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Adózási ismeretek

Czibula Zoltán igazgató

06-30-9451590
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Alkotmányos kötelezettség

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINDEN 
ÁLLAMPOLGÁRA KÖTELES JÖVEDELMI ÉS 
VAGYONI VISZONYÁNAK MEGFELELŐEN A 

KÖZTERHEKHEZ HOZZÁJÁRULNI”

Adófizetési kötelezettséget:

- csak törvény 

- törvény felhatalmazása alapján önkormányzati 
rendelet írhat elő. 

Adózási alapfogalmak

• Adó:  Állam egyoldalú bevétele, 
ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény 
biztosítja.

• Célja: állami feladatok finanszírozása.

• Adóalany: az, akire a bevallási és befizetési 
kötelezettség kiterjed (magánszemély vagy 
gazdasági szervezet).

• Adó tárgya: amire az adót kivetik: 
– jövedelem, értékesítés, vagyontárgy, termék, stb.

Illeték

• Fogalma: állami szolgáltatás díja
pl. vagyon szerzési illeték, öröklés, stb

• Az illeték összege nincs arányban a szolgáltatás 
mértékével

• Személyi hatálya kiterjed: 

– természetes személyekre,

– jogi személyekre

Mi a különbség az adó és az illeték között

• Közös: az állam mindkettőt egyoldalú rendelkezéssel 

állapítja meg, befizetése kikényszeríthető

• Különbség:
– Adót közvetlen ellenszolgáltatás nélkül vetnek ki

– Illetéket a hatósági eljárást igénybevevőtől szedik be (tehát 
szolgáltatásnyújtás van pl. útlevél meghosszabbítása)

– Az adó rendszeres fizetési kötelezettség, az illeték eseti 
(egy-egy eljárásra, eseményre vonatkoztatható)

Adózási alapelvek

• általánosság

• egyenlőség

• arányosság

• Kényszerelv

• Önadózás elve
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Adók csoportosítása

• Adóztatás joga szerint:

– Központi adók a bevallás, befizetés, ellenőrzés a 
NAV  hatásköre 

• Szja, Társasági adó, Áfa

– Helyi adók törvényi felhatalmazás alapján az 
önkormányzatok vetik ki, bevallás, befizetés, 
ellenőrzés is az ő hatáskörük

• Iparűzési adó, kommunális adó,  idegenforgalmi adó

Az adók fajtái

• Vagyoni típusú adók:

– Építményadó

– telekadó

• Kommunális jellegű 
adók:

– Magánszemélyek 
kommunális adója

– Vállalkozások 
kommunális adója

– Idegenforgalmi adó

• Forgalomi adó

– Áfa

• Fogyasztás típusú adó: 

– Jövedéki adó

• Jövedelem adó

– Szja

– Társasági adó

Áfa jellemzői

• Általános: az áruk és a szolgáltatások teljes körére kiterjed,  
• Összfázisú: az előállítás, forgalmazás összes fázisában fizetik
• Nettó alapú: a fizetendő adóból minden fázisban levonható 

az előzetesen felszámított adó, kivéve a végső fogyasztót. 
Ezt nevezi a törvény adólevonási jognak. 

• Hozzáadott értékadó: az adókötelezett valójában minden 
fázisban az új értékre jutó adót fizeti meg 

• Közvetett adó: az adó nem függ az adóalany jövedelmi, és 
vagyoni helyzetétől, az adókötelezett jogosult az adót 
továbbhárítani, kivéve a végső felhasználót. 

• Fogyasztási adó: az adóterhet a végső fogyasztó viseli. 
• Forgalmi adó: az értékesítést terheli az adókötelezettség.

