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II. Tör vé nyek

2012. évi CXLV. törvény
egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról*

1. § (1) A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Ökjtv.)
2. §-a az alábbi i) ponttal egészül ki:
„i) ha szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítélték.”

(2) Az Ökjtv. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az önkormányzati képviselõ köteles a 2. § i) pontban foglaltak alapján a jogerõs ítéletrõl a jogerõs ítélet
kézhezvételétõl számított három napon belül tájékoztatni a képviselõ-testületet, közgyûlést, az illetékes választási
bizottságot és a fõvárosi és megyei kormányhivatalt.”

(3) Az Ökjtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati képviselõi megbízatás megszûnését a 2. § c), e) és i) pontja esetén a képviselõ-testület
a határozatában állapítja meg.”

(4) Az Ökjtv. a következõ 13/A. §-sal egészül ki: 
„13/A. § A 2. § i) pontját az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLV. törvény
hatálybalépést követõen jogerõre emelkedett ítéletekre kell alkalmazni.”

2. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 107. § (1)–(2) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(1) Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése megszünteti annak az
önkormányzati képviselõnek a megbízatását,
a) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követõen – köztartozása áll fenn,
és azt az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás
esetén az ezt engedélyezõ határozat rendelkezéseinek megfelelõen – nem rendezi,
b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített
követelésekért a bíróság jogerõsen megállapította a felelõsségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási
kötelezettségét nem teljesítette,
c) akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek,
d) aki a valóságnak nem megfelelõ vagyonnyilatkozatot tett.
(2) A képviselõ köteles az (1) bekezdés b)–c) pontban foglaltakról, a jogerõs ítélet kézhezvételétõl, illetve
az (1) bekezdés a)–c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselõ-testületet,
közgyûlést, az illetékes választási bizottságot és a fõvárosi és megyei kormányhivatalt.”

(2) Az Njtv. 157. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 102. § (1) bekezdés d) pontja és a 106–108. § az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi CXLV. törvény hatálybalépését követõ napon lép hatályba. A 107. § (1) bekezdés c) pontját az egyes
önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLV. törvény hatálybalépést követõen jogerõre
emelkedett ítéletekre kell alkalmazni.”

(3) Az Njtv. 157. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § 14. pontja, az 5. § (3) bekezdésében az „és a nemzetiségi szószóló” szövegrész,
az 5. § (5) bekezdése, a 6. § (1)–(4) bekezdése, a 77. § (3) bekezdése, a 88. § (1) bekezdés második mondata,
a 91. § (2) bekezdés b) pontja, a 100. §, a 101. § (1) bekezdés e) pontja, a 101. § (3) bekezdése, a 103. §, a 104. §,
a 105. § (1)–(3) bekezdése, a 109. § (3)–(9) bekezdése, a 110. §, a 111. §, a 117. § (1) bekezdésében a „legfeljebb négy
elnökhelyettest választ, továbbá” szövegrész, a 119. § (4) bekezdése, a 123. § (1)–(3) bekezdése, a 123. § (4) bekezdés
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a) pontja, a 138. § (2) bekezdése, a 155. § a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitûzésének
napján lép hatályba.”

3. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
„b) akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek;”

4. § (1) E törvény 2. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(2) E törvény 3. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül. 

5. § E törvény a kihirdetését követõ hónap 15. napján lép hatályba.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CXLVI. törvény
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról*

Az Országgyûlés a közteherviselés alapelvébõl kiindulva, a munkahelyek védelme és a foglalkoztatás terheinek csökkentése
érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
MUNKAHELYVÉDELMI CÉLT SZOLGÁLÓ MÓDOSÍTÁSOK

1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
módosítása

1. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szakhoz. tv.) 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek
(munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel
érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a
tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya 
a) a pályakezdõ munkavállalók után az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) 462/B. § (2) bekezdése szerint,
b) a tartósan álláskeresõ személyek után az Eat. 462/C. § (2) bekezdése szerint, vagy
c) a gyermekgondozási díj folyósítását követõen, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás
folyósítása alatt vagy azt követõen foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. § (2) bekezdése szerint 
a foglalkoztatás elsõ két évében igénybe vehetõ szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidõs
foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentett része vehetõ figyelembe. E bekezdés
alkalmazásában részmunkaidõs foglalkoztatásnak minõsül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerzõdésben
meghatározott idõtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidõt.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Szakhoz. tv. 4. § (2) bekezdésében a „szociális hozzájárulási adóalap” szövegrész helyébe a „szakképzési hozzájárulás
alapjának” szöveg lép.

2. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLVI. törvény módosítása és eltérõ szöveggel történõ hatályba léptetése 

2. § Az Eat. 460/A. §-át követõ alcímének helyébe a következõ alcím lép:

„A szakképzettséget nem igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthetõ
adókedvezmény”

3. § Az Eat. 461. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„461. § (1) A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerérõl szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény
(FEOR-08) 9. fõcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban: szakképzettséget nem igénylõ
munkakör), adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizetõ
az õt a munkaviszonyra tekintettel terhelõ adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizetõ havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményezõ munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény egyenlõ a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra
megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.
(3) Ha a kifizetõ a foglalkoztatottat az adómegállapítási idõszak egy részében nem, vagy nem kizárólag
szakképzettséget nem igénylõ munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási idõszakra
vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.
(4) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetõt.”

4. § Az Eat. a 462/A. §-t követõen a következõ alcímekkel és 462/B–462/D. §-sal egészül ki:

„A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthetõ
adókedvezmény
462/B. § (1) A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményezõ 
munkaviszonyban foglalkoztató kifizetõ az õt a munkaviszonyra tekintettel terhelõ adóból adókedvezményt vehet
igénybe.
(2) A legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkezõ, huszonöt év alatti,
pályakezdõ munkavállaló esetében a részkedvezmény egyenlõ a foglalkoztatott természetes személyt
(munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett,
a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb
100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás elsõ két évében.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltétellel nem rendelkezõ huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló
esetén a részkedvezmény egyenlõ a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási
idõszakra megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.
(4) Az adókedvezmény összegét a kifizetõ havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményezõ munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
(5) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, vagy amelyben a (2) bekezdés
szerinti 2 éves idõtartam véget ér, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetõt. 
(6) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, hogy a munkavállaló az állami
adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással (egy alkalommal) a munkáltató részére igazolja, hogy
legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.
(7) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény az ott meghatározott feltételek fennállása esetén a
2012. december 31-én már fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható, azzal, hogy a kedvezményezett
foglalkoztatás kezdõ idõpontjának 2013. január 1-jét kell tekinteni.

A tartósan álláskeresõ személyek után érvényesíthetõ adókedvezmény
462/C. § (1) A tartósan álláskeresõ természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyban
foglalkoztató kifizetõ az õt a munkaviszonyra tekintettel terhelõ adóból adókedvezményt vehet igénybe.
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(2) Az adókedvezmény összegét a kifizetõ havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményezõ munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény egyenlõ a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra
megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás elsõ
két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
(3) E § alkalmazásában tartósan álláskeresõ az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást
megelõzõ 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresõként nyilvántartott. A 9 hónap, valamint a 6 hónap
számítása során a közfoglalkoztatásban történõ részvétel idõtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által, az álláskeresõ
személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.
(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetõt, amelyben
a kedvezményezett foglalkoztatás elsõ két éve, illetve harmadik éve véget ér.

A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását 
követõen foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthetõ adókedvezmény
462/D. § (1) A gyermekgondozási díj folyósítását követõen, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési
támogatás (e § alkalmazásában együtt: anyasági ellátások) folyósítása alatt vagy azt követõen az adókötelezettséget
eredményezõ munkaviszonyban foglalkoztatott személyt foglalkoztató kifizetõ az õt a munkaviszonyra tekintettel
terhelõ adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizetõ havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményezõ munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény egyenlõ a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási idõszakra
megilletõ, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás elsõ
két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
(3) A kedvezményt a kifizetõ az anyasági ellátások folyósításának megszûnését követõ hónaptól számított 45. hónap
végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti. A folyósítás megszûnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az
anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül
több is megillette, a határidõt a késõbb folyósított anyasági ellátás folyósításának megszûnésétõl kell számítani.
(4) A kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási
szerv, társadalombiztosítási kifizetõhely, kincstár, vagy családtámogatási kifizetõhely által, az ellátásban részesülõ
kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.
(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetõt, amelyben a
kedvezményezett foglalkoztatás elsõ két éve, illetve harmadik éve véget ér.”

5. § (1) Az Eat. 463. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen a törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ
adókedvezménnyel nem vonható össze 
a) a szakképzettséget nem igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után, 
b) a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után, 
c) a tartósan álláskeresõ személyek után, és
d) a gyermekgondozási díj folyósítását követõen, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás
folyósítása alatt vagy azt követõen foglalkoztatott munkavállalók után
érvényesíthetõ adókedvezmény.”

(2) Az Eat. 463. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 461. §-ban és 462/B–462/D. §-ban meghatározott kedvezmény részmunkaidõs foglalkoztatás esetén legfeljebb
100 ezer forintnak a részmunkaidõ és a teljes munkaidõ arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót.
E bekezdés alkalmazásában részmunkaidõs foglalkoztatásnak minõsül az a foglalkoztatás, amelynek
munkaszerzõdésben meghatározott idõtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidõt.”
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II. FEJEZET
A VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MÓDOSÍTÁSOK

3. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

6. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:
(Az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejûleg nyilatkozik arról,
hogy)
„i) pénzforgalmi elszámolást választ.”

7. § Az Art. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megváltoztatását – az e)–g) pontok kivételével – a változtatást megelõzõ
adóév utolsó napjáig kell bejelenteni. Ha az adózó az alanyi adómentességre, illetve a pénzforgalmi elszámolás
választására jogosító értékhatárt az adóév közben lépte túl, a bejelentést a 23. § (3) bekezdés szerint kell megtenni.
Az adózó az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozattétel és annak változásának bejelentése alól mentesül,
ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adómentes termékimportot megalapozó
közösségi adómentes termékértékesítést, mint közösségi kereskedelmi kapcsolatot közvetett vámjogi képviselõ
igénybevételével létesít.”

8. § Az Art. 31/B. §-a a következõ (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) A pénzforgalmi elszámolást választó általános forgalmi adó alany által kibocsátott számla esetében az (1) és
(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot csak egyszer, arról az adómegállapítási idõszakról teljesítendõ általános forgalmi
adó bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adózó elsõ alkalommal adólevonási jogot érvényesít , 
adómegállapításra kötelezett.
(9) A pénzforgalmi elszámolást választó általános forgalmi adó alany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele
esetén az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot ugyanazon számláról csak egyszer, arról az adómegállapítási idõszakról
teljesítendõ általános forgalmi adó bevallásban teljesíti, amelyben ezen számla alapján elsõ alkalommal adólevonási
jogot érvényesít.”

