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Szemezgetés a jövő évi adótörvényekből 
 
 

1. Üzletág átruházás kikerül az áfa törvény hatálya alól 

 

Mindenképpen pontot tesz egy hosszú ideje tartó vita végére (termékértékesítés vagy 

szolgáltatásnyújtás?), egyrészt megjelenik az üzletág definíciója az áfa törvényben, továbbá 

kikerül az áfa törvény hatálya alól (a nem vagyoni hozzájáruláshoz-apporthoz) hasonlóan. 

Fontos, hogy az üzletághoz tartozó ingatanhoz kapcsolódóan az adókötelessé tételt választani 

kell. Tehát ha egy társaság önálló szervezeti egységét átruházzák egy másik belföldi 

társaságra, a tranzakció nem lesz áfa köteles. 

 

2. Közlekedési eszközök hosszabb tartamú bérbeadása nem adóalanynak 

Teljesítés hely ebben az esetben megváltozik, a teljesítés helye közlekedési eszköz esetén ott 

van, ahol a megrendelő lakóhelye van (pl. gépjárműnél) – tehát külföldi megrendelő esetén 

ebben az esetben nincsen magyar áfa. „kedvtelési célú vízi járművek hosszú távú bérbeadása 

esetén” (pl. jacht, vitorlás) a teljesítés helye a „tényleges élvezet helye”. Hosszú időtartam: 

szárazföldi közlekedési eszköznél több mint 30 nap, vizi eszköznél: több mint 90 nap.  

 

3. Új rendelkezés a jövedelem nyereség minimum tekintetében – társasági adó 

A jövedelem (nyereség) minimumot növelné a tulajdonos-tag felé fennálló kötelezettség 

növekedése (tehát ha pl. növekszik a tagi kölcsön állománya, ez a társasági adóalapot növeli).  

 

4. Számlázásra vonatkozó szabályok 

 

2 millió forint áfa felett kötelező lesz a partner adószámának a feltüntetése. Pénzforgalmi áfa 

választása esetén ennek a választását kötelező lesz feltüntetni a számlán az ezt választó 

társaságnál. A számla, illetve a kapcsolódó dokumentumok (pl. szerződés, teljesítési igazolás) 

elektronikusan (pl. szkennelve is megőrizhető), amely a vállalkozások adminisztrációs terheit 

jelentősen csökkentené (papíralapú megőrzés helyett az elektronikus megőrzés is lehetséges). 

 

5. Illetékek 

 

Egyenes ági rokonok között a visszterhes vagyonátruházás is illetékmentes lesz. Változás az 

egykulcsos illeték: Lakóingatlan esetén az illeték 4% lesz egységesen, ajándékozás/öröklés 

esetén 18% (lakóingatlannál 9%). Lakás értékesítése és olcsóbb lakás vásárlása esetén nincs 

illetékfizetési kötelezettség. Sportcélú ingatlan megszerzése (beruházás esetén) illetékmentes. 

 

6. Egyéb 

Szuperbruttó kivezetése, ajándéksorsolásnál új adónem: felügyeleti díj bevezetése, cég törlése 

(adószám törlése esetén) egyszerűsödik. 
 

 