Áfa mértéke

• Tárgyi mentes termék vagy szolgáltatás után 
nem kell fizetni pl oktatás, bank, posta

• 5%  a gyógyszer és az újság, szállás, éttermi 
helyben fogyasztás

• 18% alapvető élelmiszer tej, tejtermék, liszt, 
kenyér, péksütemény

• 27% az összes többi termék és szolgáltatás

• Alanyi mentesség választható ha az éves 
bevétel 12 Mó alatt van

Nyugtaadási kötelezettség

• A vásárlásról a vállalkozó köteles kiállítani és a 
vevőnek átadni

• Üzletben online pénztárgép használata 
kötelező

• Nyomtatványt lehet használni üzleten kívül 
illetve üzletben ha a pénztárgép üzem 
képtelen
– Ha a gép megjavul a nyugtát kötelező beütni a 

gépbe

Nyugta adattartalma

Kötelező adatok:

• Sorszám

• Kiállítás dátuma

• Vállalkozás neve címe, 
adószáma

• Fizetett végösszeg

Önként feltüntetett 
adatok: amit a kiállító 
fontosnak tart



2020.09.08.

3

Számlaadási kötelezettség

• A számla a költség elszámolás alapja

• A vevő kérésére minden esetben ki kell állítani

• Jövedéki termék esetében kereskedelmi mennyiség esetében 
kérés nélkül is kötelező kiállítani

• Készülhet:

– Nyomtatvány kézi vagy gépi kitöltésével

– Számítógéppel

• Vállalkozás részére kiállított számlát kötelező 
bejelenteni a NAV-nak

• 2021 jan. 1-től minden számlát be kell jelenteni a 
NAV-nak

Számla kötelező adattartalma

- számla kibocsátás kelte
- számla sorszáma,
- számlakiállító neve, címe, adószáma
- vevő neve, címe
- vevő - belföldi adóalany - adószáma 
- termék/szolgáltatás megnevezése
- termék/szolgáltatás mennyisége
- termék/szolgáltatás nettó egységára 
- számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
- az ÁFA százaléka és értéke

Jövedéki adó

• Egyfázisú adó
• Az első belföldi forgalomba hozó fizeti:

– ásványolaj
– Sör, bor, pezsgő, vermut
– Alkoholtermékek (zárjegy)
– Dohánygyártmány (adójegy és fix ár)

• Kereskedelmi mennyiség esetén számla adás kötelező:
– cigaretta 800 szál, szivar 200 db, a szivarka 400 darabot,
– fogyasztási dohány 1000 gramm
– sör 110 litert,  
– köztes alkoholtermék 20 liter
– az alkoholtermék 10 litert
– bor és pezsgő együttesen 90 litert ,pezsgő legfeljebb 60 liter

Helyiadó, Építményadó

• Vagyon típusú adó

• Adókötelezettség:
– Lakás, ill. nem lakás céljára szolgáló épület

– A használatbavételtől

• Az adó alanya:
– Az év első napján tulajdonos

– Tulajdonosváltásnál csak a következő évtől új adóalany

• Az adó alapja:
– Döntéstől függően a hasznos alapterület, vagy

– Korrigált forgalmi érték

• Az adó mértéke:
– Alapterületnél a felsőhatár 900 Ft/nm

– Értéknél a korrigált érték 3%-a

Helyiadó, Telekadó

• Adókötelezettség:
– Beépítetlen belterületi földrész

• Az adó alanya:
– Az év első napján tulajdonos

– Több tulajdonos esetén megosztás

• Az adó alapja:
– Vagy a nm-ben számított terület

– Vagy korrigált forgalmi érték

• Az adó mértéke:
– 200 Ft/nm

– A forgalmi érték 3%-a

Helyiadó, Magánszemélyek kommunális adója

• Adókötelezettség:
– Magánszemély tulajdonában álló épület

– Beépítetlen belterületi föld

– Lakásbérleti jog

• Az adó alanya:
– Csak magánszemély

• Az adó alapja:
– Minden adótárgy

• Az adó mértéke:
– Adótárgyanként 12000 Ft/év



2020.09.08.

4

Helyiadó, Vállalkozások kommunális adója

• Adókötelezettség:
– A kötelezettség a vállalkozói minőséghez kapcsolódik (közömbös, hogy 

a  székhely, vagy a telephely van ott)

• Az adó alanya:
– A vállalkozó

• Az adó alapja:
– A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma

• Az adó mértéke
– Legfeljebb 2000 Ft/fő

Helyiadó, Idegenforgalmi adó

• Sajátos vonás: minden beszedett 1 Ft után 2 Ft állami hozzájárulás
• Adókötelezettség:

