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A hazai sportgazdaság fejlődése

• A hazai sportpiac és a ennek részeként a hazai 
sportszervezetek anyagi forrásai jelentősen 
megváltoztak 2010-től kezdődően a magyar kormány 
sportbarát politikája révén

• A Közös kutatás Dr. Gősi Zsuzsával,a Testnevelési Egyetem 
Sportmenedzsment Tanszékének szakértőjével
a NAV társasági adóbevallási adatainak felhasználásával.

• Köszönet a NAV, illetve a Testnevelési Egyetem vezetőjének

(Prezentálva először a TF Nyerges Mihály emlékkonferenciáján 2018.01.23-án)
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Merre mozdult a sportpiac ?

Érzések, sejtések és a tények..

• Karakteres növekedés az állami 
sporttámogatások terén 2010-2016 közt

• A TAO és sportágfejlesztési támogatások nyomán a 
szövetségi és klub források jelentősen bővültek: 

43 mrdFt-ról 241 mrdFt-ra

• A sport civil szervezeti markánsan növelhették 
sportpiaci fogyasztásukat 

• Ebből dinamikus bevétel növekedés a 
sportvállalkozásoknál



Néhány fontos tény, adat 2010-2016

• A sportvállalkozások éves árbevétele 79 –ről

164  milliárd Ft-ra nőtt (208 %!)
• Ez évi 15,5 % -os növekedés, ami a magyar GDP éves 

növekedésének az 5-szöröse!

• A gazdasági ágazatok dobogóján a sportgazdaság ! 

• A növekedési forrás elsősorban a nonprofit 
sportszervezetektől érkezett 

• A nonprofit sportszervezetek átlagbevétele 5.7-
ről 27.1 millió Ft-ra nőtt ( 475%)



Néhány fontos tény, adat 2010-2016

• A sportvállalkozási szektor 7,2 milliárdos 
adózás előtti vesztesége 5,3 milliárd Ft 
nyereségre váltott

• De ez még így is csak 3,2%-os nyereség az árbevételhez 
képest, igaz jóval kellemesebb adat, mint a 9,1 %-os 
veszteség volt!

• A közösségi források bővülése a klubok és 
szövetségek bevétel növekedésében 
meghatározóak

• A piaci szempontok még gyengén érvényesülnek



Honnan a származnak a 
felvázolt megállapítások ?



Sportvállalkozás

• .
KSH besorolás
NAV besorolás

Kizárólag a 
főtevékenységi kör 

Sporttörvény

Sportvállalkozás –
főszabályként 

KFT; RT 



Előzmények
• Sportvállalkozások felmérése átfogóan NAV 

adatbázis alapján – 2002

• Főbb megállapítások:
• Szektor árbevétele 350 milliárd Ft, 

• 90% sportszer kiskereskedelem

• élő sport bevétele 30-35 milliárd között

• Sportszektor árbevétele a nemzetgazdaságnak a 0,9%-
át jelentette

• A támogatások és adóbefizetések alapján a sport 
sportszektor nettó adóbefizető volt

• Állami kiadások arányát 2002/03-ban 0,2%, 2010-
ben 0,5%, 2015-re ez 1%-ra becsülték 



Nonprofit sportszervezetek 

Nonprofit 

sportszervezetek száma Összes bevétel,
Nonprofit szervezeteken 

belüli bevételi arány

Egy szervezetre 

jutó bevétel, Növekedés 

db milliárd Ft % ezer Ft 2010=100%

2010 7 526 43 3,6% 5 726 100%

2011 7 563 52 4,2% 6 848 120%

2012 7 649 68 5,4% 8 839 154%

2013 7 722 77 6,2% 9 920 173%

2014 7 792 95 6,4% 12 141 212%

2015 8 865 179 11,6% 20 202 353%

2016 8 899 241 14,6% 27119 474%



Sportvállalkozások összevont adatai

- 7721 Szabadidős, sporteszköz 

kölcsönzés

- 8551 Sport és szabadidős képzés

- 9311 Sportlétesítmény működtetése

- 9312 Sportegyesületi tevékenység

- 9313 Testedzési szolgáltatás

- 9319 Egyéb sporttevékenység

- 9604 Fizikai közérzet javító 

szolgáltatás 

2010 2013 2015 2016

Vállalkozások száma 

(db) 5448 9217 8905 8463

Értékesítés nettó 

árbevétele (milliárd Ft) 79 117 149 164

Foglalkoztatottak 

létszáma (fő) 10887 13615 15224 15332

.



