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Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre 
 
2010. június 29-től a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör visszakerült az állami 
adóhatóságtól az önkormányzati adóhatósághoz. Emiatt a 2010. szeptember 15-én esedékes 
iparűzési adóelőleget nem az állami adóhatóságnak kell megfizetni.(Erről már meg is kapták 
az adózók a kivetést.) Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó napjának 20. 
napjáig kell bevallást tennie (a főpolgármesteri hivatal adóügyosztályának honlapján még 
nem találhatók meg a 2010. évi nyomtatványok). 
 
 
Hatósági ellenőrzésnél bírság helyett figyelmeztetés  
 
Módosításra került a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény, amelyben a legfontosabb változás, hogy a hatósági ellenőrzésnél kis- és 
középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása 
helyett figyelmeztetést kell alkalmazni. Sajnos az új rendelkezés az adó- és vámhatósági 
eljárásokra nem vonatkozik. 
 Az új rendelkezés 2011. január 1-én lép hatályba. Nincs lehetőség a bírságtól való 
eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával 
emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás 
következett be. 
 
Hatályát vesztette az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény 
 
Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat (légi járműveket, vízi járműveket, nagy teljesítményű 
személygépkocsikat) terhelő adó második részletét már nem kell befizetni 2010. 
szeptemberében. Ha az adózó az általa 2010. évre bevallott adó felénél többet fizetett meg, 
akkor a bevallott és a megfizetett adó különbözetét 2010. augusztus 16-tól visszaigényelheti 
az állami adóhatóságtól. 
 
 
Újabb illetékmentességek 2010. augusztus 16- tól 
 

• Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az 
örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett örökrész. 

• Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona 
(ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által megszerzett 
ajándék. 

• Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a belföldi ingatlan 
vagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások 
közötti átruházása. 

• Megváltozott az öröklési és ajándékozási illetékmértékeket tartalmazó tábla 
csoportjaiba tartozók köre. Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét –
az egy-egy örökösnek, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta 



alapulvételével - a következő táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával 
kell kiszámítani 

 

Az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke 

12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott 
örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő táblázatokban 
foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani: 

a) Öröklés esetén: 

 Csoport  Az illeték általános mértéke 
 Lakástulajdon-szerzés illetékének 

mértéke 
 I. Az örökhagyó házastársa, 
mostoha- és nevelt gyermeke, 
mostoha- és nevelőszülője terhére 

 18 millió forintig 11%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 15%  
35 millió forint feletti rész után 21% 

 18 millió forintig 2,5%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 6%  
35 millió forint feletti rész után 11% 

 II. Az örökhagyó testvére terhére  18 millió forintig 15%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 21%  
35 millió forint feletti rész után 30% 

 18 millió forintig 6%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 8%  
35 millió forint feletti rész után 15% 

 III. Minden más örökös terhére  18 millió forintig 21%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 30%  
35 millió forint feletti rész után 40% 

 18 millió forintig 8%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 12%  
35 millió forint feletti rész után 21% 

b) Ajándékozás esetén: 

 Csoport  Az illeték általános mértéke 
 Lakástulajdon-szerzés illetékének 

mértéke 
 I. Az ajándékozó házastársa, 
mostoha és nevelt gyermeke, a 
mostoha- és nevelőszülője 

 18 millió forintig 11%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 18%  
35 millió forint feletti rész után 21% 

 18 millió forintig 5%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 8%  
35 millió forint feletti rész után 12% 

 II. Az ajándékozó testvére terhére  18 millió forintig 15%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 21%  
35 millió forint feletti rész után 30% 

 18 millió forintig 8%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 10%  
35 millió forint feletti rész után 16% 

 III. Minden más megajándékozott 
terhére 

 18 millió forintig 21%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 30%  
35 millió forint feletti rész után 40% 

 18 millió forintig 10%  
18 millió forint feletti rész után  
35 millió forintig 21%  
35 millió forint feletti rész után 30% 

 
 
Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
Változás: 2010. évi XC. törvény 25. §. Hatályos: 2010. VIII. 16-tól 
 

 

• Az előzőekben ismertetett új rendelkezéseket 2010. július 1. napján az állami 
adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illeték ügyekben is alkalmazni 
kell. 

