
Hol tart most a 98 százalékos különadó visszatérítése? (2014.11.23) 

A 98 százalékos különadó törvény egy őszi törvénymódosítással a 12/D.§ -sal egészült 

ki. Ennek alapján átalányközteher-kötelezettséget lehet megállapítani a 98 százalékos 

különadó helyett. A megállapítás történhet kérelemre vagy hivatalból. Mindkét 

esetben szükség van azonban a magánszemély nyilatkozatára, mert a NAV 2010 

végén szakmailag hibás, jogszabályellenes kifizetői igazolásmintát rendszeresített. A 

kifizetőtől ugyanis azt várta el az APEH (NAV) által rendszeresített nyomtatvány, hogy 

a kifizető a különadó alapjáról nyilatkozzon, pedig a jogszabály szerint a különadó 

alapját képező jövedelmekről kellett volna nyilatkoztatni a kifizetőt. A különadó 

alapját – az önadózásra tekintettel – a magánszemélynek kell meghatároznia. Ez a 

durva NAV szakmai hiba most nyilvánvalóvá vált, mert a magánszemélynek az 

átalányközteher kötelezettség megállapításához nyilatkoznia kell arról is, hogy mely 

bevételei nem minősülnek jogszabály alapján megszerzettnek. Ilyen például, ha a 

magánszemély jogviszonyának megszüntetésére közös megegyezés alapján került sor 

és a jogviszony megszűnésével összefüggésben (közös) megállapodáson alapuló 

bevételt kapott. Ez a bevétel 75%-os mérték alá eshet.  A nyilatkozatban a különadó 

alapot meg kell bontani jogcímenként szabadságmegváltásra, felmentési bérre, 

végkielégítésre, megállapodáson alapuló bevételre. Ezeket az adatokat 

kétféleképpen lehet beszerezni. Ha a magánszemély megőrizte a bérfizetési 

jegyzékeit valamennyi érintett hónapra, akkor erről kigyűjthetőek a szükséges adatok. 

Ha ezek nincsenek meg, akkor a kifizetőtől kell beszerezni az úgynevezett 

„Bérkartont”. Szükséges lehet még a felmondólevél is. Ez tartalmazhatja ugyanis 

azokat a jogszabályhelyeket, amin a felmondás és a kifizetések alapulnak. 

Kiknek kell hivatalból megállapítani az átalányközteher kötelezettséget? 

Akik az Alkotmánybíróság döntését követően önellenőrzést nyújtottak be és a 

különadó alapot szja alapként vallották be, esetükben a NAV már lekönyvelte az 

önellenőrzést, és a megfizetett különadót adónem többletként jóváírta az 

adófolyószámlán. A módosított különadó törvény 12/D.§ (11) bekezdése szerint „az 

adóhatóság ellenőrzés keretében hivatalból állapítja meg az átalányközteher-

kötelezettséget”, ha „a magánszemély a 98 százalékos adómértékkel megállapított 

adókötelezettségét az adóbevallásban a § hatályba lépését megelőzően már 

csökkentette, illetve a különbözetet visszaigényelte”. Az önellenőrzés bevallásnak 

minősül, tehát akkor állapíthatja meg az adóhatóság hivatalból az átalányközteher – 

kötelezettséget, ha az önellenőrzést befogadta. A 2010-es évre külön rendelkezni 

kellett az adónem többlet kiutalásáról. Ezt a 17-es átvezetési nyomtatványon lehet 

megtenni. A többi adóévre az 53-as nyomtatvány 170-es lapján az önellenőrzés 



benyújtásával egyidejűleg már rendelkezni lehetett az adónem többlet kiutalásáról. A 

folyószámlán jóváírt adónem többletről a magánszemély maga rendelkezhet. Az Art. 

43.§ (6) bekezdése szerint: „Ha az adózónak adótartozás nincs, és bevallási 

kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. 

A NAV korábban a benyújtott önellenőrzések esetében megpróbált egyes 

adókötelezettségek ellenőrzése eljárást indítani. Ez nem jó ellenőrzési fajta, mert 

ennek keretében nem lehet adókötelezettséget megállapítani. Ezekben az esetekben 

az adóhatóságnak bevallás utólagos ellenőrzési eljárást kell indítaniuk. Amennyiben a 

NAV teljesítette a magánszemély átvezetési, kiutalási kérelmét, akkor a NAV 

nyilatkozattételi felhívása már nem tagadható meg. De csak ekkor!  

