellátást (pl. táppénz-kiegészítést) biztosít, 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árát 
támogatja stb.

  Az egészségpénztár szolgáltatása a gyógyszer és 
gyógyászati segédeszközök árának támogatása, 
a pénztártag betegség miatti keresőképtelensége 
esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni 
pótlása, valamint a pénztártag halála esetén a hát-
ramaradottak támogatása.

Lehetőség van olyan önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár létrehozására is, amelynek célja az egészség 
védelmét szolgáló programok szervezése és fi nanszí-
rozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása, 
valamint a szociális kockázat bekövetkezte esetén, 
jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alap-
ján biztosított kiegészítő ellátás, valamint a gyógy-
szer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 
(egészség- és önsegélyező pénztár).

A pénztári működés, valamint az adószabályok 
szempontjából alapvető fogalom az egyéni számla, 
amelyet a pénztár a pénztártagok részére vezet. Ez 
tartalmazza a pénztártagok rendszeresen fi zetett tag-
díját, egyéb befi zetéseit és a munkáltatói tag hozzájá-

KARÁCSONY IMRÉNÉ ROVATA

AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI 
BEFIZETÉSEK ADÓZÁSI SZABÁLYAI
A július 25-én kihirdetett 2018. évi XLI. törvény (Mód. tv.) értelmében nem változik 
az önkéntes pénztárba fi zetett támogatói adomány, valamint a célzott szolgáltatásra 
befi zetett összeg adózása, viszont a már elfogadott és kihirdetett, január 1-jén hatályba 
lépő módosítások szerint megszűnik az önkéntes kölcsönös pénztárba fi zetett 
munkáltatói hozzájárulás kifi zetői adózása. Cikkünkben ezen támogatási formák 
adókezelését ismertetjük.



KÖNYVELŐK LAPJA 9

rulását, továbbá a támogató rendelkezése szerint az 
általa nyújtott adományból a tag számára jóváírandó 
összeget. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák 
megterhelésével teljesíti. 

A pénztárak szolgáltatásaikat a tagok tagdíjából, 
a munkáltató tagok hozzájárulásából, a természetes 
vagy jogi személyek adományából és a befektetések 
hozamából fi nanszírozzák. 

2. A munkáltatói hozzájárulás 

Az Öpt. szerint az önkéntes pénztáraknak jogi sze-
mély is tagja lehet, ha a pénztárral kötött szerződés 
alapján, mint munkáltató, a munkavállalójának a 
tagdíjfi zetési kötelezettségét egészben vagy rész-
ben átvállalja (munkáltatói hozzájárulást vállal). Ezt 
a kötelezettségét a munkáltatónak minden olyan 
pénztártag munkavállalójára teljesítenie kell, aki 
nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (köz-
alkalmazotti, közszolgálati stb. jogviszonyban) áll. 
A munkáltató munkavállalóként mindhárom típusú 
pénztárban egyidejűleg is vállalhat hozzájárulási kö-
telezettséget.

Munkaerő-kölcsönzés esetén, ha a kölcsönvevő 
munkáltató tag valamely pénztárban, a kölcsönbe-
adónak a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint 
kell munkáltatói hozzájárulást fi zetnie a munkavál-
lalója után a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás 
száznyolcvannegyedik napjától, ha a munkavállaló 
vele munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határo-
zatlan idejű munkaviszonyban áll, és a kölcsönvevő-
nél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban 
részesül [Öpt. 12. § (10) bekezdés].

A munkáltatói hozzájárulás főszabály szerint 
minden pénztártag munkavállalóra nézve azo-
nos összegű vagy a munkabérének azonos szá-
zaléka lehet, ez utóbbi esetben a munkáltató 
meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és 
legnagyobb összegét. A főszabálytól eltérő le-
hetőséget biztosít az Öpt. azon munkavállalók 
tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyug-
díjkorhatárt [Öpt. 12. § (1)-(4) bekezdés].

A munkáltatói hozzájárulás 2019. január 1-jéig egyes 
meghatározott juttatás, míg a jelenleg elfogadott tör-
vény értelmében január 1-jétől fi zetett hozzájárulás 
bérjövedelemként lesz adóköteles (Mód tv. 18. § 9. 
pont). 

Mindez azt jelenti, hogy a munkáltatónak a fi zetett 
hozzájárulás összege alapján a személyi jövedelem-
adó-előleget, valamint az egyéni járulékokat meg kell 

állapítania, a 08-as bevallásában be kell vallania és be 
kell fi zetnie, továbbá meg kell fi zetnie a szociális hoz-
zájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást [Szja tv. 
46. § (6) bekezdés, Tbj. 50. § (5) bekezdés]. A dolgozó 
helyett befi zetett összeget a magánszeméllyel szem-
beni követelésként kell nyilvántartásba venni, és az 
beszámítható a magánszeméllyel szemben fennál-
ló bármely kötelezettségébe. Így például a követke-
ző havi bér kifi zetésénél a munkáltató levonhatja a 
megfi zetett adót, de arra fi gyelni kell, hogy a levonást 
követően kifi zetendő bér nem lehet kevesebb a mini-
málbér havi összegének 50 százalékánál. 

Egyszerűbb megoldás lehet, hogy a munkáltató 
„felbruttósítva” számfejti a munkáltatói hozzájárulást, 
azt az adóelőleggel, valamint az egyéni járulékokkal 
csökkentett összegben, vagy – ha nem kívánja költsé-
geit növelni – a korábban fi zetett hozzájárulást tekint-
ve teljes költségnek, annak nettóját utalja hozzájáru-
lásként a pénztárba. 

A munkáltatói hozzájárulás a társasági adó szem-
pontjából vállalkozási tevékenység érdekében felme-
rülő költségnek minősül (Tao tv. 3 számú melléklete 
B fejezet 3. pont).

3. Önkéntes pénztári támogatói adomány

3.1 A támogatói adomány

Az Öpt. lehetőséget ad arra, hogy jogi személyek alka-
lomszerűen vagy rendszeresen pénzbeli szolgáltatást 
(adományt) nyújtsanak a pénztár javára [Öpt. 17. § (1) 
bekezdés]. 

Fő szabályként a támogatást a szolgáltatási tarta-
lék javára a pénztártagság egészének lehet adni, de 
a támogató a támogatói szerződésben meghatároz-
hatja, hogy az adományt a pénztár milyen célra és mi-
lyen módon használhatja fel, de rendelkezhet arról is, 
hogy az adományt a pénztárnak az alapszabályában 
meghatározott tagsági kör egyéni támogatására kell 
fordítania [Öpt. 17. § (2) bekezdés]. 

