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A most megszavazott különadó törvényről elsők közt meg kell állapítani, hogy 
köszönő viszonyban sincs az állítólagos kormánydöntéssel, az időközben meghozott 
Kúria ítélettel, a NAV által javasolt önellenőrzés benyújtásával. Ezen értelmezések 
szerint a speciális 98%-os mértékre elrendelt alkalmazási tilalom miatt az általános 
szabályok léptek életbe, a különadó alapot az szja bevallásban az egyéb jövedelem 
soron kellett bevallani és a 98%-os mérték helyett a normál szja kulcsot kellett 
alkalmazni. Az egyéb jövedelmet terhelő 27% egészségügyi hozzájárulást a kifizető 
korábban már megfizette. A kifejtettek miatt a törvénymódosítás értelmezése, 
végrehajtása éppen az ez évben benyújtott önellenőrzések esetében lesz problémás.  
A törvénymódosítás 12 bekezdésből áll. Most egyenként végig megyek az egyes 
bekezdésenként és elmagyarázom azok tartalmi jelentését.     
 
Az (1) bekezdés rögzíti, hogy az elévülési időn belül a magánszemély kérelmére indul 
meg a visszatérítési eljárás. Kedvező hír, hogy azok is élhetnek a visszatérítési 
igénnyel, akiknek ügyében korábban határozat született. A törvény nem tesz 
különbséget azon esetek között, hogy a határozat első fokon – fellebbezés hiányában 
– emelkedett jogerőre, vagy fellebbezés után másodfokon, bíróság által felülvizsgálva. 
Így akik eddig el voltak zárva az önellenőrzés lehetőségétől, azok is visszakaphatják a 
befizetett 98% jelentős részét. Ez a rész zárja ki, hogy valaki a 98% különadó ügyében 
a jövőben a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz forduljon. A folyamatban lévő 
ügyekben vissza kell vonni a keresetet, mert Magyarországon is biztosított a 
jogorvoslat. 
 
A (2) bekezdés azt is egyértelművé teszi, hogy akik esetében korábban határozat 
született és az adóhiány mellett adóbírságot, késedelmi pótlékot állapított meg az 
adóhatóság, nem csak a 98% különadó kötelezettség kerül törlésre, hanem a 
jogkövetkezmények (adóbírság, késedelmi pótlék) is. Akik korábban esedékességkor 
nem fizették meg a 98%-os különadót, azoknál az eredeti tartozás helyett csak az 
átalány különadó hiány miatti késedelmi pótlékot kell megfizetniük.  
 
A (3) bekezdés határozza meg az évenként eltérő adómértéket. Ezek közül a 2010-es 
évben az átalány kb. 18%-kal kevesebb, mint a bevallásban megfizetett különadónak 
feltüntetett összeg. Így a 2010-es évben a 98%-os különadó hatálya alá tartozók nem 
csak az utólag befizetett különadó különbözetet kapják vissza, hanem a megfizetett 
szja és járulékokból is egy jelentős összeget. 2011-ben és 2012-ben az adóteher 
jövedelemre vetítve 20,32% volt. Így 2011-ben is az szja szabályok szerinti adózáshoz 
képest kedvezőbb a törvény szerinti átalány mérték. A 2013-as évre a 16%-os szja 
teherhez képest 9%-kal magasabb átalányadót határoz meg a törvénymódosítás. Így 
akik a törvény hatályba lépése előtt az Art. 124/B.§ alapján önellenőrzéssel rendezték 
a különadó kötelezettségeket, ő nekik érdemes kitartaniuk az önellenőrzésük mellett.  
 



A (4) bekezdés biztosítja elsőként a további időhúzási lehetőséget az adóhatóság 
számára. A nem jogszabályi rendelkezés alapján megszerzett bevételekre 75%-os 
mértéket határoz meg a jogalkotó. Ez a döntés megkésett. Ezekre a jövedelmekre 
(például menedzserszerződés, emelt összegű pofátlan végkielégítés) kellett volna 
eredetileg már 2010-ben megalkotni a törvényt. A mostani módosítás látszólag 
dicséretes, de ennek eredménye az, hogy sem a magánszemély, sem az adóhatóság a 
rendelkezésre álló adatok (kifizetői igazolás) alapján nem tudja meghatározni az 
átalányadót. A másik nem várt következmény lehet, hogyha a Strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróság a 75%-os mértéket is nemzetközi szerződésbe ütközőnek ítéli, akkor 
folytatódni fog a különadó történet. Még unokáink is ezt a törvényt fogják 
módosítani. 
 
A (5) bekezdés a magánszemély által benyújtandó kérelem tartalmáról rendelkezik. 
Ennek lényeges eleme, hogy a magánszemélynek nyilatkoznia kell a nem jogszabály 
alapján megszerzett bevételekről. Ez a legproblémásabb része a kérelemnek. Itt a 
jogalkotó visszaigazolja azt a korábbi véleményemet, hogy az APEH hibás kifizetői 
igazolás mintát rendszeresített. Ugyanis nem a kifizető feladata volt korábban sem a 
különadó alapjának a meghatározása, hanem az adózóé. Tehát a kifizetőnek nem a 
különadó alapjáról kellett volna adatot szolgáltatnia, hanem a különadó alapba 
tartozó jövedelmekről jogcímeként. Ezeket az úgynevezett bérkarton tartalmazta. 
Tehát addig senki se adja be a kérelmét, amíg a kifizetőtől nem kér olyan igazolást, 
amelyik jogcímenként tartalmazza a különadó alapba – a 2 illetve 3,5 milliós részbe is 
– tartozó bevételeket. A magánszemélyeknek most saját maguknak egyenként kell 
kijavítaniuk az APEH Bevallási Főosztályának korábbi baklövését. Az lett volna 
elegáns, ha a jogalkotó most a törvényben kötelezte volna a NAV -t a jogszabálynak 
megfelelő kifizetői igazolás minta rendszeresítésére és a kifizetőt záros határidőn 
belüli adatszolgáltatásra.         
 