9. § Az Art. 54. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az állami adóhatóság az adózót terhelõ adókötelezettség jogszerû teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerû
igénybevételéhez honlapján közzéteszi)
„a) az általános forgalmiadó-alanynak minõsülõ, illetve az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá
tartozó adózó, valamint e törvények hatálya alá nem tartozó, de adószámmal rendelkezõ jogi személy, egyéb
szervezet adózók 
aa) nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét; 
ab) közül a csoportos általános forgalmi adóalanyiságot választók esetén a csoport azonosító számot valamint
a csoportképviselõ és az egyéb csoporttagok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét, illetve
a csoportos általános forgalmiadóalanyiságot engedélyezõ határozat jogerõre emelkedése napját; 
ac) közül a pénzforgalmi elszámolást választók esetén e választás tényét, a pénzforgalmi elszámolás idõszakának
kezdõ és befejezõ idõpontját; 
ad) azt a tényt, hogy az általános forgalmiadó-alanynak minõsülõ adózó (ideértve a csoportos általános forgalmi
adóalanyt is) az általános forgalmi adóról szóló törvény 88. § (1) bekezdés alapján az adómentes ingatlan értékesítés
vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel idõpontját;”

10. § Az Art. a következõ 194. §-sal egészül ki:
„194. § (1) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 22. § (1) bekezdés i) pontja szerinti választást csak
2013. január 1-jén, vagy ezt követõen kezdõdõ általános forgalmi adó megállapítási idõszakra vonatkozóan lehet
bejelenteni.
(2) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 3. számú melléklet J) pontja 2. alpontjának hatályba lépését megelõzõ
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három évben, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv által kiállított adókedvezményre jogosító
igazolásban szereplõ adatokat az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv 2013. március 31-ig elektronikus
úton hivatalból megküldi az állami adóhatóság részére.”

11. § Az Art. 3. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

4. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

12. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 119. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adólevonási jog akkor keletkezik – ha e törvény másként nem rendelkezik –, amikor az elõzetesen felszámított
adónak [120. §] megfelelõ fizetendõ adót meg kell állapítani, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetendõ adó
megállapítása a 196/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint történik.”

13. § Az Áfa tv. 169. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
(A számla kötelezõ adattartalma a következõ:)
„p) pénzforgalmi elszámolás esetén jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmû utalás arra, hogy a
XIII/A. Fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták.”

14. § Az Áfa tv. 188. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felsõ értékhatár: 6 000 000 forintnak megfelelõ pénzösszeg.”

15. § Az Áfa tv. Második része a XIII. Fejezetet követõen a következõ XIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XIII/A. FEJEZET
PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS
196/A. § Pénzforgalmi elszámolás esetében e törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
196/B. § (1) Az az adóalany, aki (amely)
a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.)
rendelkezései szerint a tárgy naptári év elsõ napján kisvállalkozás, vagy annak minõsülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna, 
és
b) gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye van belföldön, továbbá
c) nem áll csõd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt,
jogosult az e fejezetben meghatározottak szerint pénzforgalmi elszámolást választani, kivéve, ha alanyi
adómentességben részesül.
(2) Abban az esetben, ha az adóalany él az (1) bekezdésben említett választási jogával,
a) az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás idõszakában teljesített összes termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása után – ide nem értve a termék 10. § a) pontja és 89. §-a szerinti értékesítését, valamint azon
termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, amelyekre az adóalany a törvény Második részében meghatározott
más különös rendelkezéseket alkalmazza – az általa fizetendõ adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor,
kézhezvételekor állapítja meg;
b) termék beszerzéséhez – ide nem értve a termék 10. § a) pontja szerinti értékesítésnek megfelelõ beszerzést –,
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás
idõszakában legkorábban abban az adómegállapítási idõszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó
ellenértéket a részére terméket értékesítõ, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti;
c) számla érvénytelenítése vagy módosítása esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
ca) olyan számla érvénytelenítése, vagy ellenérték visszatérítéssel járó módosítása esetén, amelyen a 169. § p) pontja
szerint a pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt, az áthárított adó csökkenését a terméket értékesítõ, szolgáltatást
nyújtó adóalany fizetendõ adót csökkentõ tételként, a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalany
fizetendõ adót növelõ tételként abban az adómegállapítási idõszakban veszi figyelembe, amelyben a kötelezett
a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti,
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cb) ellenérték fizetési kötelezettséget keletkeztetõ számlamódosítás esetén, – feltéve, hogy a 169. § p) pontja szerinti
pénzforgalmi elszámolásra utalás szerepelt azon a számlán, amelynek adattartalmát az okirat módosítja – a terméket
értékesítõ, szolgáltatást nyújtó adóalany a módosításból eredõen keletkezõ fizetendõ adót az a) pont szerint állapítja
meg, a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalany adólevonási joga is ekkor keletkezik,
cc) a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany, az általa befogadott számlának a pénzforgalmi elszámolás
idõszakában történõ érvénytelenítése vagy módosítása esetén a ca) és cb) alpontokban foglaltakat mint a termék
beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje értelemszerûen alkalmazza.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben történik, 
aa) a fizetendõ adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani,
ab) a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható;
b) az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése
vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szûnik meg.
(4) A (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazható arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését
tanúsító számlán az adóalany a 169. § p) pontja szerinti hivatkozást, utalást nem tüntette fel.
(5) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetendõ adó – (2) bekezdés a) pontja szerinti
– megállapítása között
a) az e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tõle adófizetés nem
lenne követelhetõ, 
b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül,
c) tevékenységét szünetelteti, vagy
d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszûnik,
a fizetendõ adót – a (2) bekezdés a) pontjától eltérõen – az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelõzõ
napon, a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben
az Art. szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban kell megállapítani.
(6) Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany
a) e törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként elõzetesen felszámított
adó levonására nem jogosult, 
b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül,
c) tevékenységét szünetelteti, vagy
d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszûnik,
a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát
– a (2) bekezdés b) pontjától eltérõen – az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelõzõ napon,
a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban, a c) és d) pontokban említett esetben az Art.
szerinti soron kívül benyújtandó adóbevallásban gyakorolhatja.
196/C. § (1) A pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha az adóalany összes termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendõ ellenérték adó nélkül számított és éves szinten
göngyölített összege
a) sem a tárgy naptári évet megelõzõ naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben ésszerûen várhatóan, illetve ténylegesen
nem haladja meg a 125 000 000 forintnak megfelelõ pénzösszeget.
(2) A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felsõ értékhatárba nem számítandó be:
a) az adóalany vállalkozásában
aa) tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
ab) immateriális jószágként használt, egyéb módon hasznosított vagyoni értékû jog végleges átengedése,
b) a termék 89. § szerinti értékesítése,
c) a 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás,
d) a 86. § (1) bekezdés a)–g) pontjai szerinti adómentes, kiegészítõ jellegû szolgáltatásnyújtás
fejében megtérített vagy megtérítendõ ellenérték.
196/D. § Az adóalany belföldi nyilvántartásba vételével egyidejûleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi
elszámolást. Ilyen esetben elegendõ a 196/C. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltételt idõarányosan teljesíteni.
196/E. § Az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári év végéig terjedõ idõszakra választja.
196/F. § (1) A pénzforgalmi elszámolás megszûnik
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a) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a pénzforgalmi elszámolást a tárgy naptári évet követõ naptári évre nem
kívánja alkalmazni;
b) a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár meghaladásának napját követõ nappal, ha a tárgy
naptári évben a tényadatok alapján a 196/C. § (1) bekezdés b) pontjában említett feltétel nem teljesül;
c) a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követõ naptári év elsõ napján nem minõsül
a 196/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében kisvállalkozásnak;
d) az eljárás jogerõs elrendelését megelõzõ nappal, ha az adóalany csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy
kényszertörlési eljárás hatálya alá kerül;
e) az adóalany tevékenységének szüneteltetését megelõzõ nappal.
(2) Ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés b) pontja szerint szûnik meg, az adóalany a pénzforgalmi elszámolást
nem alkalmazhatja az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében sem, amelynek ellenértékével
meghaladja a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító felsõ értékhatárt.
(3) Abban az esetben, ha a pénzforgalmi elszámolás az (1) bekezdés b) pontja szerint szûnik meg, az adóalany
a pénzforgalmi elszámolás választásának jogával a megszûnés évét követõ második naptári év végéig nem élhet.
(4) Az adóalany a 196/B. § (5) bekezdésére is figyelemmel a 196/B. § (2) bekezdés a) pontját a pénzforgalmi elszámolás
megszûnését követõen is alkalmazza.
196/G. § (1) Az adóalany a pénzforgalmi elszámolás választásáról, illetõleg annak megszûnésérõl az állami
adóhatóságnak nyilatkozik.
(2) Az (1) bekezdésben említett nyilatkozattételre az Art. változásbejelentésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

16. § Az Áfa tv. a következõ 279. §-sal egészül ki:
„279. § (1) Az adóalany – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – az alanyi adómentességet 2013. naptári évre
abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása
fejében megtérített vagy megtérítendõ ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege
a) sem a 2012. naptári évben ténylegesen,
b) sem a 2013. naptári évben ésszerûen várhatóan, illetve ténylegesen
nem haladja meg a 6 000 000 forintnak megfelelõ pénzösszeget.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2013. naptári évre
abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített idõtartam még nem telt el.”

17. § Az Áfa tv. a következõ 280. §-sal egészül ki:
„280. § Az adóalany – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – a XIII/A. Fejezet szerinti pénzforgalmi elszámolást 
elsõ alkalommal 2013. január 1. napjától kezdõdõ adómegállapítási idõszakra alkalmazhatja.”

5. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása 

18. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 51. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Mentesül a gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a második év számviteli törvény
szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül, három hónapnál nem régebbi
mérlegfordulónapra összeállított közbensõ mérleggel igazolni tudja, hogy az (1) bekezdés szerinti intézkedésekre
okot adó körülmény már nem áll fenn.”

