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Röviden a csoportos társasági adóalanyisághoz kapcsolódó 
adóelőlegről és felajánlásról 
 

Rövid ismertetőt tett közzé a NAV a csoportos társasági adóalanyok előlegéről és adófelajánlásáról, 
valamint ezen a héten belelapozhatunk az Adóvilág legújabb számába. 

 

1. Csoportos társasági adóalany tagok adóelőlegei 

A csoportos társasági adóalany tagoknak is 2019. május 31-ig kellett benyújtaniuk a 2018-as adóévre 
vonatkozó társaságiadó-bevallásukat. A bevallásokban szereplő 2019. júliustól 2020. júniusig esedékes 
adóelőleg összegek az érintett csoporttagok adószámláira könyvelődnek. Ezekkel az összegekkel a 
csoporttagoknak további teendőjük nincs, azokat a NAV hivatalból törli az adószámláról és intézkedik az 
adóelőlegeknek a csoport részére történő előírásáról. A határozatok alapján a 2019. július hónapjára 
vonatkozó adóelőleget már az adóhatóság által az adószámlán előírt összegnek megfelelően kell a 
csoportos társasági adóalanynak teljesítenie esedékességig. 

A NAV a társasági adó összegéből a látvány-csapatsport vagy filmalkotás támogatására szánt, szabályos 
felajánlásokat abban az esetben teljesíti, ha az adóelőlegek teljes egészében, határidőben megfizetésre 
kerültek. 

 

2. Megjelent az Adóvilág 2019/06. száma 

A tartalomból: 

• A Kkv. tv. alkalmazása az innovációs járulék alóli mentesség megállapításánál 
• A támogató eljárásra történő kiválasztás és a visszamérési tapasztalatok 
• Az EKÁER-bírságolással kapcsolatos tapasztalatok az adóhatósági jogalkalmazás, valamint az 

ítélkezési gyakorlat tükrében 

A kft. tagjának kötelezése a cég meg nem térült tartozására 

A részesedését, vagy részesedésének egy részét 2016. szeptember 1-jét követően átruházó, a jogi 
személy (a továbbiakban: adózó) adótartozásaiért korlátozottan felelős taggal (ide nem értve a nyilvánosan 
működő részvénytársaság részvényesét) szemben hozható az adózó adótartozásának megfizetésére 
kötelező határozat. 

A határozat meghozatalának előfeltétele, hogy az adózóval szemben, a részesedés átruházásakor – a 
késedelmi pótlékot és az adóbírságot nem számítva – a jegyzett tőke 50%-át meghaladó olyan nettó 
(túlfizetés összegével csökkentett) adótartozás álljon fenn, amely a részesedés átruházását követően az 
adózótól nem hajtható be. 

A részesedést átruházók mögöttes kötelezése hatékony eszköze lett a cégtemetőket megbízó, a 
„rosszhiszemű” üzletrész átruházókkal szembeni fellépésnek, azonban a cikk szerzője szerint a megfelelő 
jogkövető magatartás eléréséhez az egyéb jogi eszközök (pl.: perelőkészítő ellenőrzés, perindítás, eltiltást 
megalapozó eljárás lefolytatása, a NAV mint nyomozó hatóság eljárása) együttes alkalmazása is 
szükséges. 

Az Adóvilág jelenlegi számában megjelent cikk teljes terjedelemben innen is letölthető. 

 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Csoportos_tarsasagi_a20190528.html
https://www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/adovilag/Adovilag_2019/_Az_ADOVILAG_2019_06_20190527.html
https://www.nav.gov.hu/data/cms494932/dr._Horvath_Peter_Janos___A_kft._tagjanak_kotelezese_a_ceg_meg_nem_terult_tartozasara.pdf
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3. Feketelisták 

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala 

 

 

4. ENSZ BT határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi es vagyoni korlátozó 
intézkedések 

A Biztonsági Tanács az Al-Kaida szervezet, illetve a vele kapcsolatba hozható személyek ellen rendelt el 
szankciókat. 

 

5. Adótraffipax 

NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a Távol-keleti árukat forgalmazókat 
ellenőrzik a piacokon és bevásárlóközpontokban. 

• Baranyában revizorok érkezésére számíthatnak a zöldség- és gyümölcskereskedők, a 
vendéglátóhelyek, a piacokon és közterületeken értékesítők, valamint a személyszállítók. 

• Helyszíni ellenőrzések Komárom-Esztergom megyében zöldség- és gyümölcskereskedőknél 
várhatók. 

• Nógrád megyében a 23. héten a revizorok fagylaltozóknál és a cukrászdákban ellenőrzik az 
alkalmazottak bejelentését. 

• Zala megyében a revizorok az eperárusokat ellenőrzik. 

A közzétett adatok nem zárják ki, hogy más adózóknál is lehetnek ellenőrzések. 

  

https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/ENSZ_BT_hatarozatai_2019.html
https://www.nav.gov.hu/nav/adotraffipax
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Kontakt személy 

Kertész Gábor 

Head of Advisory 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com  

Telefon: +36 1 412 3522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Accace-ről 
Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban, több, mint 550 szakértővel áll 
ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését azzal a céllal, hogy 
globális szintű szolgáltató legyen. 

Accace irodák Bosznia és Hercegovinában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Magyarországon, Macedóniában, 
Montenegróban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, és Ukrajnában találhatók. A többi 
európai országban és világszerte az Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  

 

Szeretne további szakmai cikkeket? 
Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak 
általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem tekinthető 
szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt 
előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben szereplő bizonyos 
információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal 
semmilyen felelősséget a lehetséges kockázatokért és 
károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés 
okoz. 

Iratkozzon fel! 
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