A (6) bekezdésben „kibújik a szög a zsákból”. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy a jogalkotó 
valójában 2014-ben már egy fillért sem kíván visszafizetni a 98%-os különadóból. A 
meghatározott irreálisan hosszú 120 nap ugyanis meghosszabbodik még a kifizetői 
adatszolgáltatással. Bár a jogszabály csak, mint lehetőségként említi a kifizető 
felszólítását adatszolgáltatásra, az (5) bekezdésnél kifejtettek miatt ez elkerülhetetlen 
lesz. Miután a jogalkotó nem határozta meg az adatszolgáltatás tartalmát ezért a NAV 
várhatóan látszatkifogásokkal szívatni fogja a kifizetőket és a magánszemélyeket. A 
megoldás az lenne, ha a NAV egy nyomtatványt rendszeresítene a kifizetői 
adatszolgáltatásra. De ha ez 2010-ben, 2011-be nem sikerült neki, akkor miért 
sikerülne most, amikor esze ágában sincs fizetni.  
 
A (7) bekezdés megerősíti, hogy a különadó alapja továbbra sem keletkezett 
biztosítási jogviszonyt. A kifizető által korábban megfizetett 27% egészségügyi 
hozzájárulást sem érinti a törvénymódosítás.  
 



A (8) bekezdés kitér arra, hogy a különadó visszatérítés megilleti az örökösöket is. 
Mindenesetre izgalmas kérdés lesz a visszatérített különadó több örökös közötti 
szétosztása, tekintettel az új Ptk. -ra is. 
 
A (9) bekezdés izgalmas kérdésről rendelkezik. Addig rendben van, hogy aki már 
kártérítésben részesült, az még egyszer ne kapjon vissza különadót. De mit jelent a 
folyamatban lévő hazai jogorvoslat? Az Art. 124/B.§ alapján benyújtott önellenőrzés 
folyamatban lévő jogorvoslati eljárásnak minősül-e? Az önellenőrzés egyértelműen 
nem jogorvoslat, de ismerve a NAV kreatív jogértelmezéseit, minden megtörténhet. 
Ha pénzt kell beszedni, akkor a NAV ellentmondást nem tűrően kiválóan tudja 
önkényesen értelmezni a jogszabályt. Ha pénzt kellene visszafizetni az Art. 124/B.§ 
alapján 15 napos törvényi határidővel, akkor hirtelen tanácstalanná válik és 
útmutatásra vár. A 98%-os különadóval kapcsolatosan határozott véleményem, hogy 
nem volt szükség törvénymódosításra, pusztán a jogszabályok értelmezésből levont 
következetés megerősítésére: a különadó alap az szja törvény általános szabályai 
szerint egyéb jövedelemként adózik.   
 
A (10) bekezdés arról rendelkezik, hogy azok akik önellenőrzést nyújtottak be és az 
adóhatóság másodfokon még e törvénymódosítás hatályba lépése előtt elutasította 
az önellenőrzést, a jogerős határozatot visszavontnak kell tekinteni. Ez 
tulajdonképpen egy automatikus felügyeleti intézkedésnek tekinthető. 
 
A (11) bekezdés azokra tér ki, akik a 2013-as bevallásukat már úgy adták be, hogy 
nem vallották be a különadó alapot és a kifizető által levont különadót 
visszaigényelték. Nekik a NAV hivatalból állapítja meg a 25%-os átalányadót. Külön 
kérelemre nincs szükség. Ha nem utalta vissza a pénzt, akkor a NAV nem fog sietni, 
még az is lehet, hogy feledékeny lesz.   
 
A (12) bekezdés kimondja, hogy most már semmilyen indokkal nem lehet 
önellenőrzést benyújtani a különadó visszatérítésére. Kizárólag az átalányadó 
kérelemre történő megállapítására van lehetőség.  
 
A törvénymódosítás nem vonatkozik azokra, akik az Art. 124/B.§ alapján már úgy 
nyújtották be az önellenőrzésüket, hogy a különadó alapot egyéb jövedelemként 
vallották be, vagy a 2010-es évre csak a befizetett különbözetet kérték vissza. 
Esetükben a NAV már jóvá is írta az adófolyószámlájukon az önellenőrzéssel 
visszakért különadót. Az adófolyószámlán lévő túlfizetés felett az adózó rendelkezik. 
Az önellenőrzés benyújtásától számított 30 napon belül utalnia kell a NAV-nak, utána 
már ketyeg a késedelmi pótlék. Hiába várt arra a NAV, hogy a törvénymódosítás 
ezekre az önellenőrzésekre is kiterjedjen.  
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