19. § A Gt. 143. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben – amennyiben a taggyûlés idõpontját legfeljebb egy hónappal megelõzõ
mérlegfordulónapra összeállított közbensõ mérleg szerint azok fennállnak – a tagoknak határozniuk kell különösen
a pótbefizetés elõírásáról vagy – ha ennek lehetõségét a társasági szerzõdés nem tartalmazza – a törzstõke más módon 
való biztosításáról, illetve a törzstõke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történõ
átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetésérõl. A határozatokat legkésõbb három hónapon belül végre kell
hajtani.”
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20. § A Gt. 245. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben – amennyiben a közgyûlés idõpontját legfeljebb egy hónappal megelõzõ 
mérlegfordulónapra összeállított közbensõ mérleg szerint azok fennállnak – a részvényeseknek határozniuk kell
az alaptõke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történõ befizetés elõírásáról,
illetve az alaptõke leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történõ átalakulásáról, ezek hiányában pedig
a társaság megszüntetésérõl.”

21. § A Gt. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 336/F. §-sal egészül ki:
„336/F. § Az 51. § (1) bekezdése, a 143. § (2) bekezdés a) pontja, valamint 245. § (1) bekezdés a) és b) pontja
alkalmazásában a saját tõke hiányának megállapítása során a 2011-ben, valamint a 2012-ben induló üzleti évrõl
készített számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban kimutatott, a külföldi pénzértékre szóló
eszközök és kötelezettségek számviteli törvény 60. § (3) bekezdés a) pontja szerint elszámolt összevont
árfolyamvesztesége 2014. május 31-éig figyelmen kívül hagyható.”

6. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása

22. § A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az aktív idõbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a devizaszámlán meglévõ
devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló – beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), 
vagyoni értékû joghoz, továbbá a forgóeszközhöz kapcsolódó – hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó
– beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékû joghoz kapcsolódó – tartozások esetén
a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésbõl adódóan – a 60. § (2) bekezdésében foglaltakból következõen –
keletkezett és a pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai között elszámolt – árfolyamnyereséggel nem ellentételezett –
árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével (nem realizált
árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor – az elõzõ
idõszakokban elhatárolt halmozott összegbõl – a törlesztõrészletre jutó – halasztott ráfordításként kimutatott – nem
realizált veszteséget meg kell szüntetni, a pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált
árfolyamveszteség).
(3) A (2) bekezdés szerint halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget – a pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordításakénti elszámolással – meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást,
a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében visszafizették, illetve – tárgyi eszköz, vagyoni
értékû jog finanszírozása esetén – ha a devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt,
vagyoni értékû jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették. Nem minõsül a tartozás
visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás pénznemét (devizanemét) szerzõdésmódosítás keretében
megváltoztatják.”

23. § Az Szt. 41. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a vállalkozó a devizaszámlán meglévõ devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló
– beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékû joghoz, továbbá a forgóeszközhöz
kapcsolódó – hiteltartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásából származó – beruházáshoz (beruházással
megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékû joghoz kapcsolódó – tartozások nem realizált árfolyamveszteségét
a 33. § (2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott
összegnek a beruházás, vagyoni értékû jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel folyósításától eltelt idõtartam és a hitel
figyelembe vehetõ futamideje arányában számított hányadának megfelelõ összegû céltartalékot kell kimutatnia.
Amennyiben az elõzõ üzleti év végéig ilyen címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve több, a különbözettel
a tárgyévben kell a céltartalékot növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel
szemben. A számításnál figyelembe vett futamidõ nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje, illetve – tárgyi eszköz,
vagyoni értékû jog finanszírozása esetén – mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékû jog várható
– amortizációnál figyelembe vett – élettartama, ha a hitel futamideje hosszabb.”
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24. § Az Szt. 177. §-a a következõ (26) és (27) bekezdésekkel egészül ki:
„(26) E törvénynek a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 33. § (2) és (3) bekezdését, valamint 41. § (4) bekezdését
elõször a 2013. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.
(27) E törvénynek a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvénnyel megállapított 33. § (2) és (3) bekezdését, valamint 41. § (4) bekezdését
a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is lehet alkalmazni.”

25. § Hatályát veszti az Szt. 14. § (9) és (10) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § és a 25. § 2012. december 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1–2. §, a 4–5. §, a 8–9. §, a 11. §, a 14. §, a 22–24. § és a melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

27. § E törvény 15. §-a a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 66. cikkének és a közös
hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történõ
módosításáról szóló 2010/45/EK tanácsi irányelv (2010. július 13.) által a 2006/112/EK tanácsi irányelvbe beiktatott
167a. cikknek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

Melléklet a 2012. évi CXLVI. törvényhez

Az Art. 3. számú mellékletének J) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„J) Adókedvezményre jogosító igazolásokról adatszolgáltatás
1. Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv, ha olyan igazolást (bizonylatot) állít ki, amelynek alapján
a magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosult, a kedvezmény igénybevételére jogosító
igazolás tartalmának közlésével adatot szolgáltat az adózónak kiadott igazolásról. Az adatszolgáltatást az adóévet
követõ év január 31-ig elektronikus úton az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv illetékes állami
adóhatóságához kell teljesíteni.
2. A tartósan álláskeresõ személyek után, illetve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint
a gyermeknevelési támogatás folyósítását követõen foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthetõ szociális
hozzájárulási adókedvezmény ellenõrzése céljából az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv a
tárgyhónapban kiállított igazolásban szereplõ adatokat a tárgyhónapot követõ hónap ötödik napjáig elektronikus
úton hivatalból megküldi az állami adóhatóság részére.”
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2012. évi CXLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról*

Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi
jólét forrása egyfelõl az értékteremtõ munka, másfelõl a vállalkozások, kiemelten a kis- és közepes vállalkozások adózási
feltételeinek javítása, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

1. § (1) Magyarországon a vállalkozás a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményezõ gazdasági
tevékenysége (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) alapján keletkezõ adó- és más közteher-fizetési
kötelezettségének választása és jogosultsága esetén e törvény szabályai szerint tehet eleget.

(2) A nemzetközi szerzõdés elõírását kell alkalmazni, amennyiben kihirdetett nemzetközi szerzõdés e törvénytõl eltérõ
elõírást tartalmaz. E törvénytõl viszonosság alapján is helye van eltérésnek, de a viszonosság alkalmazása az adózó
számára nem eredményezhet a törvényben meghatározottakhoz képest kiterjesztõ adókötelezettséget.
A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó.

(3) A kisadózó vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval összefüggõ hatósági ügyben az eljárás az állami
adóhatóság hatáskörébe tartozik.

(4) Az adózó a kisadózó vállalkozások tételes adójával és a kisvállalati adóval összefüggõ adókötelezettségeit e törvény,
valamint az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint teljesíti.

(5) A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó a központi költségvetés bevétele.

2. § E törvény alkalmazásában
 1. átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Útmutató a munkaügy-statisztikai 

adatszolgáltatáshoz címû kiadvány 2009. január 1. napján érvényes szabályai szerint meghatározott állományi
létszám;

 2. beszámoló: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), vagy a felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály szerinti beszámoló, kivéve az összevont (konszolidált) éves beszámolót;

 3. bevétel: e törvény III. Fejezetének alkalmazásában az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi
mûveletek bevételei és a rendkívüli bevételek összege, vagy a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezõ, az Szt.
hatálya alá nem tartozó, az egyszerûsített vállalkozói adó alanyai esetén az egyszerûsített vállalkozói adó alapja;

 4. egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvényben egyéni cégként
meghatározott jogalany;

 5. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti
egyéni vállalkozó;

 6. ellenõrzött külföldi társaság: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tao. tv.) 4. § 11. pontja szerinti társaság;

 7. elszámolásra kiadott elõleg: pénzeszközök átadása természetes személynek abból a célból, hogy a természetes
személy az adózó nevében terméket szerezzen be vagy szolgáltatást vegyen igénybe, illetve ezek hiányában
szolgáltassa vissza az adózónak az átvett pénzeszközt;

 8. fõállású kisadózó: az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonyban, vagy nem minõsül a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítõ
tevékenységet folytatónak vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló
uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem minõsül a kétoldalú szociálpolitikai,
szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak;

 9. kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv. 4. § 23. pontja szerinti vállalkozás;
10. kisadózó vállalkozás: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerûen választó egyéni vállalkozó, egyéni cég,

közkereseti társaság és betéti társaság;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-i ülésnapján fogadta el.
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11. kisadózó: a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerûen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni
vállalkozó mint magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén
a társaság kisadózóként bejelentett tagja;

12. kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely
jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott
támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt azzal, hogy nem bevétel
a) az áthárított általános forgalmi adó,
b) az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel),
c) az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történõ

visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve 
különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy 
részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész
bevételnek minõsül,

d) az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára
vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni,

e) jogszabály vagy jogerõs bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés,
kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy
károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelõsségbiztosítójától vagy
harmadik személytõl a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany
biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege

azzal, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a bevétel
megszerzésének idõpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely
nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam
alapulvételével kell forintra átszámítani;

13. bevétel megszerzésének idõpontja: a kisadózó vállalkozás vonatkozásában
a) pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás

napja;
b) igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevõjének az

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései szerint
adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne;

c) jog esetében az a nap, amelytõl kezdõdõen az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére
vagy megszüntetésére jogosult;

d) elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve
tartozása megszûnik;

14. külföldi személy: a Tao. tv. 4. § 27. pontja szerinti személy;
15. külföldi vállalkozó: a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetõségû személy vagy

szervezet, ha belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet, feltéve, hogy az üzletvezetésének helyére
tekintettel nem tekinthetõ belföldi illetõségû adózónak;

16. szokásos piaci ár: az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között egymás közötti
szerzõdésükben vagy megállapodásukban érvényesítenek vagy érvényesíthetnének;

17. telephely: a Tao. tv. 4. § 33. pontja szerinti hely;
18. üzletvezetés helye: a Tao. tv. 4. § 35. pontja szerinti hely.

II. FEJEZET
A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA

1. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya

3. § A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya
a) az egyéni vállalkozó,
b) az egyéni cég,
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c) a kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ betéti társaság,
d) a kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ közkereseti társaság,
ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit
e törvény II. Fejezet rendelkezései szerint teljesíti.

2. Az adóalanyiság keletkezése és megszûnése

4. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követõ hónap elsõ napjával jön
létre.

(2) A tevékenységét év közben kezdõ vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejûleg
teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre.

(3) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelõzõ két
éven belül törölte, vagy ezen idõszakban a vállalkozás adószáma jogerõsen fel volt függesztve.

(4) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a TEÁOR 2008 szerint
a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége
c) 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
besorolású tevékenységet folytat.

(5) Az állami adóhatóság a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózóként történõ nyilvántartásba
vételrõl értesítõ levélben tájékoztatja a kisadózó vállalkozást. A tájékoztatás tartalmazza különösen
a) a kisadózó vállalkozás nevét, elnevezését, székhelyének címét és adószámát;
b) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdõ dátumát;
c) a bejelentett kisadózó nevét, címét és adóazonosító jelét;
d) a fõállású kisadózói jogállás esetén ennek tényét;
e) a kisadózó vállalkozások tételes adójának fizetendõ összegét, az általános szabályok szerint esedékességét és

a bevételi számla számát;
f) rövid ismertetõt a kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos adókötelezettségrõl.

5. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszûnik
a) a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövõben nem

e törvény szabályai szerint teljesíti;
b) a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megelõzõ nappal, ha a változás

következtében a vállalkozás nem a 3. §-ban felsorolt formában mûködik tovább;
c) a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszûnése napjával;
d) a kisadózó vállalkozásnak minõsülõ egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti társaság jogutód nélküli

megszûnésének napjával;
e) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának halálát követõ nappal, ha a kisadózó vállalkozás

tevékenységében más bejelentett kisadózó nem mûködik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül
bejelentésre;

f) a gazdasági társaság bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követõ nappal, ha
a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem mûködik közre, és ezen idõpontig más
kisadózó nem kerül bejelentésre;

g) a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereseti társaság kisadózó
vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz;

h) a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerõre emelkedésének napjával, ha az adóalanyiság idõszakában
elkövetett jogsértés miatt a kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás
elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetû áru forgalmazásáért
mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg;

i) az adószám alkalmazását felfüggesztõ határozat jogerõre emelkedésének napjával, ha a kisadózó vállalkozás
adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt jogerõsen felfüggeszti;

j) a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható
adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot;

k) a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal;
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l) a 4. § (4) bekezdése szerinti tevékenység folytatása esetén a tevékenység megkezdését megelõzõ nappal;
m) az átalakulást megelõzõ nappal, ha az átalakulás következtében a vállalkozás nem felel meg a 3. §-ban foglalt

feltételeknek.
(2) Az adóalanyiság megszûnésérõl – az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott okok kivételével – az adóhatóság

határozattal értesíti az adózót.

6. § Az adóalanyiság megszûnésétõl számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható.

3. A bejelentett kisadózó

7. § (1) Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejûleg a kisadózó vállalkozás bejelenti azon kisadózónak vagy
kisadózóknak a nevét, címét és adóazonosító jelét, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban – ide nem értve
a munkaviszonyt – végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közremûködést, a vezetõ
tisztségviselõi és a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás 
tevékenységében. Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozás esetén az adóalany az egyéni vállalkozót mint
magánszemélyt jelenti be kisadózóként.

(2) A vezetõ tisztségviselõi feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási
jogviszonyban álló és a személyes közremûködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni
kisadózóként. A kisadózó vállalkozás tevékenységében a betéti társaság, közkereseti társaság kisadózóként be nem
jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében mûködhet közre. E szabály megsértésével a kisadózó vállalkozás
tevékenységében részt vevõ tag közremûködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni.

(3) A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó fõállású kisadózónak minõsül-e.
(4) Az adóalanyiság akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó kisadózó vállalkozás legalább egy 

kisadózót bejelent.
(5) Az (1) és (3) bekezdés alapján bejelentett adatok, tények megváltozását a kisadózó vállalkozás köteles az állami

adóhatósághoz a változást követõ 15 napon belül bejelenteni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti változás bejelentése esetén az állami adóhatóság a megváltozott adatokról a 4. § (5) bekezdés

szerint tájékoztatja a kisadózó vállalkozást.

4. A kisadózó vállalkozások tételes adójának mértéke és megfizetése

8. § (1) A kisadózó vállalkozás a fõállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet.
(2) A kisadózó vállalkozás a fõállásúnak nem minõsülõ kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet.
(3) Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön-külön kell

megfizetni.
(4) A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg 

kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján fõállású kisadózónak minõsül,
a fizetendõ tételes adó mértéke 50 ezer forint.

(5) A kisadózó vállalkozások tételes adóját a kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig megfizeti.
(6) A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minõsülõ adóalany a naptári évben elért bevételének 6 millió forintot

meghaladó része után 40 százalékos mértékû adót fizet. A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak nem
minõsülõ adóalany a 40 százalékos mértékû adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás
fennállásának az (1)–(2) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 500 ezer forint szorzatát
meghaladó része után fizeti meg.

(7) Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a „Kisadózó” szöveget, az Art. 172. §
(1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott százalékos mértékû adó megfizetése nem mentesít az (1)–(4) bekezdés szerinti
tételes adó megfizetése alól.

(9) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek
egészében a kisadózó
a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül,
b) katonai szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katona,
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c) fogvatartott,
d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,
kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.

(10) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan sem, amelyben
a (9) bekezdés a)–c) pontjai szerinti állapot megszûnik akkor, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap
számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az idõszakot, amelyre vonatkozóan a (9) bekezdés szerint
a kisadózó után az adót nem kell megfizetni.

(11) A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz azt, ha a
tárgyhónapra vonatkozóan a (9)–(10) bekezdés szerint a kisadózó után nem keletkezik tételesadó-fizetési
kötelezettsége.

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójával teljesített közterhek

9. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerûen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az
adóalanyiság idõszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az
adóalanyiság idõszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és
a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett
jövedelmével összefüggõ alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:
a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása 

és megfizetése;
b) társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;
c) a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
d) szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása,

bevallása és megfizetése.
(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem

minõsülõ személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minõsülõ személyek részére juttatott
jövedelmek után teljesítendõ adókötelezettségek alól.

6. A kisadózót megilletõ ellátások és a kisadózó jövedelme

10. § (1) A fõállású kisadózó e jogállásának idõtartama alatt biztosítottnak minõsül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot
szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 81 300 forint. Az állami adóhatóság a 7. § és a 8. § (11) bekezdése
szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a fõállású
kisadózó biztosítotti jogállásának idõtartamáról és az ellátások alapjáról.

(2) A nem fõállású kisadózó – e jogviszonya alapján – biztosítottnak nem minõsül, társadalombiztosítási ellátásra és
álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez.

(3) Más jogszabályok alkalmazásában, különösen az Art. szerinti jövedelemigazolás kiállításának szempontjából
a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételrõl tett nyilatkozatában feltüntetett
bevételének 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlõ része, de legalább a minimálbér minõsül.

7. Nyilatkozat a bevételrõl

11. § (1) A kisadózó vállalkozás az adóévet követõ év február 25-ig az állami adóhatóság által rendszeresített, papír alapon vagy
elektronikus úton benyújtott nyomtatványon nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételérõl.

(2) Ha az adóalanyiság év közben szûnik meg, a nyilatkozatot a megszûnést követõ 30 napon belül kell megtenni.
(3) Ha a kisadózó vállalkozás az adóévben megszerzett bevétel után a 8. § (6) bekezdése szerinti százalékos mértékû adó

megfizetésére is köteles, az adóévet követõ év február 25. napjáig, ha az adóalanyiság év közben szûnik meg, az
adóalanyiság megszûnését követõ 30 napon belül a százalékos mértékû adót bevallja és megfizeti.

(4) A 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés, a 7. § (5) bekezdés szerinti változás bejelentés és a 8. § (11) bekezdés szerinti
bejelentés végrehajtható okiratnak minõsül. Az állami adóhatóság a kisadózó vállalkozás kisadózó vállalkozások
tételes adófizetési kötelezettségét – kivéve a 8. § (6) bekezdése szerinti százalékos mértékû adót – ezen végrehajtható
okiratok és az adóhatóság határozata alapján tartja nyilván.
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(5) A kisadózó vállalkozás az (1)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely más
adóalany (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemélyt) nevérõl és címérõl, az adóalanytól
a naptári évben megszerzett bevétel összegérõl, ha az adóalanytól megszerzett, a kisadózó vállalkozás által kiállított
számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja.

8. Nyilvántartási kötelezettség

12. § (1) Az adóalany a kisadózó vállalkozások tételes adójával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségeit e § szerint teljesíti.
(2) A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésrõl, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy

számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”.
(3) A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben idõrendben, folyamatosan, ellenõrizhetõ módon

nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenõrzéséhez
szükséges. A bevételi nyilvántartás legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) sorszám;
b) a bizonylat sorszáma;
c) a bevétel összege;
d) a bevétel megszerzésének idõpontja.

(4) A nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. A nyilvántartásban rögzített
adatot módosítani vagy törölni csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követõen is
megállapítható legyen.

(5) A bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követõ 5. naptári év végéig kell megõrizni. E kötelezettség a bizonylat
rontott példányára is vonatkozik.

9. Adatszolgáltatási kötelezettség

13. § Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemélyt és a kisadózók tételes
adójának alanyát) a tárgyévet követõ év január hónapra vonatkozó, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásában
adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevérõl, címérõl, adószámáról, a kisadózó
vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegrõl, továbbá termékértékesítés esetén errõl a tényrõl,
szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számáról, ha annak a költségnek, ráfordításnak,
kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére
juttatott ellenérték következtében felmerül, a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot.

10. Munkaviszonytól való elhatárolás

14. § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerzõdést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint,
a rendeltetésszerû joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minõsíteni. Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerzõdés,
ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb
jogkövetkezményeket e törvénytõl eltérõen a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az adóhatóság ellenõrzési eljárás keretében – a (3) bekezdés figyelembevételével az ellenkezõ bizonyításáig –
vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles
adózó között munkaviszony jött létre.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdõltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több
megvalósul:
a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles

személytõl szerezte;
c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára

vonatkozóan;
d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles

személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg.
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(4) A 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló személyeket e §
alkalmazásában egy személynek kell tekinteni.

III. FEJEZET
A KISVÁLLALATI ADÓ

11. Számviteli alapelvek

15. § A III. Fejezetet az Szt. rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni. Az Szt. elõírásaitól
a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történõ eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség
változását.

12. Az adó alanya

16. § (1) A kisvállalati adó alanya az
a) az egyéni cég,
b) a közkereseti társaság,
c) a betéti társaság,
d) a korlátolt felelõsségû társaság,
e) a zártkörûen mûködõ részvénytársaság,
f) a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
g) az erdõbirtokossági társulat,
h) a végrehajtó iroda,
i) az ügyvédi iroda és a közjegyzõi iroda,
j) a szabadalmi ügyvivõi iroda,
k) a külföldi vállalkozó,
l) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkezõ külföldi személy,
amely megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és az állami adóhatóságnak az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény III. Fejezetének
rendelkezései szerint teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha
a) az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelõzõ adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 fõt;
b) az adóévet megelõzõ adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot,

12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint idõarányos részét;
c) az adóévet megelõzõ két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerõsen nem törölte vagy

függesztette fel;
d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
e) az adóévet megelõzõ adóévérõl készítendõ beszámolójában a mérlegfõösszege várhatóan nem haladja meg az

500 millió forintot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások

átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján
kell figyelembe venni.

