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Nagyon sokan nem vállalták a kockázatot és a szakmai aggályok ellenére 

benyújtották a pofátlan végkielégítéseket terhelő különadó bevallásukat. Nem is 

sejtik, hogy ha 2010-ben még el tudtak helyezkedni vagy más jövedelmet tudtak 

szerezni, akkor akár 1 millió forint is visszajárhat a megfizetett különadóból. Ennek 

oka, hogy a NAV által rendszeresített kifizetői adatszolgáltatás nyomtatvány nem 

felelt meg a törvényi rendelkezéseknek. A NAV által pofátlanul beszedett összegből 

önellenőrzéssel több százezer forintot szerezhetünk vissza jogszerűen. 

A végkielégítések különadóját kétszer dobta vissza az Alkotmánybíróság. A 

megszületett harmadik változat is alkotmánysértő a megítélésem szerint, de ennek 

érvényesítése már csak egyedi ügyekben alkotmányjogi panasz keretében lehetséges. 

Ehhez az kell, hogy legyenek olyan magánszemélyek, akik nem adták be bevallásukat 

és ezért megindult az adóhatósági eljárás. Szerencsére voltak ilyenek. Több ilyen 

megindult eljárással megkerestek. Van olyan, amelyik még csak az ellenőrzési 

eljárásnál tart, van olyan, amelyik a jogorvoslati (fellebbezés) szakaszban van, és van 

már bírósági szakaszban lévő eljárás is. Így már be tudok számolni a tapasztalatokról 

is. Végig hangoztattam, hogy az adóhatóság által rendszeresített kifizetői igazolással a 

NAV bevallási főosztálya selejtet gyártott. Nem felel meg a törvénynek, mert nem a 

különadó alapját képező jövedelmek felsorolását várja el a kifizetőtől, hanem a 

különadó alapjának meghatározását. Már a másodfokú adóhatóság is elismerte, hogy 

tartalmilag hibás a kifizetői adatszolgáltatás nyomtatvány, de a felelősséget a 

kifizetőre tolja. A birtokomban lévő másodfokú határozat azt tartalmazza, hogy bár 

valóban nem felel meg a törvényi rendelkezésnek a NAV által rendszeresített 

nyomtatvány, ám ezt a kifizetőnek nem volt kötelező használni. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy nem állapítható meg adóbírság a magánszemély terhére a bevallás 

elmulasztása esetén sem, mert a kifizető nem a törvényben meghatározottak szerint 

tett eleget az adatszolgáltatásának. Az elsőfokú adóhatóságok azonban eljárásuk 

során ragaszkodnak a kifizetői igazolás tartalmához. Emiatt a levont adó- és 

járulékelőlegekből számolják a megfizetett különadónak minősülő összeget. A 

törvény szerint viszont az éves adatokból kell számítani a megfizetett különadó 

összegét. Emiatt a magánszemély kárára hibás mindegyik adóhatóság általi utólagos 

különadó megállapítás, amikor a munkaviszony megszűnését követően 2010-ben még 

szerzett az összevont adóalapba tartozó jövedelmet a magánszemély. Ezt a további 

jövedelmet ugyanis a különadó törvény szerint a megfizetett különadó számítása 

szempontjából úgy kell kezelni, mint az adóterhet nem viselő járandóságot. A hiba 

nem csekély. A személyi jövedelemadóból megfizetett különadónak minősülhet a 



2010-ben a jogviszony megszűnését követően szerzett további jövedelem 

nagyságától függően akár 750 ezer forint is. Mivel a szabadságmegváltás és a 

végkielégítés nem képez egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék alapot, ezért 

nem mindegy, hogy a 3,5 milliós különadó-mentes részbe a végkielégítés összegét 

vagy a munka alóli felmentés összegét számítjuk be. Ettől függően több mint 260 ezer 

forint járulék is megfizetett különadónak minősülhet.  

Önellenőrzéssel akár 1 milliót is nyerhetünk! 

Akik a 2010. évben történő jogviszony megszűnését követően 2010-ben szereztek 

még jövedelmet, és a különadó bevallásukat a kifizetői igazolás alapján készítették el 

(az abban szereplő adó- és járulékelőleggel számoltak), azoknak a megfizetett 

különadónak minősülő összeg törvény szerinti kiszámítása következtében akár 1 

millió forint is jogszerűen visszajárhat. Ehhez önellenőrzést kell benyújtani a 1053K 

bevallásra. Az akár 1 millióért érdemes utólag ellenőrizni számszakilag a különadó 

bevallást. 
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