A napokban viszont elkezdett a NAV kiküldeni egy szabvány levelet azoknak, akiknek 

önellenőrzés keretében az adófolyószámláján jóváírták a különadót, ám a NAV még 

nem utalta át. A nyilatkozatkérő levélben a különadó törvény újonnan beiktatott 

12/D.§-ra hivatkoznak:  

 

Az adóhatóság akkor hivatkozhat a 12/D.§ (11) bekezdésre, ha az adózó a különadó 

„különbözetet visszaigényelte”. Tehát a 12/D.§ (11) bekezdés alkalmazásának 

előfeltétele, hogy az adófolyószámlán lévő adónem többletet a NAV visszautalja. 

Nincs olyan jogszabály ugyanis, amelyik lehetővé tenné a NAV -nak, hogy egy 

adóellenőrzés várható eredményére tekintettel visszatartsa az adófolyószámláról 

visszautalni kért összeget. Egyébként a 2010, 2011, 2012 évekre az átalányközteher- 

kötelezettség megállapítása után általában nagyobb összeg jár vissza, mint az szja 

szabályai szerint adózott különadó alap utáni visszatérítés. Tehát a különadó 

visszautalását követően az átalányközteher megállapítása után még pluszban fog járni 

pénz. Miután a NAV visszautalta az adófolyószámlán jóváírt különadó többletet, már 

nincs akadálya az ellenőrzés keretében, hivatalból való átalányközteher-kötelezettség 

megállapításának. Az ellenőrzés azonban nem lehet a NAV által korábban indított 

„egyes adókötelezettségek” ellenőrzése, hanem csak bevallás utólagos ellenőrzése, 



mert adó megállapítás csak ebben az utóbbi eljárásban lehetséges. Ettől kezdve 

ugyanúgy folytatódik hivatalból az eljárás, mintha kérelemre történt volna. 

Nagyon oda kell figyelni a 2010-es évre.  

A NAV a 2010-es évet korábban tévesen könyvelte le az adófolyószámlán. A 

megfizetett különadónak minősülő összeget ugyanis a Bevallási oldalon könyvelte le a 

Pénzforgalmi oldal helyett. 2010-ben 40% személyi jövedelemadóval és 18% 

járulékkal számolva, a különadó alap kb. 58%-a számított megfizetett különadónak, és 

kb. 40%-ot kellett utólag befizetnie a magánszemélynek. A NAV a folyószámla 

Bevallási oldalán 98% - 58% = 40% -ot könyvelt, a pénzforgalmi oldalon pedig 

befizetéskor 40%-t. Amikor a magánszemély befizette a 40%-t, akkor az egyenleg 

nulla lett. Ha most a NAV törli a Bevallási oldalon a (98% - 58%) kötelezettséget és 

helyette a 40% átalányközteher kötelezettséget írja elő, akkor arra az eredményre jut 

a 2010-es év tekintetében, hogy egyetlen fillér sem jár vissza a befizetett 

különadóból. A helyes könyvelés az lett volna, ha a megfizetett különadónak 

minősülő összeget a NAV a Pénzforgalmi oldalra könyveli. Ezt most utólag kell 

megtennie. Ha ezt megteszi, akkor kapjuk a helyes eredményt: 2010 évre a különadó 

alap kb. 58%-a jár vissza. Érdemes ez alapján ellenőrző számítást elvégezni. Ha ennél 

kisebb összeg jön ki, akkor erős a gyanú, hogy a kifizető rosszul számította ki a 

megfizetett különadónak minősülő összeget. Mivel már több 2010-es kérelmet 

készítettem el, ezért határozottan állítom, hogy minden második esetben a 

magánszemély terhére tévedett a kifizető, így több különadót fizetett a 

magánszemély, mint kellett volna. Ám ez a hiba most korrigálható. Ezért szükséges, 

hogy a benyújtandó kérelmet/nyilatkozatot gondosan töltsük ki és még a NAV előtt 

utána számoljunk a megfizetettnek minősülő különadó helyességének. 

Mire kell figyelni a nyilatkozat kitöltésekor? 