17. § (1) Az adóalany adókötelezettsége – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a belföldrõl és külföldrõl származó
jövedelemre egyaránt kiterjed.

(2) A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységbõl származó
jövedelmére terjed ki.

18. § Az adóalany nem határozhatja el mérlegforduló napjának megváltoztatását, továbbá számviteli beszámolóját csak
forintban állíthatja össze.
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13. Az adóalanyiság keletkezése és megszûnése

19. § (1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történõ bejelentését követõ naptári év elsõ
napjával jön létre. A bejelentést legkorábban az adóévet megelõzõ év december 1-jétõl, legkésõbb az adóévet
megelõzõ év december 20-áig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni.
A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.

(2) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – azon adóév utolsó napjáig fennáll,
amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami
adóhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti. A bejelentést legkorábban az
adóév december 1-jétõl, legkésõbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidõ elmulasztása esetén
igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti választás a bejelentést követõ naptári év január 15-éig az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem
elõterjesztésének nincs helye.

(4) Nem jogszerû az (1) bekezdés szerinti bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adóhatóság által
nyilvántartott, végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

(5) A kisvállalati adóalanyiság megszûnik
a) az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának hónapját megelõzõ hónap utolsó

napjával;
b) a végelszámolás, a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal;
c) ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szûnik, meg, a megszûnés napjával;
d) az adóalany átalakulását megelõzõ nappal;
e) az adóhatósági határozat jogerõre emelkedésének napját megelõzõ hónap utolsó napjával, ha az adóalany

terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett
alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetû áru forgalmazásáért jogerõsen mulasztási bírságot,
jövedéki bírságot állapított meg;

f) az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztõ határozat jogerõre emelkedésének hónapját megelõzõ
hónap utolsó napjával;

g) a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható
adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;

h) a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladta az 50 fõt.

(6) Nem szûnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak
egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvõképtelenségét vagy cselekvõképességének korlátozását
kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselõje az egyéni cég tagjává válik, és
az e törvény szerinti adóalanyiságot választja. Választását az ok bekövetkeztétõl számított harminc napon belül jelenti
be a cégbíróságnak.

(7) Az adóalanyiság (5) bekezdésben meghatározott megszûnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év
kezdõdik.

(8) Az adóalanyiság megszûnését követõ két adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható.

14. A kisvállalati adó alapja

20. § (1) A kisvállalati adó alapja a (2)–(14) bekezdésre figyelemmel:
a) az adózó pénzforgalmi szemléletû eredményének
b) a személyi jellegû kifizetésekkel
növelt összege, de legalább a b) pont szerinti összeg.

(2) A III. Fejezet alkalmazásában az adózó pénzforgalmi szemléletû eredménye a pénzeszközök az Szt. szerinti
beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelõzõ üzleti évben
kimutatott összegével, korrigálva a (4)–(14) bekezdés szerinti tételekkel.

(3) A III. Fejezet alkalmazásában személyi jellegû kifizetésnek azon személyi jellegû ráfordítás minõsül, amely a Tbj. szerint
járulékalapot képez az adóévben.
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(4) A pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkenti a következõ ügyletekbõl a tárgyévben befolyt pénzeszköz:
a) hitel vagy kölcsön felvétele,
b) az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön nyújtásakor

a pénzforgalmi szemléletû eredményt növelõ tételként elszámolt összeg arányos része,
c) kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátása,
d) hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír beváltása, eladása, valamint tulajdoni részesedést jelentõ befektetés

eladása esetén a beváltott, eladott értékpapírok, befektetések vásárlásakor a pénzforgalmi szemléletû eredményt
növelõ tételként elszámolt összeg arányos része,

e) tõkebevonás (különösen jegyzett tõke emelése),
f) osztalék és osztalékelõleg megszerzése,
g) elszámolásra kiadott elõleg visszafizetése.

(5) A pénzforgalmi szemléletû eredményt növeli a következõ ügyletek miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés:
a) hitel vagy kölcsön nyújtása,
b) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor

a pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként elszámolt összeg arányos része,
c) saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír beváltása, törlesztése esetén a beváltott,

eladott értékpapírok kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként elszámolt összeg
arányos része,

d) hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentõ befektetés vásárlása,
e) tõkekivonás (különösen jegyzett tõke leszállítása),
f) osztalék és osztalékelõleg fizetése,
g) elszámolásra kiadott elõleg kifizetése.

(6) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minõsül különösen és a pénzforgalmi
szemléletû eredményt növeli a következõ ügyletekhez kapcsolódóan a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés:
a) végleges pénzeszközátadás,
b) 50 ezer forintot meghaladó bekerülési értékû szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése, ha a körülmények

(így különösen az adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege, a szolgáltatás ellenértéke)
alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy az eszköz beszerzése ellentétes az
ésszerû gazdálkodás követelményeivel,

c) a Tbj. rendelkezései szerinti megállapodás alapján egészségbiztosítási járulék megfizetése,
d) kiadás, amely a Büntetõ Törvénykönyvben meghatározott vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés

nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bûncselekmény elkövetése
érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel, és az elkövetés tényét jogerõs bírósági ítélet megállapította,

e) az ellenõrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés,
f) az adóalanyiság idõszakát megelõzõ idõszakra megállapított, az adóalanyiság idõszaka alatt teljesített adófizetési 

kötelezettség, továbbá az adóalanyiság idõszakában bármely idõszakra megállapított és megfizetett bírság,
pótlék, valamint az e törvény alapján megfizetett adó és adóelõleg,

g) tartozás térítés nélküli átvállalása,
h) a jegyzett tõke, a tõketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék napi átlagos állományának

háromszorosát meghaladó, napi átlagos állományon meghatározott kötelezettségrészre jutó kamatkifizetés (ide
nem értve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettség alapján elszámolt kamatkifizetést),
függetlenül attól, hogy azt az adóalany eszköz bekerülési értékének részeként számolja-e el, azzal, hogy
e rendelkezés alkalmazásában kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt
fennálló váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minõsülõ kötelezettség.

(7) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyonnak minõsül különösen és a pénzforgalmi
szemléletû eredményt növeli a következõ ügyletekhez kapcsolódóan elszámolt ráfordítás:
a) behajthatatlannak nem minõsülõ követelés elengedése, kivéve

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy
2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minõsülõ belföldi személlyel szemben

fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,
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b) a térítés nélküli eszközátadás,
c) a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás,
d) eszköz hiányának elszámolása, ha egyértelmûen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz

fizikai jellemzõire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelelõ gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha
az adózó – az ésszerû gazdálkodás követelményeit figyelembe véve – nem tett meg mindent a hiányból eredõ
veszteség mérséklésére.

(8) Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött szerzõdésében (megállapodásában) olyan ellenértéket (ügyleti
értéket) határoz meg, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak,– az (1)–(7) bekezdésben foglaltaktól függetlenül, és
függetlenül attól, hogy az ügylet az adózó pénzeszközeinek változásával jár-e – az adóalapot a szokásos piaci ár és az
ügyleti érték különbségével úgy módosítja, hogy az olyan adóalapnak feleljen meg, mint ha független vállalkozással
kötött volna szerzõdést (megállapodást), feltéve, hogy az adóévben a szerzõdés (megállapodás) alapján az adóévben
teljesítés történt. A szokásos piaci árat a Tao. tv. 18. § (2) bekezdésében meghatározott módszer szerint kell
megállapítani.

(9) Amennyiben a pénzforgalmi szemléletû eredmény bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó
a következõ adóévekben – a (10)–(12) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve – csökkentheti a pénzforgalmi
szemléletû pozitív eredményét, feltéve, hogy a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkenése a rendeltetésszerû
joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség).

(10) Az elhatárolt veszteség összegét az adózó 10 év alatt, egyenlõ részletekben használhatja fel a következõ adóévekben.
(11) A (10) bekezdéstõl eltérõen az elhatárolt veszteség összegébõl az adóévben beszerzett, elõállított, korábban még

használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értékével megegyezõ összeggel az 
adózó döntése szerint, az (1) bekezdéstõl függetlenül, teljes mértékben csökkentheti a következõ adóévek adóalapját.

(12) Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelõen kell felhasználni.
(13) A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi szemléletû eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni 

e törvény szerinti adóalanyiság elsõ adóévében
a) kapott olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelõzõ adóévére vonatkozó

eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számol el,
b) teljesített kiadást, ha az adóévet megelõzõ adóévben az adóalany az Szt. hatálya alá nem tartozott.

(14) Az e törvény hatálya alá kerülés idõpontjában állományban lévõ hitel- és kölcsöntartozásokkal, kötvénykibocsátásból
származó kötelezettségekkel, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal, tulajdoni részesedést jelentõ
befektetésekkel kapcsolatos, (4) bekezdés b) és d) pontja, valamint az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti pénzforgalmi
szemléletû eredményt módosító tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek e törvény hatálya
alá kerülés idõpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni.

15. Az adó mértéke

21. § (1) Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka.
(2) A kisvállalati adó adóalanya mentesül:

a) a társasági adó,
b) a szociális hozzájárulási adó, és
c) a szakképzési hozzájárulás
bevallása és megfizetése alól.

16. A kisvállalati adó bevallása

22. § (1) Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet követõ év május 31-ig
bevallja.

(2) Az adóév a naptári év.
(3) Ha az adóalanyiság év közben szûnt meg – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a bevallást az adóalanyiság

megszûnésének hónapját követõ ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani.
(4) Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévrõl készítendõ bevallás határidejéig nem

kötelezett, a fizetendõ adót az adóév utolsó napjára készített könyvviteli zárlat alapján állapítja meg. A külföldi
vállalkozó a kisvállalati adó alapját valamennyi belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg belföldi
fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg.
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17. Az adóelõleg és az adó megfizetése

23. § (1) Az adózó az adóévre teljesítendõ adóelõleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének e §-ban foglaltak
szerint tesz eleget.

(2) Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az adóévet megelõzõ adóévben
az 1 millió forintot elérte, az adóelõleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot
követõ hónap 12-éig tesz eleget. Az e törvény szerinti adóalanyiság elsõ adóévében az adózó e rendelkezést abban az
esetben alkalmazza, ha az adóévet megelõzõ adóévben a bevétele meghaladta a 100 millió forintot.

(3) Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési kötelezettsége az adóévet megelõzõ adóévben
az 1 millió forintot nem haladta meg, az adóelõleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének
negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap 12-éig tesz eleget. Az e törvény szerinti adóalanyiság elsõ
adóévében az adózó e rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az adóévet megelõzõ adóévben a bevétele nem
haladta meg a 100 millió forintot.