• 2010. július 1. napját követően megfizetett ajándékozási illetéket az állami 
adóhatóság kérelemre az adó- visszatérítés szabályai szerint visszatéríti, 
amennyiben az ajándékozó egyenes ági rokona a megajándékozott 

• Mentes az ajándékozási illeték alól a termőföldről szóló törvényben 
meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatásának 
igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval kötött szerződésben a 



termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelő tevékenységhez szükséges 
művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó 
(mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet, stb.) 
ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése, illetve 
megszerzése. 

 
 
2010. július 1-től 10 százalék a társasági adó mértéke 

500 millió forint adóalapig a társasági adó mértéke 10 %. 

2010-ben, mivel év közben történt a változás bevezetése, a második félében 250 millió forint 
adóalapig alkalmazható a kedvezményes adókulcs, az e fölötti rész 19 %-os adómértékkel 
adózik. 

 A 2010. évi adóalapot naptári napok alapján arányosan kell megosztani első félévre, és 
második félévre. Közbenső mérleg készítésére nincs lehetőség. 

 Például: 

Az éves adóalap 60 millió forint. 

� Első félévi adó: 60 millió/ 365 x 181= 29,7 millió, a 19% adó 5,6 millió forint 
� Második félév: 60 millió/ 365 x 184= 30,3 millió, a 10 % adó 3 millió forint 

A 60 millió forint adóalap adója 19 %-os adókulccsal számítva 11,4 millió forint,  az adó 
mértékének csökkentése 2,8 millió forint adómegtakarítást eredményez. 

 

Háztartási munka az adózásban 
 
2010. augusztus 15- én hatályba lépnek az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás 
szabályai.  A 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi  tárgyú törvények 
megalkotásáról, illetve módosításáról életbe léptette a természetes személyek között háztartási 
munkára létesített munka- végzésre irányuló jogviszony szabályait. 
 

1. Háztartási munka: a kizárólag a természete személy és háztartásában vele együtt élő 
személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek 
biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, 
gyermek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, 
kertgondozás. 

2. Nem tekinthető háztartási munkának: 
a) az 1. pont szerinti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet 
folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e 
minőségével összefüggésben végzi, 

b) ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes 
személy foglalkoztató - akár közvetve- mástól juttatásban részesül, 



c) ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő 
személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt 
szolgál. 

3. Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a 
tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi. 

4. Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, 
illetve megbízója, megrendelője. 

5. Adórendszeren kívül kereset: olyan járandóság, amelyet az e fejezet szerinti 
foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat. 

6. Bejelentési kötelezettség 
A foglalkoztató a foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére 
akkor nem kötelezett, ha az előírt bejelentést  a foglalkoztatást megelőzően 
teljesítette. Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- 
és járulék kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a 
háztartási alkalmazottat érintő, bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, az 
adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a 
foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. 
Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét vagy a 
bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a 
háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után a személyi 
jövedelemadót és járulékokat meg kell fizetni. Ha a mulasztás a foglalkoztató 
érdekkörébe vezethető vissza, a magánszemélyt terhelő közterheket is a foglalkoztató 
köteles megfizetni. 

7.   Előírt bejelentési kötelezettség 
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak 
havonta a munkavégzés előtt bejelenti az előírt adatokat.  
A foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét, választása szerint  

� elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 
� telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon 
� rövid szöveges üzenet (SMS) útján  teljesítheti. 

 
A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét az alábbi adatok közlésével teljesíti: 

� a foglalkoztató adóazonosító jele 
� a háztatái alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele 
� a tényleges foglalkoztatás kezdő napja. 

 
Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása estén 
a bejelentést újra teljesíteni kell. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés 
visszavonására és módosítására a bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak 
téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést a következő 24 
órában van lehetőség. 
A foglalkoztatót háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint regisztrációs 
díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az 
adott hónapon belül hány napon történt a foglakoztatás. 
A foglalkoztató  a regisztrációs díjat a bejelentés napját magában foglaló hónapot 
követő hó 12. napjáig köteles megfizetni. 
A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot és 
szolgálati időt nem keletkeztet. 
 



A háztartási alkalmazott az őt megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről a 
bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. 
 
A bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a 
foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
 
 
 

 
 