A támogatói adomány előnye, hogy adományként 
akár személyenként diff erenciált összeg is nyújtható 
a munkáltató által kijelölt csoportba tartozó dolgozók 
részére. A pénztár támogatója lehet bármely jogi sze-
mély, így a társas vállalkozás is támogathatja a sze-
mélyesen közreműködő pénztári tagsággal rendelke-
ző tagjait.

Az egyes pénztárak alapszabályban rögzítik azo-
kat a tagsági köröket, amelyek részére a támo-
gató rendelkezhet. Ilyen csoportok lehetnek pél-
dául:

Ti
p
p

Ti
p
p
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  a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatá-
rozott időhatáron belül elérő tagok,

  ugyanazon munkahelyi beosztással rendelke-
ző munkavállalók,

  ugyanazon korcsoportba tartozó munkavál-
lalók,

  meghatározott ideje munkaviszonyban álló 
munkavállaló pénztártagok,

  valamely cég cafeteriarendszeréből az önkén-
tes nyugdíjpénztári támogatást választó tagok.

A pénztár a támogatói adományból legfeljebb annak 
3 százalékát használhatja fel saját működésére [Öpt. 
17. § (3) bekezdés]. 

3.2 A támogatói adománnyal összefüggő adózási 
szabályok

A támogatói adományból a pénztártag egyéni szám-
lájára jóváírt összeg a jóváíráskor az összevont adó-
alapba tartozó egyéb jövedelemként adóköteles [Szja 
tv. 28. § (1) bekezdés f) pont], amelyből a pénztár nem 
von adóelőleget [Szja tv. 46. § (2) bekezdés d) pontja], 
azt a pénztár igazolása alapján a magánszemélynek 
az adóbevallásában kell megállapítania és egyidejű-
leg megfi zetnie. Tekintettel arra, hogy a pénztár az 
Eho tv., illetve 2019-től a Szocho tv. szerint nem minő-
sül kifi zetőnek, a 19,5 százalék ehót, 2019-től szochót 
a magánszemélynek kell bevallania és megfi zetnie a 
bevallás benyújtására előírt határidőig [Eho tv. 11. § 
(11) bekezdés d) pont, Szocho tv. 18. § (3) bekezdés 
d) pont]. 

Mivel az Szja tv. szerint, ha a jövedelem után a 
magánszemély kötelezett a 19,5 százalékos eho 
vagy a szociális hozzájárulási adó megfi zetésére, a 
megállapított jövedelem 84 százalékát kell jövede-
lemként fi gyelembe venni (kivéve, ha az költségként 
elszámolható, vagy azt számára megtérítették) (Szja 
tv. 29. §). Így a pénztár igazolása alapján a jóváírt ösz-
szeg 84 százaléka után kell minden közterhet meg-
fi zetnie a magánszemélynek az adóbevallás benyúj-
tására előírt határidőig. Ugyanakkor az adományból 
a magánszemély számláján jóváírt összeg olyan be-
fi zetésnek minősül, amely után a magánszemély jo-
gosult rendelkezni az összevont adóalapja adójának 
az adókedvezmények levonása után fennmaradó ré-
széből a jóváírás 20 százalékának az önkéntes pénz-
tárba történő utalásáról [Szja tv. 44/A. § (1) bekezdés 
a) pont]. 

Támogatói adomány bármely pénztártípusnak 
(nyugdíj-, egészség-, önsegélyező pénztár) adható, a 
támogatási lehetőségnek nincs felső korlátja.

Az adomány a cégnél elismert költség, amennyi-
ben rendelkezik a pénztár azon nyilatkozatával, mi-
szerint a juttatás adóévében vállalkozási tevékeny-
séget nem végzett, vagy, hogy a támogatást nem a 
vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalko-
zási tevékenysége után adófi zetési kötelezettsége 
nem keletkezik (Tao tv. 3. számú melléklete A fejeze-
tének 13. pontja).

4. Célzott szolgáltatásra történő befi zetés

4.1 A célzott szolgáltatás

Az Öpt. lehetővé teszi azt is, hogy az önkéntes kölcsö-
nös biztosítópénztár munkáltatói tagja a pénztártag 
alkalmazottai számára, vagy a pénztár támogatója 
az általa meghatározott pénztártagok számára ún. 
célzott szolgáltatást nyújtson. A pénztár alapszabá-
lyában (szolgáltatási szabályzatban) szereplő szol-
gáltatások közül a munkáltató, illetve a támogató 
választhatja ki az általa  célzott szolgáltatásként  fi -
nanszírozni kívánt szolgáltatást [Öpt. 12/A. § (1)-(2) 
bekezdés]. 

A célzott szolgáltatást a munkáltatói tag minden, a 
pénztárban tag alkalmazottjának, a támogató a támo-
gatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági 
körének biztosítani kell. A munkáltató, illetve a támo-
gató meghatározhatja, hogy a jogosultak hozzátarto-
zói részére is biztosítsa a pénztár a szolgáltatást [Öpt. 
12/A. § (3) bekezdés].

Szemben a munkáltatói hozzájárulással és az ado-
mánnyal, a célzott szolgáltatás céljára befi zetett ösz-
szeg nem kerül a magánszemélyek egyéni számlájá-
ra, azt a pénztár munkáltatónként, támogatónként és 
azon belül szerződésenként elkülönített szolgáltatási 
számlán kezeli.

4.2 A célzott szolgáltatásra befi zetett összeg 
adózási szabályai

A célzott szolgáltatásra befi zetett összeg jövőre is 
egyes meghatározott juttatásnak minősül, utána az 
1,18×(15%+19,5%) közterhet a befi zetőnek kell teljesí-
tenie, míg a szolgáltatásban részesülő magánszemé-
lyeket nem terheli adókötelezettség. 

A munkáltatók, támogatók akár rendszeresen (pél-
dául havonta) is, sőt több pénztárba is teljesíthetnek 
ilyen befi zetéseket, amelyek terhére célzott szolgál-
tatásként az adott pénztár alapszabályában, illetve 
szolgáltatási szabályzatában rögzített szolgáltatások 
nyújthatók adómentesen (Szja tv. 1. számú melléklet 
6.10. pont).
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A célzott szolgáltatás olyan adomány, amely a cég-
nél elismert költség, ha a munkáltató, illetve a támoga-
tó rendelkezik a pénztár azon nyilatkozatával, miszerint 
a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem 
végzett, vagy, hogy a támogatást nem a vállalkozási te-
vékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysé-
ge után adófi zetési kötelezettsége nem keletkezik (Tao 
tv. 3. számú melléklete A fejezetének 13. pontja).