Már említettem, hogy a nyilatkozatban a magánszemélyeknek egyenként kell 

kijavítaniuk a NAV korábbi baklövését. Be kell szerezniük a különadó alapot KÉPEZŐ 

bevételeket tételesen. E nélkül ugyanis nem bírálható el a 12/D.§ (4) bekezdésének 

megfelelősége. A NAV már elkészítette a nyilatkozattervezetet, amin bekéri az 

adatokat az átalány közteher megállapításához, ám továbbra sem segíti a 

magánszemélyeket abban, hogy hogyan tudják jogcímenként meghatározni a 

különadó alapba tartozó bevételeket. Pedig törvényi kötelezettsége lenne, hogy a 

szükséges tájékoztatást megadja. Lehet, hogy még most sem érti a NAV, mit rontott 

el korábban? A nyilatkozat kitöltésére 15 napos határidőt szab meg a NAV levelében. 

Mindenki nyugodjon meg: ez nem jogvesztő (törvényi) határidő. Túllépése semmilyen 

szankcióval nem jár. A NAV korábbi hibája miatt – jogsértő kifizetői igazolás-



nyomtatványt rendszeresített – nem büntetheti a magánszemélyt. Megalapozatlan 

nyilatkozatot semmiképpen sem szabad benyújtani, mert akkor nagyon 

meghosszabbodhat az eljárás, ráadásul még bírságot is kaphat a költségvetés kárára 

tévedő (nyilatkozó) adózó. 

Kiknek kell kérelemre megállapítani az átalányközteher-kötelezettséget? 

Akik eddig még nem léptek a különadó visszatérítése ügyében, őnekik kell kérelmet 

benyújtaniuk. Azok is élhetnek az átalányközteher megállapítási lehetőséggel, akik 

ügyében korábban már jogerős határozat született. Ők is haladéktalanul adják be 

kérelmüket. A NAV ugyanis hivatalból csak azoknak állapít meg átalányközteher-

kötelezettséget, akik korábban önellenőrzést (bevallást) nyújtottak be és így 

csökkentették a 98%-os kötelezettségüket. A kérelem elkészítésénél nagyon könnyű 

tévedni. A 2010-es évre ugyanis újra kell számolni a megfizetett különadónak 

minősülő összeget, mert ez a 2010-es felvetésem is igazolást nyert, hogy a kifizető 

részére a NAV által rendszeresített nyomtatvány e tekintetben is hibás. A kifizetőnek 

csak azt kellett volna nyilatkoznia, hogy az egyes jogcímek (szabadságmegváltás, 

felmentési bér, végkielégítés) után milyen – és nem mekkora - adót és járulékokat kell 

levonni. Ha valakit 2010-ben elbocsátottak, ő az adóalap 5 millió alatti részére csak 

17%-os szja-t fizetett. Ha azonban az év során még el tudott helyezkedni, akkor az év 

során megszerzett további jövedelem – hasonlóan az adóterhet nem viselő 

járandósághoz - feltolta a különadó alapot a magasabb 32%-os adósávba. Így a 

kifizető által igazoltan levont szja-nál nagyobb összeg minősül megfizetett 

különadónak. Ezt korábban a magánszemély csak önellenőrzéssel érvényesíthette 

volna. Ám most a NAV-nak az átalányközteher megállapításakor az adózó javára 

szolgáló körülményeket is figyelembe kell vennie. Önként nem fogja, csak ha 

rámutatunk a hibás számításra. Ezt tettem most a jelen írásomban is. Most csaknem 

négy év után eljött az igazság pillanata: az adóhatóságnak be kell látnia, hogy az 

adójogszabályok értelmezéséhez speciális szakértelemre van szükség. Ismét az 

okleveles adószakértőnek lett igaza, csakúgy, mint a három gyerekes élettársak 

családi kedvezménye kérdésében. Talán most gyorsabban tanul a NAV. Ennek első 

jele lenne, ha az önellenőrzés eredményeként az adófolyószámlán jóváírt különadó 

többletet haladéktalanul utalná a NAV. Ha nem utalja, akkor a magánszemélyeknek 

lehetőségük van arra, hogy „Fizetési meghagyást” bocsássanak ki a NAV-val 

szemben. Ez már nagy blamázs lenne a „szolgáltató”, állítólag a törvényeket betartó 

adóhatóságnak. 
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