Fizikai közérzetet javító szolgáltatás - 9604 -

• Ebbe a szakágazatba tartozik:
- törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, 
gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsító szalonok, 
masszázsszalonok stb. tevékenysége

• Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
• Sportlétesítmény működtetése (9311)

• Sportegyesületi tevékenység  (9312) 

• a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége (9313)

• egyéb sporttevékenység   (9319) 
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FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (2010;2016)

Megnevezés 

/ TEÁOR

77.21 

Szabadidős, 

sporteszköz 

kölcsönzése   

85.51 Sport, 

szabadidős 

képzés              

93.11 Sport-

létesítmény 

működtetése          

93.12 Sport-

egyesületi 

tevékenység           

93.13 

Testedzési 

szolgáltatás               

93.19 Egyéb 

sport-

tevékenység                

96.04 

Fizikai 

közérzetet 

javító 

szolgáltatás

ÖSSZESEN

Létszám 2 093 148 541 2 029 334 5 039 703 10 887
Átlagos 

létszám 1,09 1,14 1,33 3,78 0,47 3,47 2,41 2,00
Személyi 

jellegű 

ráfordítások
3 840 214 982 4 319 2 981 9 596 846 22 778

Létszám 286 676 2 051 701 1 128 4 311 6 179 15 332
Átlagos 

létszám 1,32 0,97 3,09 0,36 2,23 1,43 4,32 1,81
Személyi 

jellegű 

ráfordítások
547 1 746 6 064 5 161 1 654 31 156 16 413 62 741



Értékesítés nettó árbevétele (milliárd Ft)
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Egy vállalkozásra jutó árbevétel (ezer Ft) 
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RÁFORDÍTÁSOK (milliárd Ft) 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2010 2013 2015 2 016

68,32

94,22

116,85
124,55

22,78

40,43

53,90
62,74

6,98

8,63
10,58 11,70

Anyagjellegű
ráfordítások

Személyi jellegű
ráfordítások

Értékcsökkenési
leírás



NYERESÉG – VESZTESÉG – TAO (Millió Ft) 

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

2010 2013 2015 2016

-7195

-4410

-920

5302

-2821

-519

2916

7669

436 501 825
1287

Adózás előtti
eredmény
(Tao. tv.)

Számított adó
alapja

Társasági
adó
kötelezettség



A sportszervezeteket érintő 
legfőbb adózási változások

Miért kell ezzel rendszeresen foglakozni?
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„In this world nothing can be said to be 
certain, except death and taxes.” 

Ezen a világon semmiről sem mondhatjuk, hogy 

biztos, kivéve a halált és az adókat.

(Benjamin Franklin 1789.)



Az adójogi módosítások…

célja: 

• folytatni az elmozdulást a szolgáltató jellegű 
adóhatóság felé
▪ Az adózási tevékenység eredményességének növelése új 

eszközökkel

▪ az ország versenyképességének folyamatos 
javítása
▪ Bürokrácia csökkentés

▪ Családok segítése

▪ A változás lehetséges területei
▪ Az adózás rendje és

▪ Az anyagi adójogszabályok





Jogkövetés





Megbízható vagy kockázatos Adózó ?

• A minősítést az adóhatóság első ízben a 2016. első negyed-
évre vonatkozó adózói adatok alapján adta ki. A kapott
minősítések lekérdezésére már 2016. második negyed-évétől
az ügyfélkapun keresztül van lehetőség.