5. Az önkéntes pénztári befi zetések 
közterheinek összehasonlítása

A cég 100 ezer forint rendelkezésre álló költségkerete 
mellett a magánszemély egyéni számlája, illetve a szol-
gáltatási tartalékban rendelkezésre álló összeg a jutta-
tás jellegétől függően a következők szerint alakul, ha a 
szocho mértéke jövőre is 19,5 százalék lesz.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: Célzott 
szolgáltatás 
(2018-ban és 
2019-ben), 
munkáltatói 
hozzájárulás 
(2018-ban)

Támogatói 
adomány
(2018-ban és 
2019-ben)

Munkáltatói 
hozzájárulás 
(2019-ben)1

1. A cég költsége 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
2. Az önkéntes pénztárnak utalt összeg 71 068 Ft 100 000 Ft 82 645 Ft
3. A magánszemély egyéni számláján jóváírt, illetve a 

szolgáltatási tartalékban rendelkezésre álló összeg2

68 936 Ft 97 000 Ft 80 165 Ft

4. A magánszemély közterhe – 28 111 Ft 27 686 Ft
5. – személyi jövedelemadó (15%) – 12 222 Ft 12 397 Ft
6. – egészségügyi járulék (7%) – – 5 785 Ft
7. – nyugdíjjárulék (10%) – – 8 264 Ft
8. – munkaerőpiaci járulék (1,5%) – – 1 240 Ft
9. – szociális hozzájárulási adó (19,5%) – 15 889 Ft –
10. A cég közterhe 28 932 Ft – 17 355 Ft
11. – szociális hozzájárulási adó (19,5%) 28 932 Ft – 16 116 Ft
12. – szakképzési hozzájárulás (1,5%) – – 1 240 Ft
13. Adó-visszatérítés – 19 400 Ft3 16 529 Ft3

14. A magánszemély egyéni számláján jóváírt, illetve 
a szolgáltatási tartalékban rendelkezésre álló összeg 
az év végén

68 936 Ft 116 400 Ft 96 694 Ft

1 A 2018. július 25-én kihirdetett Mód. tv. értelmében az Szja tv. 2019. január 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint. 
2 A pénztár mindhárom esetben 3%-ot von el.
3 Feltételezve, hogy a magánszemély rendelkezik az összevont adóalapba tartozó más olyan összevont adóalapba tartozó jövedelemmel, 
amelynek megfi zetett adójából az 5. és a 13. sor különbözete is „visszakapható”, és az Szja tv. 44/D. §-ában foglalt feltételeknek is megfelel. Azaz, 
ha „a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági 
nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az állami adó- és vámhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem 
haladhatja meg a 280 ezer forintot.”

Másként vizsgálva, a magánszemélynél 100 000 Ft 
nettó értékű juttatás esetén a juttatás jellegétől függő 
költség alakulása a következő:

A juttatás jellege A juttató 
költsége (Ft)

Önkéntes pénztári támogatói 
adomány

109 866

Önkéntes pénztári célzott 
szolgáltatásra történő befi zetés

140 710

Önkéntes pénztári munkáltatói 
hozzájárulás1 181 955

A különböző önkéntes pénztári céges befi zetések kö-
zül a támogatói adomány összes költsége a legalacso-
nyabb, ezért érdemes felvenni a cafeteriaelemek közé.

6. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztá-
rak kifi zetéseivel, jóváírásaival kapcsolatos 
adószabályok

6.1 Adómentes kifi zetések, jóváírások

  Az önkéntes pénztárak bevételei között fontos 
szerepe van a különböző alapok pénzeszközeinek 
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befektetéseiből elért hozamnak. Az Szja tv. szerint 
az egyéni számlákon jóváírt befektetési hozamok, 
illetőleg értékelési különbözetként történő jóváírá-
sok adómentesek. Ez a mentesség önkéntes nyug-
díjpénztár esetében a hozamra vonatkozóan akkor 
is fennáll, ha a pénztártag felhalmozási időszakban 
történő kilépése vagy a pénztár megszűnése ese-
tén a pénztár vagyonából a magánszemélyt meg-
illető részt (nem mint nyugdíjszolgáltatást) egyéb 
jövedelemként fi zetik ki (Szja tv. 1. számú melléklet 
6.4. pont).

  Nincs akadálya, hogy a pénztártag háromévenként 
csak a felhalmozott tőkén felüli (adómentes) ho-
zam kifi zetését kérje.

  Nem keletkezik adókötelezettség, ha az egyéni 
számlán lévő összeget a magánszemély más pénz-
tárba utalja át.

  A pénztártag felhalmozási időszakban történő ha-
lála esetén a kedvezményezett, ennek hiányában 
az örökös részére az egyéni számlán lévő összeg 
juttatása az adókötelezettség szempontjából – 
függetlenül attól, hogy a kedvezményezett, illetve 
örökös egy összegben veszi fel a rá eső részt vagy 
átutaltatja saját nyugdíjpénztárában lévő egyéni 
számlájára – adómentes.

  Adómentes az  önkéntes kölcsönös  nyugdíjpénz-
tár által a nyugdíjasnak (rokkant nyugdíjasnak) egy 
összegben vagy járadék formájában történő kifi ze-
tés (kiegészítő nyugdíjszolgáltatás), feltéve, hogy a 
szolgáltatásra jogosult tagsági jogviszonya (átlépés 
esetén a korábbi tagsági jogviszonya) a teljesítés 
évét megelőző tizedik adóévben vagy azt megelő-
zően keletkezett, vagy a jogosultsága rokkanttá 
nyilvánítása alapján keletkezett. A nyugdíjszolgál-
tatás megkezdésének nem feltétele az állami nyug-
díj folyósítása, elegendő a nyugdíjkorhatár elérése 
vagy a rokkanttá nyilvánítás. Ha a nyugdíjszolgál-
tatásra jogosult tagsági jogviszonya tíz évnél rövi-
debb, és mégis kéri a szolgáltatást (az egyösszegű 
kifi zetést vagy járadékot), a hozamrészt adómen-
tesen, míg az egyéni számlán lévő többi követe-
lést egyéb jövedelemként veheti fel. Annak nincs 
akadálya, hogy a pénztártag háromévenként csak 
a felhalmozott tőkén felüli (adómentes) hozam ki-
fi zetését kérje.

Akinek a tagsági jogviszonya 2013. január 
1-jét megelőzően keletkezett, az adómen-
tesen veheti fel a nyugdíjpénztári megta-
karításának teljes összegét egyösszegű 
nyugdíjszolgáltatásként [Szja tv. 84/W. § (8) 
bekezdés].

