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Beterjesztette a kormány a 98%-os különadó visszatérítéséről rendelkező jogszabály 
tervezetet. Ez elsősorban azokat hozza kedvező helyzetbe, akik korábban éltek a 
jogorvoslati lehetőségükkel és ügyükben ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztető 
elmarasztaló jogerős határozat született. A jogszabálytervezet nem zárja ki a 
különadó visszatérítéséből azokat sem, akiknek ügyét bíróság felülvizsgálta és 
elutasította a keresetüket. Esetükben a folyószámlán az átalányközteher nemcsak a 
különadó kötelezettséget váltja ki, hanem a korábbi eljárásban megállapított 
adóbírságot, késedelmi pótlékot is, mint jogkövetkezményeket.  
A jogorvoslattal még nem élők esetében nem jelent tartalmilag lényeges változást a 
törvénytervezet. Láthatóan csak időt akar nyerni vele a kormány. 
 
Tartalmilag elemezve a törvénytervezetet a jogalkotó láthatóan megfeledkezett arról, 
hogy 2010-ben a különadó szerepelt az Szja bevallásban és a különadó alap után még 
járulékokat is kellett fizetni. Így az összes közteher a felső sávban csaknem 58% (40,64 
+ 17) volt, ami megfizetett különadónak minősült. A törvénytervezet nemcsak a 2010-
ben még fizetendő 40% különadót térítené vissza, hanem a megfizetett 58%-ból még 
18%-t. Így jelen formájában a törvénytervezet visszaélésre ad lehetőséget. Akik 2010 
évre nem adták be a 1053K bevallásukat, azok a törvény hatályba lépését követően, 
pótolva a bevallást és azonnal kérelmet benyújtva a különadó alap 18%-át 
visszakaphatják a 1053-as bevallásukhoz képest. Ezt a szakmai hibát módosító 
indítvánnyal valószínűleg korrigálni fogja a jogalkotó.  
 
Akik már benyújtották az önellenőrzésüket a 1053K-04-es, illetve a további évek      
16-03-as lapján kitöltött jogi indoklással, azokra továbbra is az Art. 124/B.§ -ban 
rögzített 15 napos határozathozatali határidő vonatkozik. A törvénytervezet 
érthetetlen módon 120 napos határidőt állapít meg a határozathozatalra, ami még 
meghosszabbodhat a kifizetőtől való adatbekérés időtartamával. Az adóhatóság most 
sem tartja be a 15 napos törvényi határidőt, sőt az NGM is arra biztatja, hogy ne 
hozzon érdemi határozatot. Semmi garancia nincs arra, hogy ha a NAV önkényesen 
nem tartja be most a 15 napos határidőt, akkor majd a 120 napos határidőt be fogja 
tartani. 
Mire is kell a NAV-nak 120 nap? Ki kell számolni a bevallott különadó alap 40%-át 
vagy 15%-át vagy 20%-át vagy 25%-át.  Ez általános iskolai tananyag. Néhány perc 
csupán. Éppen ezért indokolatlan az is, hogy kérelemre történjen a visszatérítés. 
Miért kell kérni azt, ami a bevallás alapján hivatalból, ellenőrzés nélkül teljesíthető. 
Tehát összességében megállapítható, hogy a benyújtott törvénytervezet csak 
időhúzásra játszik. A 2010-es évet leszámítva nem állapít meg lényegesen eltérő 
visszatérítendő összeget, mintha az Szja törvény alapján egyéb jövedelemként adózás 
alá vonná a különadó alapot. Készítettem egy kalkulátort a weblapomon, melyben 
össze lehet hasonlítani a különadó alap törvénytervezet, illetve az Szja törvény 
szerinti adózás alá vonását. 



Többen továbbra is alaptalanul vélelmezik, hogy a 98%-ra vonatkozó alkalmazási 
tilalom 0%-t jelent. Ez nem igaz. Ha a speciális szabályra alkalmazási tilalom van 
érvényben, akkor az általános (szja) szabályok lépnek helyébe. A jogalkotó olyan 
szabályokat próbál most törvénybe iktatni, amelyik kedvezőbb – a 2013-as évet 
leszámítva -, mintha nem alkották volna meg a különadó törvényt. Így a 
visszamenőlegesség a jogalkotásról szóló törvény alapján nem tiltott. 
 
Ami ajánlható: haladéktalanul be kell nyújtani az önellenőrzést az Alkotmánybíróság 
ítéletére és a Kúria ítéletére hivatkozással, melyek szerint a nemzetközi szerződésbe 
ütközés önellenőrzéssel korrigálható. A jogszabályváltozást pedig várják meg azok, 
akik már korábban éltek a jogorvoslati lehetőségükkel és ezzel kizárták magukat az 
önellenőrzés lehetőségéből. Aki még továbbra is várja a „sült galambot”, az könnyen 
két szék között a pad alatt találhatja magát. 
 
Aki megkeres, annak méltányos munkadíj ellenében segítek elkészíteni az 
önellenőrzést. Ehhez csak a különadó bevallást tartalmazó bevallása szükséges. Az 
önellenőrzés elkészítése nem igényel személyes közreműködést, az e-mailban 
elküldött bevallás alapján is el tudom készíteni az önellenőrzést. Miután a 
törvénytervezetben a 2013-as évet leszámítva kedvezőbb százalékértékek vannak a 
visszatérítésre, ezért ha mégis a valamikor kihirdetett törvény szerint történik az 
önellenőrzés elbírálása, akkor az csak kedvező lehet a magánszemélyeknek. 
 
Biztatásul annyi információval tudok még szolgálni, hogy az ügyfeleim által benyújtott 
önellenőrzés esetében az adóhatóság 2 hete már megkezdte a különadó 
adófolyószámlán történő jóváírását. Bár néhány esetben megpróbálkozott kiutalás 
előtti ellenőrzés kezdeményezésével, ám ezt az Art. 124/B.§ kizárja. Már nincs más 
lehetősége a NAV -nak, mint a 30 nap elteltével a különadó visszatérítése. Az 
adófolyószámla felett ugyanis az adózó rendelkezik.     
 
Az adóhatóságnak jól jött az ügyvédek riogató magatartása. Nyert vele fél évet. Most 
a törvénytervezet benyújtásával újabb fél évet szeretne nyerni a kormány a 98%-os 
különadó visszatérítésnél. Ne adjunk több időt. A jogi helyzet tiszta, lépni kell: 
haladéktalanul önellenőrzést kell benyújtani. A visszajáró különadó összegét 
ellenőrizze a kalkulátorommal. 
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