
 

Elévülésrıl 
 
 

Az elévülés általánosságban azt jelenti, hogy valamely jogviszonyból származó igény meg-
határozott idı eltelte után már nem érvényesíthetı. 

 
Az elévülés megszakadása azt jelenti, hogy a törvényben meghatározott jogi tény bekövet-

kezése miatt az elévülés újból kezdıdik. 
 
Az adó megállapításhoz való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év el-

teltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni, ill. bevallás hiányában az 
adót meg kellett volna fizetni. (Pl.: 2004. évi társasági adóbevallás beadási határideje 2005. 
május 31. Az elévülés 2005. december 31-én kezdıdik. Az 5 év: 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010. Tehát a 2010. december 31-én évül el a 2004. évi társasági adó. Ugyanezen metodika 
alapján 2010. december 31-én évül el 2004. év  utolsó idıszakára benyújtott általános forgal-
mi adó bevallás.) 

 
A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha tör-

vény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év eltel-
tével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. 

 
Az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik a bevallás (költségvetési támogatás igénylésének) 
késedelmes benyújtásakor, ha az adó megállapításhoz (költségvetési támogatás igényléséhez) 
való jog elévüléséig kevesebb, mint 6 hónap van hátra. 
 
Az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bőncselekmény büntethetı-
sége nem évül el:  

− bíróság által jogerısen megállapított adócsalás 
− munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 
− járulékfizetési kötelezettség megsértése 
− csalás, ill. jogosulatlan gazdasági elıny megszerzése 

esetén. 
 

Az önadózással megállapított adót az adózó önellenırzéssel helyesbítheti. Az ellenırzés 
megkezdésétıl a vizsgálat alá vont idıszak bevallása önellenırzéssel nem helyesbíthetı. 

Önellenırzéssel az adót, adóalapot a kötelezettség eredeti idıpontjában hatályos szabályok 
szerint, az elévülési idın belül lehet helyesbíteni. 

 
Az önellenırzés, amennyiben az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik, az elévülést 

megszakítja. Vagyis az elévülési idı megállapításánál az önellenırzés benyújtásakor újra kez-
dıdik az 5 év számítása. 
 
Nyugszik az elévülés: 

− ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú adóhatósági hatá-
rozat jogerıre emelkedésétıl a bíróság határozatának jogerıre emelkedéséig  



− felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig 
 

Az illeték megállapításhoz való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést illeték kiszabása végett az adóhatóságnál beje-
lentették, ill. amennyiben a bejelentést elmulasztották, amikor a vagyonszerzés az adóhatóság 
tudomására jutott. (Pl.: 2004. évben vásárolt ingatlan illetéke 2009-ben évül el.) 

 
A végrehajtási jog adótartozás tekintetében az esedékesség naptári évének utolsó napjától 

számított 5 év elteltével évül el. 
Az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog el-

évülése megszakad. 
 
Ha az adózó ellen felszámolási eljárás indul, a végrehajtáshoz való jog elévülése az adózó 

felszámolását elrendelı végzés közzététel napján megszakad és a felszámolási eljárást elren-
delı végzés közzétételének napjáig nyugszik.  
 
Nyugszik az elévülés: 

− az adózó vagyonának egészére elrendelt bőnügyi zárlatnak  
− a fizetési kedvezmények és a feltételhez kötött adómentességek 
− a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és szünetelésének 

idıtartama alatt. 
 

A jelzálogjog bejegyzése – elévülés nyugvása szempontjából – a végrehajtási eljárás fel-
függesztésével esik egy tekintet alá. 

 
Ha az adófolyószámlán túlfizetés mutatkozik, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog el-

évülését követıen az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból az általa nyilvántartott más 
adónemben fennálló tartozásra számolja el, vagy hivatalból törli. 

 
Ha az adózó folyószámláján  elévült követelést tart nyilván az adóhatóság, elévülési idın túl 

csak abban az esetben vezeti át azt másik adónemre, ha ezen tartozás mutatkozik, ha egyetlen 
adónemen sincs tartozás, akkor az elévülés miatt törli a túlfizetést.  
 