 Abban az esetben, ha a magánszemély több pénz-
tárnak is tagja, a tagsági viszonynak a szolgáltatást 
nyújtó pénztárnál kell teljesülnie.

  Szintén adómentes az önkéntes kölcsönös biz-
tosítópénztáraknak az Öpt.-ben meghatározott 
kiegészítő egészségbiztosítási, illetve kiegészítő 
önsegélyező szolgáltatása, továbbá az a szolgálta-
tás, amelyet a magánszemély célzott szolgáltatás 
címén kap [Szja tv. 1. számú melléklet 6.5 d) alpont 
és 6.8].
Ilyen szolgáltatások lehetnek többek között
 – gyermek születéséhez, neveléséhez (iskolakez-

déshez), taníttatás költségeihez,
 – munkanélküliséghez, 
 – tűz- és elemi károkhoz,
 – egészségi állapothoz, gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz költségeihez,
 – halálesethez,
 – közüzemi díjak megfi zetéséhez,
 – lakáscélú jelzáloghitel törlesztéséhez,
 – otthoni, illetve idősgondozáshoz, 
 – egészségszűrési, egészségmegőrző, betegség-

megelőző programokhoz
adott támogatások. 
 Az  önkéntes kölcsönös  pénztárak által nyújtható 
szolgáltatások körét az Öpt. tartalmazza.

6.2 Adóköteles kifi zetések

Az önkéntes nyugdíjpénztárban felhalmozódott kö-
veteléshez a nyugdíjszolgáltatásra nem jogosult tag a 
nyugdíjkorhatárának elérése előtt (a felhalmozási idő-
szakban) 10 év várakozási idő után juthat hozzá (akár 
a pénztári tagság fenntartása mellett is). A követelés 
felvehető kilépéssel, vagy a tagság fenntartása esetén 
részben vagy egészben legfeljebb háromévente egy 
alkalommal. Az ilyen kifi zetés az adómentes felhalmo-
zódott hozam kivételével adóköteles, egyéb jövede-
lemnek minősül.

A jövedelmet a következők szerint kell megállapíta-
ni: a kötelező várakozási időszak letelte évében és az 
azt követő első évben kifi zetett adóköteles összeget 
kell jövedelemnek tekinteni. A további években az így 
számított bevételnek a kötelező várakozási időszak le-
telte évét követő
  második évben a 90 százalékát,
  harmadik évben a 80 százalékát,
  negyedik évben a 70 százalékát,
  ötödik évben a 60 százalékát,
  hatodik évben az 50 százalékát,
  hetedik évben a 40 százalékát,
  nyolcadik évben a 30 százalékát,
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  kilencedik évben a 20 százalékát,
  tizedik évben a 10 százalékát

kell jövedelemnek tekinteni.
Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a 

pénztár megszűnése miatt veszi fel egy összegben a 
követelését a magánszemély a felhalmozási időszak-
ban. A várakozási idő leteltét követő tizedik évet köve-
tően a kifi zetett összeget (a felhalmozott tőkét és az 
adómentes hozamot egyaránt) jövedelemként nem 
kell fi gyelembe venni. 

Fontos, hogy 2007. december 31-ét követően ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztárba befi zetett ösz-
szeg kifi zetése esetén az adóköteles rész csökken-
tése csak akkor alkalmazható, ha a befi zetésétől 
számítva a kifi zetéséig már 10 év eltelt. A rendelke-
zés szerint elsőként a legrégebben jóváírt összegek 
kifi zetését (juttatását) kell vélelmezni [Szja tv. 28. § 
(8) bekezdés].

Tekintettel arra, hogy az önkéntes pénztár az Eho 
tv., illetve 2019-től a Szocho tv. szerint nem minősül 
kifi zetőnek a tag kilépése, illetve a várakozási idő le-
telte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári 
kifi zetés tekintetében, a 19,5 százalék ehót, 2019-től 
szochót a magánszemélynek kell bevallania és meg-
fi zetnie. [Eho tv. 11. § (11) bekezdés d) pont; Szocho 
tv. 18. § (3) bekezdés d) pont]. Mivel az eho, illetve 
a szocho ebben az esetben nem számolható el költ-
ségként, az adó (adóelőleg) és az eho, illetve a szocho 
alapjaként a kifi zetett összeg 84 százalékát kell fi gye-
lembe venni [Szja tv. 29. §; 47. § (5) bekezdés].

Karácsony Imréné
partner

A 2018. július 25-én kihirdetett, az egyes adótörvé-
nyek és más kapcsolódó törvények módosításáról, 
valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi 
XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 206–212. §-ai 
módosították az Avt.-t, elsősorban a jogalkalmazás 
elősegítése céljából. A változások érintették pl. a 
meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog 
elévülési idejét, a gépjárműfoglalás során érvénye-
sülő fi zetési moratóriumot, ingatlanok esetében az 
elektronikus árverést, valamint a hallgatói hiteltarto-
zások behajtását. A változások pontosító jellegűek, 
ezért az érintett jogintézményeknél térünk ki rájuk 
bővebben. 

Az adóvégrehajtási eljárás szabályozásában a ko-
rábbi évekhez képest szembetűnő változás, hogy míg 
2017. december 31-ig az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) VII. fejeze-

te tartalmazta a végrehajtás szabályait, addig 2018-
tól az Avt. hatályba lépésével az érintett jogterület kü-
lön törvényben kapott helyet. Ennek indoka, hogy az 
állami adó- és vámhatóság, a NAV már nem „csupán” 
az adók és az adók módjára behajtandó köztartozá-
sok tekintetében minősül végrehajtó szervnek, ha-
nem azon tartozások esetében is, amelyeket az álta-
lános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján neki kell foga-
natosítania. Ezáltal az adóhivatal mostantól általános 
közigazgatási végrehajtási szervként funkcionál. Az 
Ákr. 134. § (1) bekezdése szerint a végrehajtást – ha 
törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati ható-
sági ügyben helyi rendelet másként nem rendelkezik 
– az állami adóhatóság foganatosítja.

A régi Art. végrehajtási alapelveket nem tartal-
mazott. Az Avt. két eljárási alapelvet is rögzít (5-6. §). 

ÚJ SZABÁLYOK AZ ADÓVÉGREHAJTÁSBAN 
(1. RÉSZ) – ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Cikkünkben a 2018. január 1-jén hatályba lépett, az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 
általános rendelkezéseit elemezzük, fi gyelemmel a végrehajtás felfüggesztésére 
és szünetelésére, illetve a végrehajtási eljárás során foganatosítható jogorvoslati 
lehetőségekre is.