(4) Az adóelõleg összege, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is
a) az Szt. szerinti pénzeszközök az adóelõleg-megállapítási idõszakban realizált változása,
b) az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által fizetendõ, Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes

jövedelem,
c) az adóelõleg-megállapítási idõszakban e törvény szerint megfizetett adóelõleg,
d) az adóelõleg-megállapítási idõszakban kifizetett osztalék, osztalékelõleg
együttes összegének a 16 százaléka.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az adóelõleg összege – az adózó választása esetén – a (4) bekezdés szerint megállapított
összeg, módosítva az e törvény 20. § (4)–(14) bekezdésében foglaltakkal. Ha az adózó valamely
adóelõleg-megállapítási idõszakban e bekezdés szerint állapítja meg az adóelõleg-fizetési kötelezettségét, akkor az
adóelõleg összegét az adóév végéig minden esetben e bekezdés alkalmazásával állapítja meg.

(6) A (4)–(5) bekezdéstõl függetlenül az adóelõleg összege legalább az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany
által fizetendõ, Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelem 16 százaléka.

(7) Amennyiben a (4)–(5) bekezdés szerint meghatározott és az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által
fizetendõ, Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelemmel csökkentett összeg negatív, az adózó jogosult annak
összegét a következõ adóelõleg-megállapítási idõszakokban – de legfeljebb ugyanabban az adóévben – realizált
pozitív pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkentéseként figyelembe venni.

(8) Az adóalany az adóévre e törvény szerint megállapított adót – az adóévben már megfizetett adóelõlegek
beszámításával – a bevallás benyújtására elõírt határidõig megfizeti. Ha az adóévben már megfizetett adóelõlegek
összege meghaladja az adóévre megállapított adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény
(bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására elõírt határidõ napjától (esedékességtõl)
jogosult visszaigényelni.

18. A kettõs adóztatás elkerülése

24. § A kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza az
e törvény szerint meghatározott külföldön adóztatható adóalapot.

IV. FEJEZET
EGYES ADÓKRA, SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

19. Személyi jövedelemadó

25. § (1) Az egyéni vállalkozó esetében a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdõ napját megelõzõ
napon megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, õt egyéni vállalkozói tevékenységére
tekintettel megilletõ ellenértéket, amelyrõl kiállított bizonylat szerinti teljesítési idõpont megelõzi az említett
adóalanyiság kezdõ napját. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adóalanyiság idõtartamában felmerült, az
adóalanyiság választását megelõzõ idõszakra vonatkozó kiadásokat az egyéni vállalkozó oly módon számolhatja el,
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mintha azok a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság kezdõ napját megelõzõ napon merültek
volna fel.

(2) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti
adóalanyiság bejelentése adóévében az Szja tv.-nek az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó
elõírásai szerint megállapítja a meglévõ készletekkel kapcsolatos bevételét. E bevételt a továbbiakban mindaddig
adóalapot nem érintõ bevételként tartja nyilván, amíg adókötelezettségeit a kisadózó vállalkozások tételes adójára
vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti vagy az Szja tv. szerinti átalányadózást alkalmaz.

(3) Ha a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalany egyéni vállalkozó az adóévben
a) egyidejûleg mezõgazdasági õstermelõi tevékenységet is folytat, a mindkét tevékenységgel összefüggõ

költségeket a bevételek arányában meg kell osztania;
b) egyidejûleg mezõgazdasági kistermelõi tevékenységet is folytat, akkor e tevékenysége tekintetében – feltéve,

hogy arra jogosult – választhatja az átalányadózást.
(4) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalany egyéni vállalkozó az Szja tv. 49/B. § (5), (11), (14) és

(16) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha a kisadózó vállalkozások tételes adója
szerinti adóalanyiság bejelentésének adóévében vagy azt megelõzõen az Szja tv. 49/B. § (6) bekezdés g) pontja szerinti 
kedvezményt, a kisvállalkozói kedvezményt, illetve a kisvállalkozások adókedvezményét vette igénybe, fejlesztési
tartalékot képzett. A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalany egyéni vállalkozó köteles az Szja tv. 84/B. §
(2) bekezdését alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartott adókülönbözet után esetlegesen megfizetendõ adót a személyi
jövedelemadó bevallásban vallja be és a bevallás benyújtására nyitva álló határidõig fizeti meg.

(5) Az egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszûnése bejelentésével
egyidejûleg az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is bejelentheti, ha
a bejelentés idõpontjában megfelel az Szja tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek.

(6) Az egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszûnésének adóévét követõ
elsõ adóév elsõ napjára vonatkozóan – az Szja tv.-nek a nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései megfelelõ
alkalmazásával – részletes vagyonleltárt készít minden olyan eszközérõl, amelyet vállalkozói tevékenysége keretében
fog használni.

(7) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság idõszaka alatt megszerzett nem anyagi jószág, tárgyi
eszköz alapján az adózó az adóalanyiság megszûnése – ide nem értve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való
jogosultság egyéni cég alapítása miatt szûnik meg – után a jövedelem meghatározásakor az értékcsökkenési leírást
a más által kibocsátott bizonylaton feltüntetett értékre, mint beruházási költségre vetítve állapítja meg.

(8) A személyi jövedelemadó szempontjából költségként elszámoltnak kell tekinteni:
a) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként az

Szja tv. alapján költségnek minõsülõ kiadást (juttatást);
b) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszûnésekor a (6) bekezdés szerinti

vagyonleltárban kimutatott nem anyagi javak és tárgyi eszközök (ide nem értve az adóalanyiság idõszaka alatt
megszerzett nem anyagi javakat, tárgyi eszközöket) beruházási költségének az adóalanyiság keletkezését
megelõzõ adóév utolsó napjára az Szja tv. szerinti nyilvántartásban kimutatott beruházási költséget meghaladó
részét;

c) a nem anyagi javaknak és a tárgyi eszközöknek a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt
adóévre az Szja tv. szerint idõarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül megszerzésük idõpontjától).

(9) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelõzõ
idõszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének idõtartama tekintetében. A kisadózó vállalkozások
tételes adója szerinti adóalanyiságot megelõzõ idõszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségbõl az említett
adóalanyiság idõszakának minden 12 hónapjában 20-20 százalékot, illetve annak idõarányos részét elszámoltnak kell
tekinteni.

(10) A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan bevételt
csökkentõ kedvezmény, valamint adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó az Szja tv. rendelkezései szerint
meghatározott számú adóévben vehet igénybe.

26. § (1) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég az üzleti évre vonatkozó beszámoló alapján, a beszámoló
letétbe helyezésére elõírt határidõig megállapítja a (2) bekezdés szerinti összeget, ha az üzleti évben elõször tesz
e törvény szerinti bejelentést a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság választásáról.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg a beszámoló
a) mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény és

– a jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló – kötelezettség együttes összegébõl az a
rész, amely meghaladja a mérlegben kimutatott, nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi
eszközök (ide nem értve az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését) együttes könyv szerinti
értékét;

b) egyszerûsített mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, mérleg szerinti
eredmény, tartalék és – a jóváhagyott osztalék, részesedés alapján tagjával szemben fennálló – kötelezettség
együttes összegébõl az a rész, amely meghaladja az egyszerûsített mérlegben kimutatott, nem vagyoni betétként 
megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök együttes könyv szerinti értékét.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeg után a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég adót (a továbbiakban: az
osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet. Az osztalék utáni adót kiváltó adó a (2) bekezdés szerinti összeg 16 százaléka,
amelyet az adózó az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában elkülönítetten bevall, és három egyenlõ
részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás benyújtására elõírt határidõig és az üzleti évet követõ két
adóévre – de legkésõbb a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszûnése évét követõ év
február 25-ig – az adóév február 25-ig fizet meg.

(4) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég, ha olyan immateriális jószágot vagy tárgyi eszközt ad
ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére, amely eszköz könyv szerinti értéke alapján az osztalék
utáni adót kiváltó adó alapját csökkentette, akkor az ezen juttatás könyv szerinti értékének megfelelõ jövedelemre – az 
Szja tv.-nek és az Art.-nak egyes, a kifizetõt terhelõ adó mellett adható juttatásokra vonatkozó rendelkezései szerint –
a személyi jövedelemadót megállapítja, megfizeti és bevallja.

(5) A közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég adóalany utolsó üzleti éve beszámolójának mérlegében
kimutatott, tagi jogviszony megszûnésére tekintettel fennálló kötelezettség alapján a volt tagnak (örökösének)
juttatott bevételre az Szja tv.-nek és az Art.-nak a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(6) Ha a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti
adóalanyisága az adóévet követõ üzleti évtõl nem áll fenn, az adóév utolsó napján vele tagi jogviszonyban álló
magánszemélynél az osztalékból származó jövedelem, a vállalkozásból kivont jövedelem, valamint az
árfolyamnyereségbõl származó jövedelem meghatározásakor a (7) bekezdés szerint meghatározott összegbõl
a magánszemélyre részesedése alapján arányosan jutó részt a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba
befektetett összegnek kell tekinteni.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásakor a magánszemély adózott vagyonából a vállalkozásba befektetett összegnek kell
tekinteni a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság utolsó adóévét követõ üzleti év nyitó
mérlegében kimutatott saját tõkét, levonva belõle a nyitó mérlegben kimutatott értékelési tartalékot és a (2) bekezdés
szerint az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját csökkentõ tételként elszámolt értékének egyes, a kifizetõt terhelõ adó
mellett adható juttatásként ingyenesen vagy kedvezményesen magánszemély részére átadott immateriális jószág és
tárgyi eszköz (4) bekezdés szerinti adóalapot képezõ könyv szerinti értékét meghaladó részét.

20. Társasági adó

27. § A társasági adó alanya a Tao. tv.-nek a jogutód nélküli megszûnésre irányadó rendelkezéseit – e §-ban meghatározott
eltéréssel – alkalmazza, ha az adóévben bejelenti, hogy a következõ adóévekben adókötelezettségeit e törvény
rendelkezései szerint teljesíti.

28. § (1) Az adózó választása szerint nem alkalmazza a Tao. tv. 8. § (1) bekezdése u) és v) pontjaiban, 7. § (15) bekezdésében,
16. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdés c) pont cf) és ch) alpontjában, 16. § (16) bekezdés a)–d) pontjában és
– a 2010. június 30-án hatályos – 19. § (5) bekezdésében foglaltakat, ha e törvény szerinti adóalanyisága idõszaka alatt
a Tao. tv. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával nem terhelné az adózás elõtti eredmény növelésének, illetve az
adó megfizetésének kötelezettsége. Az az adózó, aki e bekezdés szerinti lehetõséggel élt, de a feltételeknek nem felel
meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évérõl benyújtott bevallásában vallja be.

