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2308 – Katv. egyes rendelkezéseinek 
megszűnése miatti változások

• 01-04-es lap megszűnt a Katv. kisadózó vállalkozások tételes adójának
szabályozására vonatkozó változásai miatt

• Ennek következtében kivezetésre került a 01-01-es lap 15. sora,
valamint a 03-01-es lap 218. sora is



2308 M-lap változásai

• Az M-04 lap fejlécében történő nyilatkozat megtétele esetén a
bevallás az M-08 lapot nem kell kitöltenie az adózónak

• Tipikusan olyan esetekben fordul elő, amikor a kifizetés mögött nincs
tényleges jogviszony

• Gyakorlatban előforduló példák: Ingó bérbeadás, baleseti kártérítés,
pénz- és tárgynyeremény, kifizetett szerzői jogdíj



2308 M-lap változásai, 30 év alatti anyák 
kedvezménye

• A 2023. január 1-jétől hatályos 30 év alatti anyák adóalap-
kedvezménye következtében a 2308-as bevallás
• M-04 lapja új g) oszloppal,

• M-05 lapja új sorral,

• M-06-os lapja pedig két új sorral egészült ki, valamint az itt található kódolási
lehetőségek is kiegészítésre kerültek az új szabályozás következtében

• Az új mezők a kedvezmények érvényesíthetőségének sorrendjében
kerültek kialakításra a bevallás szerkezetében





A 343-344. sorokat csak utólagosan 
bekövetkezett változás esetén kell tölteni, 
oka: tervezet minél pontosabb legyen. 



Megszűnő szocho-kedvezmények

• Az M-11 lap XVI. blokkjában már nem érvényesíthetők a 06, 09, 11 
jogcímkódú, kifutó szocho-kedvezmények



’T1041 hivatalból történő zárása ’08-as 
bevallás adatai alapján (Art. 1. mell. 3.2 pont)

• „(…) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a
biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező
időpontját követő 8 napon belül kell teljesíteni, kivéve, ha a
munkáltató az 50. § szerinti havi adó- és járulékbevallásban
feltünteti a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját. (…) Az
állami adó- és vámhatóság a biztosítási jogviszony megszűnésének
bejelentését nem pótolhatja, ha a foglalkoztatottnak a
foglalkoztatóval egyidejűleg több biztosítási jogviszonya áll fenn.”



Határozott idejű jogviszony bejelentése 
’T1041-es adatlapon

• Az Art. 1. sz. mellékletének 3.8. pontja szerint a foglalkoztatónak
legkésőbb a foglalkoztatás első napján be kell jelentenie – a
foglalkoztatottal megkötött határozott idejű munkaszerződés
alapján – a foglalkoztatása utolsó napját (jogviszony megszűnésének
dátumát) is

• Ha módosul a határozott időtartam záró időpontja, vagy határozatlan
időtartamú jogviszonnyá alakul át a foglalkoztatás, helyesbítéssel
tudnak a korábban megadott időponton változtatni



Biztosítotti nyilvántartás és járulékbevallások 
adategyezősége

• ’08-as és ’T1041-es bizonylatok összehangolásának folyamata
• ’08-as bevallásokon fokozatosan kerültek bevezetésre az érintett hibakódok

(elsősorban a jogviszony kezdet, zárás vonatkozásában)
• Hibakódok kiterjesztése a munkaviszony mellett más jellegű jogviszonyokra is
• Önmagában ezek a hibakódok a bevallás feldolgozását nem akadályozzák, de

tájékoztató jelleggel értesítésre kerülnek az adózók

• ’08-as bevallások és ’T1041-es bizonylatok adategyezőségére felhívó tájékoztató
levelek kiküldése 2021 őszétől



2358 bevallás változásai – átalányadózás

• Új rendelkezés: átalányadózó egyéni vállalkozók negyedéves
gyakoriságú járulékbevallása

• Vonatkozó jogszabály: Art. 50. § (1a), Tbj. 40. § (2) bekezdés

• Új elemek a bevalláson:
• Főlap ’D’ rovatában jelölési lehetőség

• 2358/NY lapon új ’C’ blokk a

• Új AT-01, AT-02, AT-03 lapok

• 01-01-es lap egyes sorai kissé átalakulnak, a kifejezetten átalányadózásra
kialakított sorok az AT-lapokra kerülnek át





Egyéni vállalkozók egyszerűsített járulékbevallását 
segítő online felület - „Varázsló”

• Az adóhatóság egy külön online felületet hozott létre 2022-ben a KATA-
alanyiságuk megszűnését követően az átalányadózásra áttérő egyéni
vállalkozók részére

• A felület kiterjesztésre került 2023-ra vonatkozóan, az átalányadózók
mellett immár a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választók számára
is elérhető lehetőség

• „Kérdezz-felelek” típusú online felület
• A „Varázsló” csak az alapesetekre alkalmazható (kieső időt, szünetelés

időszakát egyelőre nem tudja kezelni)
• a 2358-as bevallás továbbra is elérhető az ONYA felületen is
• A bevallást online kitöltő adózók részére rendelkezésre áll egy, a

göngyölítést támogató funkció is







2358 – új soron kívüli bevallási kötelezettség 

• Art. 52. § (5) bekezdése új, soron kívüli adóbevallási kötelezettségről
rendelkezik a nyugdíjba vonuló átalányadózó egyéni vállalkozó, valamint a
biztosított mezőgazdasági őstermelő tekintetében

• Ennek megfelelően a 2358-as bevallás típusánál új kódolási lehetőség nyílt
meg: „N” – az átalányadózó egyéni vállalkozó, valamint a biztosított
mezőgazdasági őstermelő jelöli, ha öregségi nyugdíj iránti igényt nyújt be.