DR. CSÁSZÁR ZOLTÁN ROVATA
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Egyrészt kimondja, hogy a végrehajtási cselekmények 
sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény kere-
tei között maga határozza meg. Ez rávilágít arra, hogy 
a törvény keretei között az adóhatóság maga hatá-
rozhatja meg, hogy melyik végrehajtási cselekményt 
foganatosítja a követelés behajtására. A másik alap-
elv szerint, a végrehajtási cselekmények közül azokat 
kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban 
érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra 
nézve – az arányosság alapján – a legkisebb mértékű 
korlátozással jár.

1. Az Avt. alkalmazhatósága és az eljáró 
adóhatóságok

a) A törvény hatálya alá tartozó kötelezettségek
Az Avt.-t az alábbi kötelezettségek végrehajtása tekin-
tetében kell alkalmazni:
  állami adó- és vámhatóság által megállapított, 

nyilvántartott, törvényen alapuló fi zetési kötele-
zettség;

  önkormányzati adóhatóság által megállapított, 
nyilvántartott, törvényen alapuló fi zetési kötele-
zettség;

  az Ákr. alapján az állami adó- és vámhatóság ál-
tal foganatosított kötelezettség (ha törvény, kor-
mányrendelet vagy helyi önkormányzati rendelet 
eltérően nem rendelkezik);

  adók módjára behajtandó köztartozások.

b) Az Avt. viszonya egyéb adójogszabályokhoz
  Az Avt. kimondja, hogy az adóhatóság által foga-

natosított végrehajtási eljárásban az adóigazgatási 
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továb-
biakban: Air.) és az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályait az 
Avt. rendelkezéseinek hiányában kell alkalmazni, 
tehát kiegészítő jelleggel, háttérjogszabályként 
funkcionálnak.

  Azon kérdések tekintetében, amelyeket sem az 
Avt., sem az Art., sem az Air. nem rendez, háttér-
jogszabályként (bizonyos eltérésekkel) a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a to-
vábbiakban: Vht.) szabályait kell alkalmazni. A Vht. 
egésze tehát szintén mögöttes jogszabályként 
szolgál.

c) Az eljáró adóhatóság
Amint már utaltunk rá, 2018. január 1-jétől az állami 
adó- és vámhatóság általános végrehajtási ható sággá 
válik, és az adó-, illetve vámtartozások behajtása, va-
lamint az adók módjára behajtandó köztartozások 

behajtása mellett az egyéb, az Ákr. hatálya alá tar-
tozó köztartozások behajtása is a feladatkörébe tar-
tozik. 

2017. december 31-ig az Art. 146. § (1) bekezdé-
se kimondta, hogy a végrehajtást az első fokon eljáró 
adóhatóság folytatja le. 

Ezt a szabályt azonban az Avt.-ben hiába keressük; 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköré-
ről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 12. §-ának általános szabályához kell vissza-
nyúlnunk az adóvégrehajtási eljárás során eljáró ha-
tóság megállapításához. 

A hivatkozott kormányrendelet 12. §-a szerint a 
jogszabályban meghatározott állami adóhatósági, 
vámhatósági, valamint állami adó- és vámhatósági 
hatáskörbe tartozó hatósági ügyekben – a Közpon-
ti Irányítás, a KAVIG, a Repülőtéri Igazgatóság, vala-
mint a Szakértői Intézet kizárólagos hatáskörébe utalt 
ügyek kivételével – első fokon a megyei igazgatósá-
gok járnak el.

Adók módjára behajtandó köztartozás végrehaj-
tása során az eljáró adóhatóságok a következők:
  belföldi illetékességű magánszemély esetén a bel-

földi lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy 
szokásos fellelhetőségi helye, ennek hiányában 
utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóság;

  egyéni vállalkozó esetén a székhely szerint illeté-
kes önkormányzati adóhatóság;

  jogi személy és más szervezet esetén az illetékes 
állami adó- és vámhatóság; 

  külföldi magánszemély esetén a fővárosi főjegyző.
  Az önkormányzati adóhatóságot megillető tarto-

zások megkeresés alapján történő végrehajtása 
esetén a végrehajtást az adózóra az általános ille-
tékességi szabályok szerint illetékes állami adó- és 
vámhatóság folytatja le. 

A korábban hatályos szabályok szerint az önkor-
mányzati adóhatóság a fi zetési határidő lejártától 
számított 15 nap elteltével kereste meg a hatáskör-
rel rendelkező illetékes adóhatóságot behajtás vé-
gett. Ez a határidő az Avt. 106. § (1) bekezdése alap-
ján 2018. január 1-től 30 napra emelkedett annak 
következtében, hogy az adósok az esetek jelentős 
részében nem 15, hanem 30 napon belül rendezték 
az önkormányzati adóhatósággal szemben fennálló 
tartozásukat. Az a korábbi szabály azonban nem vál-
tozott, hogy az önkormányzati adóhatóság a hóna-
pot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami 
adó- és vámhatóságot a legalább 50 ezer forintot 
elérő tartozás végrehajtása céljából [Avt. 117. § (2) 
bekezdés]. 
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Nem változott, hogy adók módjára behajtandó 
köztartozás esetén akkor kerülhet sor a hatáskörrel 
rendelkező illetékes adóhatóság megkeresésére, ha 
a tartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 
forintot. Új szabály, hogy törvény ennél alacsonyabb 
összegű értékhatárt is megállapíthat, de az nem le-
het alacsonyabb 5000 forintnál. Az új előírás indoka, 
hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor az adós-
sal szemben 10 000 forintnál alacsonyabb összegű, 
de nagyobb számú tartozás áll fenn, és ezek össze-
ge már jelentősebb „tétel” lehet, ami indokolhatja a 
megkeresés útján történő behajtást [Avt. 106. § (1) 
bekezdés].

Megkeresés alapján folytatott végrehajtásnál 
lényeges, hogy a behajtási eljárást az adóhatóság 
csak pontos – szükség esetén kiegészített – ada-
tok alapján indítja meg. Az adóhatóság a behajtási 
eljárás feltételeinek vizsgálata mellett a behajtási 
megkeresésben szereplő tartozást sem jogalapjá-
ban, sem összegszerűségében nem vizsgálja felül, a 
megkeresésben foglaltakhoz kötve van [Avt. 106. § 
(6) bekezdés]. 