(2) Az a társasági adóalany, amely az adóévben bejelenti, hogy a következõ adóévben adókötelezettségeit e törvény
rendelkezései szerint teljesíti, a bejelentés adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásában adóelõleget nem vall be és
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a bejelentést követõ adóévre társaságiadó-elõleget nem fizet, ha azonban az adóévre vonatkozó bejelentését
jogszerûen nem tehette volna meg, nem mentesül az adóelõleg-fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei alól.

(3) A Tao. tv. 22/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az e törvényben meghatározott adóalany a visszafizetendõ 
társasági adókedvezményt az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évérõl benyújtott bevallásában vallja
be.

(4) Az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján
az adózó az adóalanyiság megszûnése után a társasági adó alapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet.

(5) A társasági adó szempontjából költségként, ráfordításként elszámoltnak kell tekinteni:
a) e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka alatt lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként

a Tao. tv. alapján költségnek minõsülõ kiadást (juttatást);
b) az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka elõtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz

értékcsökkenési leírásának Tao. tv. szerint meghatározott idõarányos részét.
(6) Az e törvény szerint meghatározott adóalanyiságot megelõzõ idõszakból fennmaradt elhatárolt veszteségbõl az

e törvény szerinti adóalanyiság minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekintetni.
(7) Az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszakában lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan

adókedvezmény tekintetében, amelyet az adózó a Tao. tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben
vehet igénybe.

21. Számviteli kötelezettségek

29. § Az Szt. rendelkezéseit nem alkalmazó közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég felszámolása, végelszámolása 
esetén a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti, a felszámolás, a végelszámolás kezdõ
idõpontját megelõzõ nappal készítendõ záróleltárt és zárómérleget az Szt. 2/A. §-ának (4) bekezdése elõírásának
figyelembevételével készíti el azzal, hogy azt könyvvizsgálóval nem kell ellenõriztetni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Hatályba léptetõ rendelkezések

30. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. §, a 7. § 2012. december 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §–3. §, az 5. §, a 6. §, a 8. §–15. §, a 17. §, a 18. § és a 20. §–29. §, 31. §–34. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

23. Módosító rendelkezések

31. § A Tao. tv. 3. számú melléklet A) része a következõ 2. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minõsül különösen:]
„2. a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül
átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános
forgalmi adó;”

32. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39/B. § (1) Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39. § (1) bekezdésében,
vagy a 39/A. §-ban foglalt elõírásoktól eltérõen – az egyszerûsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is
megállapíthatja.
(2) A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt
elõírásoktól eltérõen – a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja.
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(3) A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó
vállalkozás) – kizárólag e minõsége fennállásának idõtartamával egyezõ idõtartamra vonatkozó, meg nem
változtatható – döntése esetén az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt elõírásoktól
eltérõen – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás
e minõsége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja
a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség idõtartama naptári napjai alapján arányosított része.
(4) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás
adókötelezettségének idõtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlõ részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának
15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlõ részletben a kisadózó vállalkozás e minõségében fennálló
adókötelezettsége adóéven belüli elsõ és utolsó hónapját követõ hónap 15. napjáig
fizeti meg.
(5) A kisadózó vállalkozást e minõségére tekintettel – a 41. §-ban és az adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltaktól
eltérõen, a (6)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével – adóelõleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség,
valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási
kötelezettség nem terheli.
(6) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon adóbevallást nyújt be, ha
a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága bármely ok miatt megszûnik, a megszûnés
hónapjának utolsó napját követõ 15 napon belül,
b) a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendõ adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen megfizetett
adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózók tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt
helye. Ekkor a kisadózó vállalkozásnak az adóévi adókötelezettségre jutó és a ténylegesen megfizetett adó összegérõl,
annak különbözetérõl az adóévet követõ év január 15-ig kell bevallást benyújtania, a különbözet ekkortól igényelhetõ
vissza.
(7) A vállalkozó a (6) bekezdés a) pontja szerinti bevallás-benyújtással egyidejûleg:
a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyiság idõtartamára járó és a ténylegesen megfizetett adó
különbözetét megfizeti (ha a különbözet elõjele pozitív), illetve visszaigényelheti (ha a különbözet elõjele negatív),
b) a 41. § (3) és (6) bekezdések alkalmazásával adóelõleget is bevall, feltéve, hogy az adóelõleg bevallásának
– a 41. § (4) bekezdésének figyelembevételével – helye van.
(8) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév elsõ
napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdõ napját megelõzõ napig terjedõ
adóköteles idõtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.
(9) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának
hatálya alá tartozás napjától számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.
A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minõsül.
(10) Az adó alapjának az (1)–(2) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errõl szóló bejelentést
a 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni.
(11) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az
egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévõ részére
a 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. § elõírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban
foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(12) Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját a kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévére a (2) bekezdés szerint, a naptári év hátralévõ részére
a 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. § elõírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban
foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(13) Ha a vállalkozó az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor
a) köteles az egyszerûsített vállalkozói adókötelezettségérõl szóló bevallás-benyújtással egyidejûleg az egyszerûsített
vállalkozói adóalanyiság megszûnését követõ naptól az azt követõ adóév elsõ félévének utolsó napjáig terjedõ
idõszakra (e pont alkalmazásában: elõlegfizetési idõszak) a bevallásban szereplõ, a bevallással lefedett idõszak naptári

23388 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 136. szám



napjai alapján 12 hónapra számított összegû adóelõleget az elõlegfizetési idõszakra esõ egyes elõlegfizetési
idõpontokra, egyenlõ arányban bevallani, azzal, hogy nem kell adóelõleget bevallani arra az elõlegfizetési idõpontra,
amelyre a vállalkozó már vallott be adóelõleget.
b) az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévérõl szóló bevallást az egyszerûsített vállalkozói
adóról szóló törvényben meghatározott idõpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejûleg az adóévre már megfizetett
elõleg és a tényleges fizetendõ adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.
(14) Ha a vállalkozó a kisvállalati adó hatálya alól kikerül, akkor
a) köteles a kisvállalati adókötelezettségérõl szóló bevallás-benyújtással egyidejûleg a kisvállalati adóalanyiság
megszûnését követõ naptól az azt követõ adóév elsõ félévének utolsó napjáig terjedõ idõszakra (e pont
alkalmazásában: elõlegfizetési idõszak) a bevallásban szereplõ, a bevallással lefedett idõszak naptári napjai alapján
12 hónapra számított összegû adóelõleget az elõlegfizetési idõszakra esõ egyes elõlegfizetési idõpontokra, egyenlõ
arányban bevallani azzal, hogy nem kell adóelõleget bevallani arra az elõlegfizetési idõpontra, amelyre a vállalkozó
már vallott be adóelõleget.
b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adóévérõl szóló bevallást
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározott idõpontig köteles
benyújtani, s ezzel egyidejûleg az adóévre már megfizetett elõleg és a tényleges fizetendõ adó összegének
különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.”

33. § (1) A Htv. 52. §-a 22. pontjának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(nettó árbevétel:)
„a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezetõ vállalkozó
esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének
együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó,
árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal
elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó
összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó
árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével,
a b)–h) alpontokban foglalt eltérésekkel,”

(2) A Htv. 52. §-a 22. pontja a következõ új h) ponttal egészül ki:
(nettó árbevétel:)
„h) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás esetén,
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti kisadózó vállalkozás bevétele.”

34. § (1) Az Szt. 2/A. § (1)–(5) bekezdésében az „egyszerûsített vállalkozói adóról szóló” szövegrészek helyébe az „egyszerûsített 
vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló” szöveg lép.

(2) Az Szt. 87. § (2) bekezdésében az „az egyszerûsített vállalkozói adó” szövegrész helyébe „az egyszerûsített vállalkozói
adó, a kisvállalati adó” szöveg lép.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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2012. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximtv.) 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján fennálló állami kezesség esetén a jogosult az állami készfizetõ kezességvállaláson
túlmenõen további biztosíték elõírására nem köteles.”

2. § Az Eximtv. a következõ 26/C. §-sal egészül ki:
„26/C. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLVIII.  törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 
6. § (5) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését megelõzõen létrejött valamennyi állami kezességre is alkalmazni kell.”

3. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXLIX. törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról**

1. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NAT törvény) 1. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
(A nemzeti akkreditálás rendszerében a következõ szervezetek és természetes személyek akkreditálhatók:)
„k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvény szerinti hitelesítõ szervezetek.”

2. § A NAT törvény 3.§ a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. július 9-i 765/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott
fogalom, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és
a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések tekintetében a 2003/87/EK európai tanácsi irányelv értelmében az
üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat
tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló 2012. június 21-i 600/2012/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 600/2012/EU bizottsági rendelet) 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,”

3. § (1) A NAT törvény 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az akkreditált szervezetekrõl és természetes személyekrõl vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,
b) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek cégnevét és természetes személyek nevét,

 * A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 8-i ülésnapján fogadta el.
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c) az akkreditált szervezetek, szervezeti egységek székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,
d) az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,
e) az akkreditált státusz kezdeti és lejárati idõpontját,
f) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezet akkreditált státuszának részleges vagy teljes felfüggesztésére, részleges
vagy teljes körû visszavonására vonatkozó információkat,
g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben a hitelesítõ szervezet 
hitelesítést végez és
h) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezetek által foglalkoztatott hitelesítõ szakértõk nevét, lakcímét, nyilvántartási
számát, szaktudását, minõsítését, jogosultságának korlátozottságára vonatkozó adatokat.
(5) A (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyilvántartások tartalmazzák az 1. § a)–j) pontja szerinti szervezetek és
személyek akkreditálásában részt vevõ akkreditáló bizottsági tagok, minõsítõk és szakértõk nevét, végzettségét,
képzettségét, szakterületét, szakmai gyakorlatát, az 1. § k) pontja szerinti szervezetek akkreditálásában részt vevõ
akkreditáló bizottsági tagok, minõsítõk és szakértõk esetében a 600/2012/EU bizottsági rendelet 62. cikke szerinti
adatokat.”

(2) A NAT törvény 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Testület a (3)–(5) bekezdés szerinti nyilvántartási adatok kezelésére a testületi tagság, az akkreditált státusz,
valamint a Testületnél fennálló munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszûnését
követõen 10 évig jogosult. Ezen idõtartam lejáratát követõen nyilvántartásából az adatokat a Testület
visszaállíthatatlanul törli.”