• Az adóhatóság kockázatosnak (-) minősíti azokat az adózókat, 
akik 

• nagy összegű adóhiányt vagy - tartozást halmoztak fel, 

• akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatnak, és 

• akiket egy éven belül ismételt üzletbezárásra büntetettek.

• A megbízható (+) státuszt elnyertek előnyösebb elbírálása
• a kiszabható mulasztási és adóbírság felső határát 50%-kal mérséklik 

• a nyilvántartott tartozásra évente egy alkalommal automatikusan 12 
havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak;

• a visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság 2017. január 1-
jétől 45 napon, 2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki.



Megbízható (+) adózó
az a vállalkozás lehet, 

• amelyik legalább 3 éve működik,

• öt évre visszamenőleg nem volt 
• 3 százaléknál nagyobb adókülönbözete és

• 500 ezer forintnál nagyobb adótartozása, 

• illetve megfelel még további néhány feltételnek.

• A NAV az érintettek bevonása nélkül végzi a minősítő 
adatelemzést

Megbízható   nem azonos a köztartozás mentessel !





Köztartozás mentes adózó (nem új)
• A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti 

kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a KOMA 
elnevezésű nyomtatványon

• A kérelem kötelező tartalmi eleme az adózó nyilatkozata arról, hogy

1. nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült 
adótartozása; 

2. nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig 
esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tesz/tett; 

3. adószámát nem függesztették fel; 

4. nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt.

Hasznos a gyakran pályázóknak!









Adóhatósági támogató eljárás

• Új elemként jelent meg tavaly a támogató eljárás. A 
feltárt kockázat megszüntetése érdekében a NAV 
támogató eljárást indíthat.

• Támogató eljárás keretében a NAV az adózót 
felhívja önellenőrzésre, illetve kapcsolatfelvételt 
kezdeményez a hibák, hiányosságok orvoslására. 
Az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt 
szankcionálásnak nincs helye, azonban az eljárás 
eredménytelensége esetén a NAV elrendelheti az 
ellenőrzést.



Adminisztrációs hiba, tévedés

• A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása esetében az adóhatóság mulasztási bírság 
kiszabása nélkül – határidő kitűzésével – hívja fel az adózót a 
kötelezettsége teljesítésére, azaz adminisztrációs hibát, 
tévedést nem bünteti azonnal.

Pótlékmentes részletfizetés
• A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség kapcsán a 

korábbi 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik a pótlékmentes 
részletfizetés összeghatára, melyet a személyi jövedelemadón 
túl az egészségügyi hozzájárulásra is kiterjesztik
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Az Art. változása

az adózás rendjéről szóló törvényt 2018. január 
elsejével három új váltotta fel:

1. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art),

2. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 
tv. (Air), illetve

3. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt).
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7 helyett 2 ellenőrzés típus

1. ellenőrzéssel lezárt időszakot teremtő 
adóellenőrzés, minek során az adóhatóság az 
adózó adó-megállapítási, bevallási 
kötelezettségének teljesítését adónként, 
támogatásonként és időszakonként vizsgálja, 
másrészt 

2. a jogkövetési vizsgálat, aminek keretében az 
adóhatóság ellenőrizheti, hogy az adózó eleget 
tett-e a törvényekben előírt egyes adminisztratív 
adókötelezettségeinek

2018. 02. 12.
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Önellenőrzés 

• Pozitív változást hozhat az önellenőrzési szándék 
bejelentésének új lehetősége. Ezt ugyanazon 
időszakra és adónemre egy alkalommal lehet 
megtenni, következménye, hogy a bejelentéstől 
kezdve 15 napig nem indíthat ellenőrzést a NAV.

• Szintén változik az önellenőrzési pótlék 
tekintetében, hogy amíg eddig csak mérséklésre 
volt lehetőség, ezen túl annak elengedését is lehet 
majd kérni.
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Külföldi számla bejelentése

• A 2018. január 31-éig minden gazdasági 
társaságnak be kell jelentenie a NAV-hoz a külföldi 
pénzintézetnél vezetett, 2018. január 1-én élő 
valamennyi bankszámláját.