Ha a NAV megkeresés alapján jár el (pl. adók mód-
jára behajtandó köztartozásnál, vagy az Ákr. hatálya 
alá tartozó más követelés esetében), az Avt. ugyan-
úgy alkalmazandó, mint az adóhivatal által nyilvántar-
tott adó- és vámtartozások behajtása esetén. Vannak 
azonban eltérések is attól függően, hogy adók módjá-
ra behajtandó köztartozás vagy közigazgatási fi zetési 
kötelezettség végrehajtására kerül sor. Erre vonatko-
zik az alábbi táblázat. 

2. Eltérések az adók módjára behajtandó 
köztartozások és a közigazgatási fi zetési 
kötelezettségek behajtása között 

Ami közös szabály a fenti követelések végrehajtása 
tekintetében, hogy 
  az adóhatóság a kötelezettséggel összefüggésben 

mögöttes felelősséget nem érvényesít;
  az adóhatóság a végrehajtásukra irányuló megkere-

sést követően benyújtott fi zetési kedvezményi kérel-
meket maga bírálja el az Art. fi zetési kedvezmények-
ről szóló fejezetében foglaltak szerint; a kérelmek 
elbírálása során azonban vannak különbségek:
 – Az adók módjára behajtandó köztartozásra irá-

nyuló fi zetési kedvezmény iránti kérelem elbí-
rálásánál az adóhatóságot köti az Avt. 109. § (1) 
bekezdésének azon szabálya, hogy a tartozást 
kizárólag a behajtást kérő előzetes hozzájáru-
lása alapján mérsékelheti. Ha a behajtást kérő 
nem engedélyezi a mérséklést, az adóhatóság 
attól nem térhet el. 

 – Az Ákr. alapján átadott fi zetési kötelezettségek 
esetén a végrehajtási eljárás elrendelését kö-
vetően benyújtott fi zetési kedvezmény iránti 
kérelem elbírálása során a tartozás mérséklé-
séhez nem szükséges a behajtást kérő hatóság 
hozzájárulása [Avt. 120. § (1) bekezdés]. 

Az adók módjára behajtandó köztartozások behaj-
tása tekintetében az Avt. külön kiemeli a diákhitel 
(hallgatói hiteltartozás) teljesítésének elmulasztá-
sa következtében az állami adó- és vámhatósághoz 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK
[Avt. 108. §]

KÖZIGAZGATÁSI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
[Ákr. 134. § (1) bekezdés, Avt. 119–121. §]

Megkeresés alapján történő végrehajtásuk csak bizo-
nyos összeghatár felett kezdeményezhető (10 000, illet-
ve 5000 Ft).

Bármekkora összegű követelés végrehajtása iránt be-
nyújtható megkeresés, nincs értékhatár. 

Az adóhatóság az adók módjára behajtandó köztarto-
zásra késedelmi pótlékot nem számít fel.

Az állami adó- és vámhatóság a behajtásuk során a 
megkeresés napjától a behajtás napjáig késedelmi 
pótlékot számít fel (kivéve a visszakövetelt álláskere-
sési, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, valamint 
a közfoglalkoztatott részére megállapított költségtérí-
tést).

Ezen köztartozásokkal kapcsolatban az adóhatóság fel-
számolási eljárást nem kezdeményez, a folyamatban 
lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertör-
lési, adósságrendezési eljárásban e kötelezettségeket 
hitelezői igényként nem jelenti be.

Ezen köztartozásokkal kapcsolatban az adóhatóság 
felszámolási eljárást kezdeményez, a folyamatban lévő 
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, 
adósságrendezési eljárásban e kötelezettségeket hite-
lezői igényként bejelenti.

Az adók módjára behajtandó köztartozásokat az adó-
hatóság behajthatatlanként nem tartja nyilván.

Az állami adó- és vámhatóság a követeléseket behatha-
tatlan követelésként tarthatja nyilván. 

Az adóhatóság a végrehajtásához való jog elévülését 
nem állapítja meg.

Az állami adó- és vámhatóság a követelések végrehaj-
tásához való jog elévülését megállapítja. 
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beérkezett végrehajtási kérelmek esetén követendő 
eljárást is [Avt. 118. § (1) bekezdés], mely megkeresé-
sekkel a Diákhitel Központ Zrt. fordul az állami adó- 
és vámhatóság felé. Ha az állami adó- és vámhatósági 
eljárásban a Diákhitel Központ Zrt. teljes követelése 
nem térült meg, és a követelés polgári jogi érvénye-
sítésének feltételei fennállnak, a társaság – az állami 
adó- és vámhatósági végrehajtás eredménytelensé-
géről és az eljárás megszüntetéséről szóló tájékozta-
tását követően – polgári jogi eljárást indíthat.

A hallgatói hiteltartozások behajtása tekintetében a 
Módtv. kiegészíti az Avt. 118. §-át egy (4) bekezdéssel, 
amely azt mondja ki, hogy a hallgatói hitelszerződés 
alapján fennálló tartozás végrehajtásához való jog a 
végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehaj-
táshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cse-
lekmény megszakítja. A kiegészítés annak elősegítését 
biztosítja, hogy a követelés behajtása a lehető legto-
vább behajtható legyen, ezért – egyebek mellett – a 
hallgatói hiteltartozások behajtásánál is szabályozás-
ra kerül, hogy ezen követelések végrehajtásához való 
jogot bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. 

3. A végrehajtási költségek viselése 
és a tartozások elszámolása

a) A költségviselési szabályok
Az adós köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült 
valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum 
és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtá-
si költségátalány megfi zetésére. Költségminimumként 
ingó- és ingatlanfoglalás esetén 5000 forint fi zetendő. Az 
adóhatóság a költségekről – a végrehajtási költségáta-
lány, illetve költségminimum kivételével – végzést hoz. 
b) A kötelezettségek és befi zetések nyilvántartása 
és elszámolása
A NAV a végrehajtásban kezelt – végrehajtásra átvett 
– kötelezettségekről elkülönítetten egyedi, analitikus 
nyilvántartást vezet, illetve a végrehajtási eljárásban be-
hajtott összegek fogadására és kezelésére elkülönített 
számlát tart fenn és működtet [Avt. 12. § (1) bekezdés].

Főszabály a tartozások elszámolásának sorrend-
jére vonatkozóan:

Ha a tartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehaj-
tott összeget elszámolni
1) először a végrehajtási eljárás során felmerült vég-

rehajtási költségekre, és a végrehajtási költségáta-
lányra kell; 

2) másodsorban a tartozásokra kell, azok esedékes-
ségének sorrendjében;

3) azonos esedékességű tartozás esetén a tartozás 
arányában kell. [Art. 13. § (1) bekezdés]. 

