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Az Országgyűlés a múlt héten kivételes eljárásban fogadta el a 
NAV jövő évi átalakításáról szóló törvényt. Cikkünkben a szervezeti 
átalakítás lényeges elemeiről, valamint az egyéb, kiegészítő 
adómódosításokról nyújtunk rövid áttekintést.

NAV
 – A NAV 2016-os szervezeti átalakításának jogi 
szabályozása egyrészt a központi államigazgatási 
szervekről szóló törvény, másrészt magáról a NAV-
ról szóló törvény módosításával történik.

 – A NAV 2016-tól három helyett kétszintű szervezet, 
Kormányhivatal helyett pedig Központi Hivatal lesz. 

 – Megszűnik tehát a hét régiós szint és a központi 
szint fogja ellátni az irányítási funkciókat, míg a 
területi szervek feladata az állampolgárokkal való 
közvetlen kapcsolattartás lesz.

 – A kétszintes rendszer bevezetésével a jogorvoslati 
eljárások is szükségszerűen átalakulnak. A 
jelenleg megszokott rendben az adóhatóság 
általi ellenőrzési eljárás lezárásaként jegyzőkönyv 
készül, amelyre az adózó észrevételt tehet. 
Ennek hiányában vagy ezt követően születik meg 
az 1. fokú határozat, amely ellen fellebbezést 
terjeszthet elő az adózó. A fellebbezési eljárás 
lezárásaként meghozott 2.fokú határozat ellen 
jelenleg felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel 
lehet fordulni a NAV elnökéhez és/vagy peres 
eljárásban felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani 
a bírósághoz. A felügyeleti intézkedést követően 
az adózónak lehetősége van ismételten felügyeleti 
intézkedés iránti kérelemmel élnie az adópolitikáért 
felelős miniszternél, aki – akár folyamatban lévő 
bírósági eljárás esetén is - jogosult az adott ügyben 
érdemi döntést hozni.

 – 2016-tól a korábbiakkal ellentétben a területi 
szerveket a NAV-törvény fogja felsorolni, amely 
bizonyos Kormányrendeletben meghatározandó 
területi szervekre is utal, így valószínűsíthetően 
még év végéig sor kerül a NAV szervezetéről 

és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010 
Kormányrendelet módosítására is. Ennek azért 
van jelentősége, mert az új törvény értelmében 
jogorvoslati eljárásokban a Kormányrendeletben 
felsorolt területi szervek 1. fokú határozatai 
tekintetében az ún. Fellebbviteli Igazgatóság lesz 
a felettes szerv. Az egyéb adózási területi szervek 
felettes szerve a Központi Irányítás lesz. 

 – Fellebbezni, illetve felügyeleti intézkedés iránti 
kérelmet benyújtani 2016-tól a fent említett 
felettes szervekhez lehet majd.

 – Bár technikailag az adózás rendjéről szóló 
törvény módosításaként jelenik meg, itt érdemes 
megemlíteni a felügyeleti intézkedést érintő 
jövő évi változásokat. Ilyen eljárás iránti kérelmet 
előterjeszteni 2016-tól csak a felettes szervhez lehet 
majd. Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a 
NAV-ot irányító miniszter (a NAV elnöki tisztség 
megszűnik) ezentúl csak hivatalból tud felügyeleti 
intézkedést tenni, és csakis abban az esetben, ha a 
felettes szerv az ügyben már döntést hozott. Az ügy 
bíróság által jogerősen elbírált felülvizsgálati kérelem 
esetén azonban e két szerv sem járhat el.

 – Az átmeneti rendelkezések értelmében a NAV 
valamely szervénél 2015 decemberében még 
folyamatban lévő eljárásokat, hatósági ügyeket 
2016-tól az ügy elbírálására a módosított NAV-
törvény alapján hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szerv fogja lefolytatni. Feltételezhetően 
ez azt jelenti, hogy a megszűnő regionális szerveknél 
folyamatban lévő jogorvoslati kérelmek és egyéb 
ügyek e felettes szervekhez fognak átkerülni, de 
ennek konkrét megvalósulási formája és időtartama 
jelen pillanatban nem feltétlenül mérhető fel.

© 2015 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-
hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi 
személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.



 – A jelenlegi tisztségek közül az elnöki és az 
elnökhelyettesi funkciók szűnnek meg.