•
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SZ.J.A.

• 2017-től a magánszemélyek bevallási ajánlatot 
kaptak, ezt jóváhagyhatták, vagy észrevételt 
tehettek. Minderre elektronikus úton is volt 
lehetőség.

• A 2016-ra vonatkozó adóbevallást 2017-ben már teljes 
egészében az adóhivatal  készítette, így 3,5-3,8 millió 
embernek nem kellett bevallást benyújtania sem 
elektronikus, sem papír alapon

• ezt jóváhagyhatták, vagy észrevételt tehettek
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Kinek készít szja bevallást a NAV?

•MINDENKINEK 2018-tól !!!
HOGYAN KÉSZÜL A NAVOS  SZJA BEVALLÁS?
• A NAV a kifizetőktől és egyéb adatforrásokból kapott információkat 

feldolgozza,

• majd az adóbevallási tervezetet március 15-ig közzéteszi az ügyfélkapu
használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen.

• Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, 2018. március 19. éjfélig postai 
úton, sms-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy a NAV a bevallási 
tervezetet papíralapon, postán küldje el neki. A kérelemnek tartalmaznia kell 
az adózó születési időpontját és adóazonosító jelét is. A NAV a kérelem 
nyilvántartásba vételéről az adózó által választott kapcsolattartási formában 
tájékoztatja az ügyfelet.

Nem tud készíteni a NAV adóbevallási tervezetet mindenkinek…
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Adóbevallási tervezet igénylése 
papír alapon
• SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon 2018. január 

8-tól a következő formában: 
SZJA_adóazonosítójel_ééééhhnn

• webűrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)

• a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon 
történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon

• levélbenkötetlen formában

• a NAV ügyfélszolgálatán személyesen, vagy 

• a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül (TCC, 
ÜCC)
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Értesítés a visszatérítendő vagy 
a befizetendő adó összegéről
• A NAV április 30-ig az ügyfélkapusoknak elektronikus, 

az azzal nem rendelkezőknek pedig postai úton 
értesítést küld a visszatérítendő vagy befizetendő adó 
összegéről valamint az adózóról nyilvántartott adatok 
esetleges ellentmondásairól.

• A visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől 
számított 30 napon belül kell kiutalnia a visszatérítendő 
adót. Az adóhatóság visszatarthatja a visszaigényelt 
összeget, ha köztartozása van az adózónak. Aki nem 
nyújtja be a bevallási határidőre a visszaigénylésre 
vonatkozó adatokat, annak nem utalják ki az adót, 
ehhez külön kiutalási kérelmet kell benyújtania.

2018. 02. 03. Nagy József : sport és adózás 2018. 42



Bevallási ajánlat jogerősítése
• Ha az adózó nem ért egyet az adóbevallási tervezetben 

feltüntetett adatokkal, május 20-ig kijavíthatja, illetve 
kiegészítheti az erre a célra kialakított elektronikus felületen 
vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást 
nyújthat be. A postai úton megküldött tervezetre is ez 
vonatkozik.

• Aki nem jelez az elfogadta! Amennyiben az adózó május 22-ig 
nem korrigál vagy nyújt be más módon bevallást, az 
adóbevallási tervezet általa benyújtott bevallásnak, a benne 
szereplő adó általa bevallott adónak minősül. Ha valaki több 
bevallást is benyújt, akkor az első (ideértve a munkáltatói adó-
megállapítást is) minősül a bevallásának.

• Ha fizetendő adót jelez a bevallás, az is rendezendő május 22-
ig!
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Bevallás kitöltő és ellenőrző 
programok 
• 17SZJA kitöltő program publikálása 

(ÁNYK,WebNYkK) 2018. január 8.

• Az online felület használható: 
• magánszemélyek, 

• Őstermelők, 

• Áfafiz.kötelezett magánszemélyek 

• Egyéni vállalkozók

• Egyéni vállalkozók bevallási 
határideje:2018.február26.
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Munkáltatók adminisztrációs 
terheinek csökkentése 
2018. Január közepe 

• munkáltatói adó-megállapítás megszűnése, 

• mentesülés a nyilatkoztatás alól, 

• 2018.január31-ig az összesített 
igazolás(17M30)kiadása.