Kivétel a tartozások elszámolásának sorrendjére vo-
natkozóan:

A főszabálytól eltérően, a NAV által folytatott vég-
rehajtási eljárásban behajtott összeget 
1) első körben a végrehajtási eljárás során felmerült 

végrehajtási költségekre, és a végrehajtási költség-
átalány elszámolására kell fordítani;

2) ezt követően a természetes személy jövedelemadójá-
nak előlegére, a levont jövedelemadóra vagy a kifi ze-
tő által a természetes személytől levont járulékokra 
esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség 
esetén a tartozások arányában kell elszámolni. 

3) A még fennmaradó összeget elsőként az Euró-
pai Uniót megillető hagyományos saját forrásból 
fennálló követelésre, ezt követően 

4) az egyéb, az állami adó- és vámhatóság alapfel-
adataihoz kötötten nyilvántartott tartozásokra az 
esedékességük sorrendjében, azonos esedékes-
ség esetén a tartozások arányában kell elszámolni;

5) az ezt követően fennmaradt összeget pedig az el-
különített számlán nyilvántartott tartozásokra, több 
tartozás esetén a tartozások esedékességének sor-
rendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások 
arányában kell elszámolni [Avt. 13. § (2) bekezdés].

Megállapítható, hogy az Avt. nem változtatott alapve-
tően a korábbi, 2017-ig hatályos „kielégítési sorren-
den”, de újonnan került bele a törvénybe az a rendel-
kezés, amely az Európai Uniót megillető követelést 
elhelyezi a végrehajtott tartozások elszámolására vo-
natkozó sorrendben. Ez a követelés a személyi jöve-
delemadó és a járulékok kivételével az összes egyéb 
adó végrehajtásból származó elszámolását megelőzi.

4. A végrehajtás felfüggesztése 
és szünetelése

a) Közös szabályok és különbségek
Közös következmény a végrehajtás felfüggesztése 
illetve szünetelése esetében, hogy azok időtarta-
ma alatt az adóhatóság további végrehajtási cselek-
mények foganatosítására nem jogosult. Mindkettő 
kapcsán elmondható, hogy nem érinti a végrehajtás 
felfüggesztése vagy szünetelése előtt megvalósuló 
végrehajtási cselekmények érvényességét.

Továbbra is hatályos a régi Art.-ban is szereplő 
közös szabály, mely szerint amennyiben az inkasz-
szót (a hatósági átutalási megbízást) a fi zetési szám-
lát vezető pénzintézet nem teljesítette a végrehajtás 
felfüggesztéséről szóló határozat meghozataláig, 
vagy a szünetelés kezdő napjáig, akkor az inkasszót 
haladéktalanul vissza kell vonni. Ha a korábbi inkasz-
szóra a felfüggesztés, szünetelés hatálya alatt érkez-
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ne teljesítés, az adóhatóság azt a tudomásra jutástól 
számított 8 napon belül visszatéríti az adósnak. Az 
Avt. 2018-tól hatályos újítása, hogy ezt a szabályt a 
jövedelemletiltás esetében is alkalmazni kell.

Különbség a kettő között, hogy a felfüggesztésről 
az eljáró hatóság végzéssel dönt, amely tartalmazza 
a felfüggesztés időtartamát is. A szünetelés időtarta-
mát a törvény határozza meg, és mivel a törvény ere-
jénél fogva következik be, arról végzés nem születik.

b) A végrehajtás felfüggesztése
A végrehajtás felfüggesztésére sor kerülhet hivatal-
ból, kérelemre, továbbá a felettes szerv rendelésére. 
2011-ig a régi Art. még lehetővé tette az adós kérelmé-
re történő felfüggesztést, ha a fi zetési kötelezettséget 
előíró döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése 
volt várható. 2012 óta erre már nem volt lehetőség, 
és az Avt. sem teszi ezt lehetővé (az említett indok 
alapján kizárólag hivatalból vagy a felettes szerv ren-
delkezése alapján kerülhet erre sor). 

Továbbra is lehetőség nyílik a végrehajtás méltá-
nyossági okokból történő felfüggesztésére, amely 
esetekre az Avt. példálózó felsorolást tartalmaz (pl. 
adós vagy eltartott személy súlyos betegsége). A mél-
tányossági okból történő felfüggesztést nemcsak ter-
mészetes, hanem jogi személy vagy egyéb szervezet 
is kérheti, pl. ipari katasztrófa, elemi csapás bekövet-
kezése esetén. E körben fontos megemlíteni, hogy a 
végrehajtási eljárás felfüggesztése nincs hatással az 
adós végrehajtható okiratban szereplő fi zetési kötele-
zettségére, annak mértékére; a kötelezettség a végre-
hajtás felfüggesztésekor továbbra is fennáll, csupán a 
fi zetés kikényszerítése ideiglenesen halasztódik. 

c) A végrehajtás szünetelése
Az Avt. 16. § (1) bekezdése sorolja fel a végrehajtás 
szünetelésének esetköreit. A felsorolásból ki kell emel-
ni az a) alpontban foglaltakat. Eszerint a végrehajtási 
eljárás szünetel a fi zetési kedvezmény iránti kérelem 
adóhatósághoz történő megérkezését követő naptól 
a kérelmet elbíráló döntés véglegessé válásának nap-
jáig, ha az adós fi zetési kedvezmény iránti kérelmét a 
tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta 
be. Ez a szabály annyiban szigorítás a 2017-ig hatályos 
előíráshoz képest, hogy a végrehajtás csak akkor szü-
netel, ha a tartozás esedékességétől számított 8 napon 
belül kezdeményezik a fi zetési kedvezményt. 

d) A végrehajtás megszüntetése
Az Avt. – a régi Art. szabályaitól eltérően – rendelkezik a 
végrehajtás megszüntetésének eseteiről (Avt. 18. §). Így 
meg kell szüntetni a végrehajtási eljárást pl. akkor, ha a 

tartozást az adós hiánytalanul megfi zette, vagy a tarto-
zást az adóhatóság teljes egészében behajtotta, továbbá 
akkor is, ha a tartozás végrehajtásához való jog elévült. 

e) A végrehajtáshoz való jog elévülése
Főszabály szerint a tartozás és a meghatározott cselek-
mény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári 
évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül 
el. Az Avt. 19. §-a tartalmazza a végrehajtáshoz való jog 
elévülése nyugvásának és megszakadásának eseteit. 