 – Új tisztségek a NAV hierarchiájában a NAV-ot 
irányító miniszter, illetve a Központi Irányítás 
fejeként a jövőben területi szinten is integrált 
állami adó- és vámhatóságot vezető államtitkár. 
A NAV-vezető munkáját helyettes államtitkárok 
és szakfőigazgatók segítik, egyebekben a 
hierarchiában elhelyezkedő vezetők megnevezése 
nem változik ((fő)igazgatók, (fő)osztályvezetők, stb).
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Az egyes adótörvényeket érintő módosítások

Társasági adó
 – 30 napra (8-ról) hosszabbodik az alaptámogatás 
és kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi 
teljesítésének bejelentésére nyitva álló határidő, 
amely ezentúl nem lesz jogvesztő határidő.  A 
kiterjesztett határidő alkalmazható a 2015-2016-
os támogatási időszakra is, illetve a 2015. adóévi 
társasági adóbevallás tekintetében az adózó 
kérelme alapján mentesülhet a jelenlegi 8 napos 
határidő elmulasztása miatti jogkövetkezmények 
alól.  

Adózás rendje
 – A módosítás szerint a vagyonosodási 
vizsgálatban becslést kizárólag a vagyon elleni 
bűncselekmények, a pénz- és bélyegforgalom 
biztonsága elleni bűncselekmények, a 
költségvetést károsító bűncselekmények, a 
pénzmosás és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények gyanúja miatt indított 
büntetőeljárásokban lehet.

Helyi iparűzési adó  
 – A novemberben elfogadott 2016-os adócsomag 
értelmében az önkormányzatok rendeletben 
nyújthatnak egyes adókedvezményeket. A törvény 
meghatározza, hogy kutatás-fejlesztés esetében az 
adócsökkentés legfeljebb az adóévben ilyen címen 
elszámolt közvetlen költség 10 százaléka lehet. Az 
önkormányzatok csak arról dönthetnek, hogy ezt az 
adókedvezményt rendeletbe iktatják-e vagy sem, 
egyebekben a törvényi keretekhez kell igazodniuk. 

Vám  
 – A NAV szervezeti átalakításának következtében, 
illetve azon belül megvalósul az adó- és a 
vámigazgatás teljes integrációja. Egyértelműsítik, 
hogy a jövőben a „Vámhatóság” és a „Vámhivatal” 
fogalmak alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, 
illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és 
vámigazgatóságait és azok kirendeltségeit kell 
érteni.  

 – A végrehajtási eljárás lefolytatását is szabályozzák, 
erre a hatályba lépést követően az Art. 
rendelkezései lesznek az irányadók.  

 – A vámhatóság és az adóhatóság által külön 
nyilvántartott folyószámlákat integrálták.

 – Pontosítják a nyilvántartott köztartozás erejéig 
történő visszatartás szabályait: a NAV az adós 
számára visszatéríthető vámot és nem közösségi 
adót valamint díjat az adós vámtartozása, nem 
közösségi adó valamint díjtartozása, vámigazgatási 
bírság tartozása, korrekciós pótlék tartozása, illetve 
az állami vám- és adóhatóságnál nyilvántartott 
köztartozása összegéig tarthatja vissza.  

A népegészségügyi termékadó 
 – Az adóalanyok csökkenthetik a neta összegét 
– legfeljebb az egyébként fizetendő adóösszeg 
10%-áig terjedő mértékben – az egészségmegőrző 
programjaik költségével. Az egészségmegőrző 
program fogalmát újonnanvezetik be.

Pénzügyi ágazati közfelügyelet 2016 július 1-től
 – A részletes indokolásban olvasható, hogy 
„előkészítés alatt áll a pénzügyi ágazati szakmák 
egészét érintő felügyelet (a pénzügyi ágazati 
közfelügyelet) létrehozása, amelynek részeként 
a könyvelők, a könyvvizsgálók mellett az 
adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles 
adószakértőkre vonatkozó előírásokat is 
felülvizsgálják. A felülvizsgálat iránya a jelenlegi 
előírások, követelmények szigorítása, az érintett 
szakemberek által nyújtott szolgáltatások 
minőségének a javítása érdekében. A pénzügyi 
ágazati közfelügyeletet várhatóan 2016. július 1-től 
állítják fel”.
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