4. § (1) A NAT törvény 6/A. § c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A Testület a honlapján közzéteszi)
„c) a 6. § (4) bekezdés a)–g) pontja szerinti nyilvántartást és a 24. § (1a) bekezdés szerinti nyilvántartást,
d) a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke és a 600/2012/EU bizottsági rendelet 64. cikke
szerinti szakértõi értékelése eredményét, valamint”

(2) A NAT törvény 6/A. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(A Testület a honlapján közzéteszi)
„f) a 600/2012/EU bizottsági rendelet 63. cikk (1) bekezdése szerinti információkat.”

(3) A NAT törvény a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A Testület a 600/2012/EU bizottsági rendelet 70. cikk (3) bekezdése szerint elkészített vezetõi jelentést
minden év június 1-jéig, a 70. cikk (1) bekezdése szerint elkészített akkreditálási munkaprogramot minden év
december 31-éig megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.
(2) Amennyiben a hitelesítõ szervezet a 20. § (5a) bekezdése szerint adatváltozást jelent be, a javított akkreditálási
munkaprogramot a Testület 15 napon belül megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.” 

5. § A NAT törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Testület tagjai lehetnek:)
„d) az 1. § b), d), i), j) és k) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek és természetes személyek, az akkreditált státusz
fennállásának idõtartama alatt,”

6. § (1) A NAT törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az akkreditálást – a (2a) bekezdésben foglalt eltéréssel – az a szervezet és természetes személy kérheti, amely vagy
aki a kérelem benyújtását megelõzõen legalább három hónapig az adott szervezet vagy természetes személy
tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai,
nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok és a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint
mûködik.
(2a) Az akkreditálást az 1. § k) pontja szerinti azon hitelesítõ szervezet kérheti, amely megfelel a tevékenységére
vonatkozó jogszabályoknak és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak,
különösen az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerérõl szóló törvényben, a 600/2012/EU bizottsági
rendelet III. fejezetében és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott szervezeti,
pénzügyi – biztosítékra vonatkozó – és személyi követelményeknek.”
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(2) A NAT törvény 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezet akkreditálás iránti kérelméhez csatolja a vezetõ tisztségviselõk,
a munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítõ szakértõk,
vezetõ hitelesítõ szakértõk 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát.”

(3) A NAT törvény 18. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az akkreditáló bizottság döntése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

(4) A NAT törvény 18. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Testület 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezettel kapcsolatos eljárásaira e törvény rendelkezéseit
a 600/2012/EU bizottsági rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(5) A NAT törvény 18. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezet tevékenységi területe a 600/2012/EU bizottsági rendelet
I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott tevékenységcsoportokra terjedhet ki.”

7. §  A NAT törvény 20. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az akkreditált hitelesítõ szervezet minden év november 15-éig értesíti az Akkreditálási Irodát a 600/2012/EU
bizottsági rendelet 76. cikke (1) bekezdésében foglaltakról. Amennyiben az adatokban változás áll be, a hitelesítõ
szervezet ezen változásokat az (5) bekezdés szerinti határidõben köteles az Akkreditálási Irodának bejelenteni.”

8. § (1) A NAT törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az éves felügyeleti vizsgálatot a Testület az akkreditált szervezetnél vagy természetes személynél hivatalból
folytatja le. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények
megváltozása, az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezetek esetében panaszbejelentés, az akkreditálás alapjául
szolgáló körülmények megváltozása és a 600/2012/EU bizottsági rendelet 51. cikke szerint kerülhet sor.”

(2) A NAT törvény 21. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Testület az 1. § k) pontja szerinti akkreditált hitelesítõ szervezet akkreditált státuszának idõtartama alatt
a felügyeleti vizsgálatok során ellenõrzi, hogy a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, munkavállalóként vagy
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott hitelesítõ szakértõje, vezetõ hitelesítõ szakértõje 
büntetlen elõéletû-e, nem áll a hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt. Az ellenõrzés céljából a Testület a bûnügyi nyilvántartó szervtõl adatot kér annak igazolására,
hogy a vezetõ tisztségviselõ vagy a hitelesítõ szakértõként, vezetõ hitelesítõ szakértõként foglalkoztatott személy
büntetlen elõéletû és nem áll a hitelesítési vagy hitelesítõ szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt. A bûnügyi nyilvántartó szervtõl kapott adatot a Testület addig kezelheti, amíg az érintett személy
a hitelesítõ szervezettel vezetõ tisztségviselõi, munkavállalói vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.
(12) A (11) bekezdés szerinti adatkérés céljából az akkreditált szervezet a Testület rendelkezésére bocsátja a vezetõ
tisztségviselõ, a hitelesítõ szakértõ és a vezetõ hitelesítõ szakértõ a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 69. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
adatait. Az adatokat a Testület addig kezelheti, amíg az akkreditált hitelesítõ szervezet szerepel a 6. § (4) bekezdés
szerinti nyilvántartásban.”

9. § A NAT törvény 22. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az akkreditáló bizottság az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körûen felfüggeszti, ha:)
„g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (2) bekezdésében
meghatározottak szerint járt el, vagy ha a 21. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy
a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, hitelesítõ szakértõként, vezetõ hitelesítõ szakértõként foglalkoztatottja
büntetett elõéletû vagy a hitelesítési vagy hitelesítõ szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt áll.”

10. § A NAT törvény 23. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az akkreditáló bizottság az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen vagy teljes
körûen visszavonja, ha)
„g) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezet a 600/2012/EU bizottsági rendelet 53. cikk (3) bekezdésében
meghatározottak szerint járt el,”
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11. § A NAT törvény 24. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Testület az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezetek akkreditálási okiratát a 600/2012/EU bizottsági rendelet
66. cikkében meghatározott módon elfogadja, ha a hitelesítõ szervezet szerepel más tagállam akkreditált hitelesítõi
névjegyzékében. A más tagállamban akkreditált hitelesítõ Magyarországon történõ hitelesítési tevékenység
folytatására irányuló szándékát a Testületnek a hitelesítési tevékenység megkezdését megelõzõen legalább 60 nappal 
bejelenti. A bejelentést a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal kell
benyújtani. A hitelesítõ szervezetet a Testület a bejelentést követõ 30 napon belül a Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében meghatározott adatokkal bejegyzi a nyilvántartásba.”

12. § (1) A NAT törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti akkreditálásban érdekelt minisztereket,
b) az 1. § k) pontja szerinti hitelesítõ szervezetek akkreditálása személyi, szervezeti feltételei, a hitelesítõ szervezet
részére elõírt biztosítéktartási kötelezettség, az akkreditálási eljárás és a felügyeleti vizsgálat részletes szabályait,
valamint
c) a 24. § (1a) bekezdés szerinti bejelentés tartalmának és a más tagállamban akkreditált hitelesítõ szervezetek
nyilvántartásának részletes szabályait
rendeletben határozza meg.”

(2) A NAT törvény 28. § (2) bekezdésében a „6. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdés b) pontja
és a 24. § (1a) bekezdés” szövegrész lép.

(3) A NAT törvény 3. § b) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, 6/A. § e) pontjában, 24. § (3) bekezdésében és a 29. §
(2) bekezdésében a „765/2008/EK” szövegrész helyébe a „765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg lép.

13. § A NAT törvény 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és
tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló
2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. §  E törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

15. § Ez a törvény a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl, valamint
a hitelesítõk akkreditációjáról szóló 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 136. szám 23393



III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelete
a 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú fõút között) elkerülõ fõút
II. ütemével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja azokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Miskolc megyei jogú várost északról, az M30 gyorsforgalmi út – 26. számú fõút között elkerülõ fõút
II. ütemének részét képezõ beruházásokkal függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggõnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és mûködéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a 2. mellékletben meghatározott ügyekben az ott meghatározott hatóságok
járnak el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

A B C D

A beruházások
A beruházás megvalósításával

kapcsolatos engedélyek
Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

1. Miskolc megyei jogú várost
északról, az M30
gyorsforgalmi út – 26. számú 
fõút között elkerülõ fõút II.
ütemének részét képezõ
beruházásokkal összefüggõ
közigazgatási hatósági
ügyek

útügyi hatósági engedélyek
országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl
el nem zárt magánutak
esetében

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

2. 1. pontban felsoroltakhoz
kapcsolódó közmûkiváltások

vízjogi engedély Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
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A B C D

A beruházások
A beruházás megvalósításával

kapcsolatos engedélyek
Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

3. 1. pontban felsoroltakhoz
kapcsolódó termõföld más
célú hasznosítása esetén

termõföld más célú
hasznosítási engedélye

területileg illetékes körzeti
földhivatal

területileg illetékes
kormányhivatal földhivatala

4. 1. pontban felsoroltakhoz
kapcsolódó
környezet-védelmi hatósági
ügyek

a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25)
Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdése szerinti
eljárások

Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. melléklet a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

1. Útügyi építési engedély

A B C

Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. Környezetvédelem, természetvédelem 
és vízügy, ideértve a helyi jelentõségû
természetvédelmet is

Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. Építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatala

építésügyért felelõs miniszter

3. Közlekedés
a) 30 méter szabad nyílást meghaladó 
közúti hidak esetén 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

4. Kisajátítási eljárás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

igazságügyért felelõs miniszter

5. Földtan Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
6. Bányászat Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
7. Rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság
Országos Rendõr-fõkapitányság

8. Tûzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

9. Honvédelem HM Hatósági Hivatal honvédelemért felelõs miniszter
10. Földmûvelésügy

a) talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

b) erdõvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

c) termõföld mennyiségi védelme területileg illetékes körzeti földhivatal területileg illetékes kormányhivatal
földhivatala

11. Telekalakítási eljárások területileg illetékes körzeti földhivatal területileg illetékes kormányhivatal
földhivatala
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A B C

Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

12. Kulturális örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

13. Egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

14. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

15. Mûszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Vízjogi engedély

A B C

Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. Közlekedés
a) közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

2. Földtan Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
3. Bányászat Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
4. Rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Rendõr-fõkapitányság
Országos Rendõr-fõkapitányság

5. Tûzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

6. Honvédelem HM Hatósági Hivatal honvédelemért felelõs miniszter
7. Földmûvelésügy

a) talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

b) erdõvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

8. Kulturális örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

9. Egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

10. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

3. Környezetvédelmi hatósági eljárások

A B C

Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. Egészségügy
a) minden esetben Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

b) gyógyhely vagy természetes
gyógytényezõ érintettsége esetén

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága

Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
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A B C

Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. Kulturális örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal 

Budapest Fõváros Kormányhivatala
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási Szerve

3. Helyi környezetvédelem érintett települési önkormányzat
jegyzõje

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

4. Földmûvelésügy
a) talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

b) erdõvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

c) termõföld mennyiségi védelme területileg illetékes körzeti földhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Földhivatala

5. Bányászat Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
6. Területfejlesztés, területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal állami fõépítésze
területrendezésért felelõs miniszter

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 136. szám 23397



23398 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 136. szám

A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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