– Legalább egy vendégéjszakát eltöltő személy
– Épület tulajdonosa

• Az adó alanya:
– ugyanaz

• Az adó alapja:
– Vendégéjszakák száma
– A tulajdon hasznos alaptetrülete

• Az adó mértéke:
– Vagy a vendégéjszaka után 300 Ft, vagy a szállásdíj 4 %-a
– Alapterület után 900 Ft/nm

Helyi iparűzési adó
• Adókötelezettség:

– Az önkormányzat területén vállalkozási 
tevékenység

• Az adó alanya: vállalkozó
• Az adó alapja:

– nettó bevétel- eladott áruk beszerzési értéke-
anyagköltség

• Az adó mértéke:
– Állandó tevékenységnél adóalap 2%-a
– Ideiglenes tevékenységnél naptári naponként 

5000 Ft.

Adóhatóságok

• Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)

• Önkormányzatok

Adó kötelezettségek

• Bejelentési kötelezettség
– Kezdet és változás bejelentés (15napon belül)

• Adóelőleg megállapítási kötelezettség

• Bevallási kötelezettség

• Bizonylat kiállítási és megőrzési kötelezettség
– Számla, nyugta, 

• Nyilvántartási, könyvelési kötelezettség

• Adat szolgáltatási kötelezettség

• Adó fizetési kötelezettség

Bevallási kötelezettség

• Elektronikusan a NAV-nak

• Gyakoriság változó: Havi, 
negyedéves, éves

Központi 
adók:

Központi 
adók:

• Papír alapon, vagy elektronikusan a 
helyi önkormányzat által biztosított 
formanyomtatványon

• Gyakoriság általában évente egyszer

Helyi 
adók:
Helyi 
adók:
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Személyi jövedelem adó

Magánszemélyek 
fizetik a jövedelmük 

után

Magánszemélyek 
fizetik a jövedelmük 

után

Általános adó 
mindenkire és 

minden jövedelemre 
vonatkozik

Általános adó 
mindenkire és 

minden jövedelemre 
vonatkozik

Naptári évenként kell 
megállapítani és 

fizetni

Naptári évenként kell 
megállapítani és 

fizetni

Az fizeti akié a 
jövedelem

Az fizeti akié a 
jövedelem

egy kulcsos adó 15%egy kulcsos adó 15%

Egyéni vállalkozás adózása

• Áfa: 

– Alanyi mentesség 
választható évi 12 mó Ft 
bevételig

– Előnye: nem kell áfát 
fizetni és bevallani

– Hátrány: nem lehet 
vissza igényelni

– Áfa alanyok bevallási 
gyakorisága: Éves, 
negyedéves, havi

• Jövedelem adózás:

• Választható:

– KATA (kisadózók tételes 
adója) évi 12Mó 
bevételig, felette 40% 
büntető adó

– Havi fizetendő minimum 
50 eFt, választható 75 
eFt, mellékállásúnak 25 
eFt

Jövedelem adó

• szja szerinti tételes költség 
elszámolás szerinti 
vállalkozói adózást vagy az 
szja szerinti átalányadózást

• a vállalkozó kivét (havi 
ténylegesen kivett 
jövedelem 15%-a)

• a vállalkozás év végi 
nyeresége (9%) és

• a vállalkozás év végi 
nyereségén felül képződő 
osztalék után (15%) kell 
megfizetni.

• A 15,5% szociális 
hozzájárulási adó

• Tb járulék 
• esetén a minimum adóalap 

a minimálbér / garantált 
bérminimum 112,5 %-a.

Társasági adó

Társaságok 
fizetik a 

nyereségük után

Társaságok 
fizetik a 

nyereségük után
Mértéke 9%Mértéke 9%

Jogkövetkezmények

• Késedelmi pótlék: az adó késedelmes 
megfizetése esetén, mértéke minden naptári nap 
után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

• Önellenőrzési pótlék: ha az adózó az adóját 
önellenőrzéssel helyesbíti önellenőrzési pótlékot 
fizet. Mértéke a késedelmi pótlék 50 %-a

• Adóbírság: adóhiány esetén adóbírságot kell 
fizetni. Mértéke az adóhiány 50 %-a.

• Mulasztási bírság: a magánszemély adózó 100 
000 Ft-ig, más adózó 200 000 Ft-ig 