A Módtv. módosítása nyomán rögzítésre került 
2018. július 26-ai hatállyal, hogy nemcsak a tartozás 
(azaz a pénzkövetelés) végrehajtásához való jog évül el 
az esedékesség naptári éve utolsó napjától számított 
4 év elteltével, hanem az egyes, Avt.-ben meghatáro-
zott cselekmények végrehajtásához való jog is (tehát 
egységesítésre kerülnek a végrehajtási jog elévülésé-
re vonatkozó szabályok). Továbbá az Avt. kiegészíté-
se nyomán azt is tartalmazza már a törvény, hogy a 
meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog 
elévülését bármely végrehajtási cselekmény megsza-
kítja (ezáltal hosszabbodik a végrehajthatóság ideje). 
A változásokat már a 2018. január 1-jén folyamatban 
lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell. 

5. Az eljárási bírság

A 2017. december 31-ig hatályos szabályok szerint a 
végrehajtás akadályozása esetén mulasztási bírság 
volt kiszabható. 2018. január 1-jétől eljárási bírsággal 
sújtható ez a magatartás. Az Avt. 22. § (1) bekezdé-
se alapján az eljárás minden résztvevője, természe-
tes személy esetén 200 000 forintig, jogi személy és 
egyéb szervezet esetén 500 000 forintig terjedő el-
járási bírsággal sújtható, ha a végrehajtási eljárást a 
megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az együtt-
működési kötelezettség megsértésével vagy más mó-
don akadályozza (ismételt jogsértés esetén az összeg-
határok 500 000, illetve 1 millió forintra emelkednek).

Változás, hogy nemcsak az adózó, hanem rajta kí-
vül más személy is sújtható bírsággal, ha akadályozza 
a végrehajtás lefolytatását. Ezt a kiterjesztést az a ta-
pasztalat indokolta, hogy az esetek egy részében nem 
maga az adós, hanem pl. annak hozzátartozója igye-
kezett gátolni a behajtás eredményességét.

6. Jogorvoslat az adóvégrehajtási 
eljárásban

Az Air. által biztosított jogorvoslati eljárások: 
  fellebbezés, 
  felügyeleti intézkedés, 
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  közigazgatási per,
  a döntés saját hatáskörben történő módosítása 

vagy visszavonása,
  az ügyészi felhívás és fellépés.

(Az Air. által szabályozott jogorvoslatokról korábbi cik-
künkben már volt szó).

Az Avt.-ben szabályozott jogorvoslati módok:
  végrehajtási kifogás,
  fellebbezés.

a) A végrehajtási kifogás
Az Avt. 24. §-a alapján a végrehajtás során foganatosí-
tott törvénysértő intézkedés vagy intézkedés elmulasz-
tása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő 
hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jo-
gos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy an-
nak elmaradásának tudomására jutásától számított 
15 napon belül – a végrehajtást foganatosító elsőfokú 
adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. 

Új a 2017-ig hatályos szabályozáshoz képest, hogy 
  a végrehajtási kifogás előterjesztésére szolgáló, 

a tudomásra jutástól számított ún. szubjektív be-
nyújtási határidő 8 napról 15 napra emelkedik, 
ami könnyítés az adózóknak (az objektív határidő 
változatlan marad: a végrehajtási kifogást a sérel-
mezett intézkedéstől vagy annak elmaradásától 
számított legfeljebb 6 hónapig lehet benyújtani);

  szigorítás azonban, hogy a végrehajtási kifogásban 
2018-tól meg kell jelölni a sérelmezett intézkedést 
és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés 
megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen 
okból kívánja (a szigorítás indoka, hogy a végre-
hajtási kifogást sok esetben az adósok pusztán ab-
ból az okból, valós jogalap nélkül terjesztették elő, 
hogy gátolják a végrehajtás lefolytatását);

  szintén szigorítás 2018-tól, hogy a végrehajtási ki-
fogásnak főszabály szerint a további végrehajtási 
cselekményekre nincs halasztó hatálya. (Avt. 27. 
§). Kivételek ez alól:
 – az árverés kitűzését követően benyújtott, az 

árverés kitűzésének jogszerűségét vitató, első 
alkalommal benyújtott végrehajtási kifogás;

 – a lefoglalt vagyontárgy értékesítése iránt csak az 
érintett vagyontárgy foglalásával, becsértékének 
megállapításával szemben benyújtott végrehaj-
tási kifogás végleges elbírálását követően lehet 
intézkedni (ugyanakkor ez a kivétel nem érvé-
nyesül, tehát nincs halasztó hatálya a romlandó 

dolog foglalásával, jogalapjával, értékesítésével 
szemben benyújtott végrehajtási kifogásnak).

Végrehajtási kifogást az a személy nyújthat be, akinek 
a végrehajtás a jogát vagy jogos érdekét sérti. A végre-
hajtási kifogás tekintetében a végrehajtást foganato-
sító adóhatóság felettes szerve 15 napon belül dönt.

b) A fellebbezés
2018-tól végrehajtási kifogást kizárólag a végrehajtási 
eljárás során foganatosított intézkedések és mulasz-
tások ellen lehet benyújtani. A végrehajtási eljárásban 
hozott végzésekkel szemben fellebbezéssel lehet élni. 
Önálló fellebbezésnek van helye
  az adóhatóság végrehajtási eljárása során az Avt. 

vagy a Vht. alapján hozott, 
  a végrehajtási kifogás előterjesztési határidejének 

elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet 
elutasító,

  a végrehajtási kifogást visszautasító,
  a végrehajtási kifogást elbíráló

végzésekkel szemben. 
Fellebbezés nyújtható be továbbá az adóvégrehaj-

tásban hozott határozatokkal szemben is (pl. fi zetési 
kedvezmény tárgyában hozott határozat).

Fellebbezés benyújtására az adóvégrehajtási el-
járásban kizárólag az jogosult, akire nézve a döntés 
rendelkezést tartalmaz. Itt szükséges megemlíteni a 
végrehajtási kifogáshoz képest, hogy nem elegendő 
csupán az, hogy a végrehajtás az illető személy jogos 
érdekeit sérti, az is szükséges, hogy rá nézve a végzés, 
határozat valamilyen rendelkezést tartalmazzon. 

A fellebbezés kapcsán lényeges, hogy 2018-tól a 
fellebbezésben nem lehet olyan új tényt állítani és 
olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a felleb-
bezés benyújtására jogosultnak az elsőfokú döntés 
meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyí-
tékot az adóhatóság felhívása ellenére sem terjesz-
tette elő, illetve arra nem hivatkozott. 

Fontos különbség a végrehajtási kifogáshoz ké-
pest, hogy a fellebbezésnek főszabály szerint halasz-
tó hatálya van a döntés végrehajtására. 

A fellebbezés tárgyában az elsőfokú döntést hozó 
adóhatóság felettes szerve dönt.

Dr. Császár Zoltán

CAESAR CONSULTING
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