• A NAV a munkavállalók részére elkészíti az 
adóbevallási tervezetet.

• … és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat is kiküldésre 
kerül
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1+1 %

• Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek 
listája a NAV honlapján érhető el.

• Fontos, hogy a 2018. május 22-ei rendelkezési 
határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt 
követően rendelkezik befizetett személyi 
jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése 
érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel 
sem mentheti ki.

• 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával 
egyező nyilatkozat e-uton, papír alapon (postai 
úton, vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain)
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Fontos határidők:

• Kedvezményre való jogosultságot tanúsító igazolás 
kiadása a magánszemélynek február 15-ig !

• Szja-bevallási (17SZJA) és adófizetési határidő az 
egyéni vállalkozók részére február 25. !

• A 17SZJA, adóhatósági közreműködés nélküli szja-
bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének 
határideje május 22.
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Adómentes nem pénzben adott 
juttatások

• A nem pénzbeli juttatások közül adómentes az olyan 
szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott 
sportintézmény sportrendezvényén nyújt (kivéve az 
utazást, az elszállásolást és az étkezést) [Szja tv. 1. 
számú melléklet 8.7. pont]. 

Ez például azt jelenti, hogy ha valamely cég edzőtermet biztosít a 
dolgozói és családtagjai számára, és ott sportrendezvényeket 
szervez, a résztvevők számára a sporteszközök, berendezések 
ingyenes igénybevétele miatt nem kell adót fizetni.
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Adómentes nem pénzben adott 
juttatások
• amelyet a sportszervezet, országos sportági 

szakszövetség az edzőtáborok keretében az edzési 
vagy versenyfeladathoz tartozó utazás, szállás és 
étkezési szolgáltatás révén juttat a versenysport, 
diáksport érdekében szervezett edzés vagy verseny 
vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási 
jogviszonyban nem álló résztvevőjének. 

2018. 02. 03. Nagy József : sport és adózás 2018. 49



Adómentes juttatások

• Adómentes a sportrendezvényeket kedvelők, 
szurkolók számára az ingyenesen vagy 
kedvezményesen juttatott, sporteseményre szóló 
belépőjegy, bérlet, ha azt a sportesemény-
szervező tevékenységet folytató szervezet adja
(kivéve, ha azt más személy megrendelésére 
teljesíti),

Adómentes a Gerevich Aladár-sportösztöndíj .
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Adómentes nem pénzben adott 
juttatások
• Az alapító okiratuk szerint a sportot támogató közhasznú

egyesületek, alapítványok, közalapítványok, munkavállalói-
érdekképviseleti szervezetek sportolóknak nem pénzben 
adott juttatásai [Szja tv. 1. számú melléklet 3.3. pont].

• Az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány által a lakosság, 
a közösség széles körét érintő (nem zártkörű), azonos 
részvételi feltételekkel szervezett sportrendezvényen a 
helyben nyújtott szolgáltatás, a helyi fogyasztásra juttatott 
étel, ital, valamint – legfeljebb a rendezvény összes 
költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben –
résztvevőnként azonos értékű, ajándék [Szja tv. 1. számú 
melléklet 8.35. pont].
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Adómentes juttatások

• Az érmes olimpikonok olimpiai járadéka, 

• a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és 
özvegyeik,

• a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő 
nyugdíjas sportszakemberek részére szociális 
rászorultságra figyelemmel nyújtott támogatás. 

• a sporteredmények elismeréseként a törvényben, 
kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározott 
vagy kormánydöntésen alapuló (pl. az olimpiai 
helyezetteknek adott) juttatás [Szja tv. 1. számú melléklet 
3.2.2. pont].
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Adómentes sporteseményre 
szóló belépőjegy, bérlet
• Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont b) 

alpontjának rendelkezése alapján nem pénzben 
kapott juttatásként adómentes a kifizető által 
ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy 
kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer 
forint értékben juttatott, sporteseményre …. –
szóló belépőjegy, bérlet.
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Csökken a SZOCHO

• a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5% lesz, 
egységesen az egészségügyi hozzájárulás általános 
mértékével (eho) és a kifizetői egyszerűsített 
közteherviselési járulékkal (ekho). 

• Az egyes meghatározott juttatások közterhe így 40,71%-
ra csökken (43,66%-ról). 

• Azokban az esetekben, amikor a magánszemély 
kötelezett a szocho, vagy az eho megfizetésére, és azt 
költségként nem tudja elszámolni, akkor a jövedelem 
84%-át kell az adó alapjául szolgáló jövedelemnek 
tekinteni (a korábbi 82%-os szabály helyett).
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Adózni lehet 
egyszerűbben is…
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Nem kell külön megfizetni, 
bevallani… ☺

• a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót 
és a szakképzési hozzájárulást, ha KIVA alany 
valaki,

• pl. az SZJA-t, TAO-t, Járulékokat, EHO-t, 
SZOCHO-t a KATA-át választóknak
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KATA
KisAdózó vállalkozások Tételes Adója

• Eddig több mint 250 ezren választották
• jelentős adómegtakarítást, egyszerűbb könyvvezetést és kevesebb 

adminisztrációt jelent.

• A főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő 
kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie. A

• mentesülnek pl. az SZJA, TAO, Járulékok, EHO, SZOCHO

• 6 millió forintról 12 millióra  nő a katások bevételi 
határa.

• meghaladó része után 40 százalék adót kell fizetnie. 

• Az adóalanyiság kezdete a feltételek megléte esetén a 
választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. 
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KIVA , azaz a kisvállalati adó 

• Az eddigi 25 helyett 50 foglalkoztatottig választható, ha a 
mérlegfőösszege max. ötszázmillió forint. 

• Kedvező a gyorsan növekvő vállalkozások számára, mert a 
vállalkozásba visszaforgatott nyereség azonnal levonható az 
adóalapból, 

A kisvállalati adó mértéke az adóalap* 16 13 százaléka, melynek 
teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális 
hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és 
megfizetése alól.

• *a pénzforgalmi eredmény és a vállalkozásból kivont osztalék, 
valamint a tőkeműveletek egyenlege, és néhány adóalap-
módosító tétel.
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KIVA alanyiság

• A bejelentését követő hónap első napjával jön létre. 

• A bejelentést az erre a célra rendszeresített 
(’T203KV jelű) nyomtatványon, elektronikus úton 
lehet megtenni.
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EKHO-val teljesítheti a közterhek 
megfizetését

(A bevétel 15%-a  nyugdíjasoknál 11,5%-a  az adó)

•a szakképzett edző, sportszervező, -
irányító (FEOR-08 2717), feltéve, hogy 
rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 
jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott 
képesítéssel, szakképzettséggel;

• - továbbá…
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EKHO-val teljesítheti a közterhek 
megfizetését

• - a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a 
sportról szóló törvény1 11/A. §-ában
meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a 
magánszemély sportszervezettel vagy a sportról szóló törvény 19. § (3) 
bekezdése szerinti sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten 
feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint 
sportszakembernek minősül, vagy a sportszövetség vagy a 
sportszervezet főállású munkavállalója, a sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához  szükséges képesítések jegyzékéről 
szóló jogszabályban meghatározott  tevékenységek esetén feltéve, hogy 
a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben 
meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel. 

• MAX 60 millió Ft bevételig lehet EKHO-s ! „Élsportoló” 120 mFt-ig! 
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Az alanyi áfa mentesség határa

• Értékhatára 6 millióról 8 millió forintra nőtt

• Még több vállalkozás választhatta 2017-től az alanyi 
mentességet, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a vállalkozónak nem kell ÁFÁ-t felszámítania és 
fizetnie az államkasszának, és ÁFA bevallást sem 
kell benyújtania.
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A tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegér 
tekintettel ÁFA mentes termékértékesítések és 
szolgáltatásnyújtások köre

• 1.) Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére 
tekintettel

• m) az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, amelyet 
közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesít 

• ma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében 
veszi igénybe, vagy 

• mb) olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy 
javára történő közvetlen biztosítása érdekében veszi igénybe, kivéve az 
uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, a sportesemény megtekintését, 
valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) 
bérbeadását;
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Egyéb  változások (nem teljes lista !)

5 %-os ÁFA pl.:

• Internet hozzáférési szolgáltatás

• Éttermi vendéglátás helyben készített ételei

TURIZMUS FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ÚJ)

• Hozzájárulás fizetésére kötelezett személy vagy szervezet, aki/amely 
ilyen szolgáltatást nyújt. 

• Hozzájárulás alapja a hozzájárulás köteles szolgáltatás áfa nélküli 
ellenértéke. • 

• Mértéke 4%. 

• Bevallási időszak – az áfa bevallási időszak. 

• Bevallási határidő – áfa bevallási határidő. Ha áfa bevallásra nem 
kötelezett, akkor az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontját követő év február 
25-e.
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ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS 
A SZÁMLÁK ADATAIRÓL (e-szla)

• Belföldön nyilvántartásba vett adóalany 
(ideértendő a külföldön letelepedett belföldön 
„csak” regisztrált adóalany is) által egy másik, 

• belföldön regisztrált adóalany részére kibocsátott 
100 000 forint összeget elérő vagy meghaladó áfa 
tartalmú számlákról kell adatot szolgáltatni.

• A számla kibocsátásra kötelezett adóalany 
kötelezettsége (meghatalmazotti – ideértve az 
önszámlázás esetét is – számlázás esetén is).
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ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS 
A SZÁMLÁK ADATAIRÓL (e-szla)

• Számlázó programmal szembeni követelmény a 
valós idejű adatszolgáltatás, azaz a számla kiállítását 
(lezárását) követően azonnal.

• A módosító és érvénytelenítő számlákról is kell 
adatot szolgáltatni, ha az értékhatárt elérő 
számlákat érinti vagy a módosítással éri el az áfa 
összege az értékhatárt
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NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT 
SZÁMLÁK ADATAIRÓL 
ADATSZOLGÁLTATÁS

• Értékhatártól függ a gyakoriság. 

• Az adóalany ha az áthárított adó összege eléri vagy 
meghaladja a 100 000 forintot, de az 500 000 
forintot nem éri el a számla kibocsátását követő 5 
naptári napon belül, 

• az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla 
kibocsátását követő naptári napon belül köteles 
adatot szolgáltatni
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Átmeneti szabályok: 

• 2018. július 1-je után kiállított vagy kibocsátott 
számlákra kötelező az új szabály. 

• Ha a 2018. július 1. utáni és azt megelőző szabály 
alapján is adatot kellene szolgáltatni, az adóalany 
választhatja a 2018. július 1. utáni adatszolgáltatást. 

• A 2018. július 1-je előtt kibocsátott, július 1-je utáni 
kötelezettséget tartalmazó számlára a június 30-án 
hatályos szabályt kell alkalmazni (vagyis a tételes 
összesítő jelentést). (Áfa tv. 317. §)
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Reklámadó - adómérték 

• A közzétevő adóalany esetén az adó mértéke 
(2017. 07.01-től hatályos) 

• 2017. január 1. és 2017. június 30. között 0% 

• 2017. július 1-jétől 7,5%. 

• Mentes az adó alól az adóköteles tevékenységből származó 
adóévi nettó árbevételéből 100 millió forint (mentesség de 
minimis támogatás] 

• Megrendelő adóalany esetén az adóalap (a reklám-
közzététel havi összesített ellenértékének 2 500 000 
forintot meghaladó részének) 5%-a. 



Köszönöm a figyelmet !

Bővebben a NAV honlapján