• Időszak: a bevallással még le nem fedett időszaknak az öregségi nyugdíj
megállapításának adózó által kért kezdő napját megelőző napjáig (ha a
nyugdíjat ettől eltérő időponttól állapítják meg (pl. „Nők 40”), utólag
korrigálni szükséges)



22SZJA – 25 év alatti fiatalok kedvezménye
• Az A-lapon két új sor jelenik meg a 25 év alatti fiatalok

kedvezményének bevezetése következtében, ugyanakkor a korábbi,
NÉTAK-ra vonatkozó ’e’ oszlop kivezetésre kerül, az új kedvezményeket
összesítő sorokban jeleníti meg a bevallás



22SZJA – megszűnő, illetve új kódolási lehetőségek

• Megszűnik a D-lap, a 2022-es szja-visszatérítés egyszeri jellegére
tekintettel, valamint a 01-lapon a kedvezmény típusánál az szja-
visszatérítést (is) tartalmazó kódolási lehetőségek kivezetésre
kerültek

• A 01- és 02-lapokon a családi kedvezmény, az első házasok
kedvezménye, valamint a kedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatok
tekintetében kialakításra került egy, az egész éves kódolásra
vonatkozó mező, amennyiben az eltartott/kedvezményezett eltartott
kódolása, valamint a kedvezmények érvényesítésének módja nem
változott az év során







06-lap új blokkja

• A tőzsdei jövedelmekhez hasonlóan a kriptoeszközökkel kapcsolatos
jövedelem esetén is van lehetőség adókiegyenlítésre, ennek
levezetésére a 06-lapon egy új blokkot hoztak létre



22SZJA - Őstermelők

• 12-01 lap: Az őstermelők vonatkozásában továbbra is az
átalányadózás az alapértelmezett, a lemondásról külön nyilatkozni kell
(2021. január 1-je óta az Szja tv. 8. sz. melléklet 1. pont alapján)

• Őstermelők tervezete továbbra sem válik bevallássá az adózó
interakciója hiányában



22SZJA - Egyéni vállalkozók I.

• 13-01 lapon a 2. és 3. sor vezérli az átalányban megállapított jövedelem
számítását, itt kell jelölni a 80/90%-os költséghányadot. Jelölés hiányában
40%-os költséghányaddal számol a program a 13-06 lapon.



22SZJA - Egyéni vállalkozók II.

• 13-01 lapon van lehetőség az átalányadózás választásáról történő
nyilatkozat megtételére a bevallási határidőig

• Mivel az adózóknak 2023. május 22-ig van lehetőségük nyilatkozni, az
egyes adózók tekintetében nem rendelkezünk ismerettel arra
vonatkozóan, hogy az adózókra a havi vagy negyedéves bevallási
határidő vonatkozik a 2358-as bevallás tekintetében

• 22SZJA-2358 kapcsolata: Az átalányadózást választóknak elég a
negyedéves 2358-as bevallást beadni (amennyiben a 22SZJA
bevallásban nem nyilatkozik az átalányadózás választásáról, a
járulékbevallásokat utólag korrigálni kell)



Adóbevallási tervezetekkel kapcsolatos egyes 
fontosabb időpontok

• Január 31: Kifizetői adatszolgáltatások benyújtásának határideje

• Március 6-ig beérkezett forrásbizonylatok (elsősorban
járulékbevallások, kontroll adatszolgáltatások) alapján készül el a
tervezet

• Március 16-ig kérhető az érvényes elektronikus (KÜNY-)tárhellyel nem
rendelkező adózók esetén a tervezet postai úton történő kiküldése

• Március 15-től elérhető az eSZJA Portálon a tervezet

• Május 2-ig megtörténik a tervezetek postázása

• Május 22.: Szja-bevallások benyújtásának határideje

• Június elején várható a tervezetek átforgatása



Áfa

• Art. 52. § (1a) bekezdése szerint „nem terheli az (1) bekezdés e)
pontja alapján az egyéni vállalkozót soron kívüli általános-
forgalmiadó-bevallási kötelezettség, ha egyéni vállalkozói
tevékenységének megszüntetése nem eredményezi általános forgalmi
adó alanyiságának megszűnését.”

• Soron kívüli áfabevallást nem kell tehát adnia annak az egyéni
vállalkozónak, aki megszűnik, vagy szünetel, de marad neki
adószámos magánszemélyes tevékenysége az adószámán

• Indok: Az általános forgalmi adó tekintetében nem jelent változást,
hogy a természetes személy a gazdasági tevékenységét kezdetben
egyéni vállalkozóként, majd őstermelőként folytatja.



Tao. – NY-02 lap

• NY-02-es lapon új nyilatkozattételi lehetőség: ebben a sorban kell 
jelölni, ha külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerint telephelyének 
minősül, és ezáltal innovációs járulék bevallására kötelezett, azonban 
a társasági adónak nem alanya



Tao. – Válságközlemény I.

• Az Európai Bizottság 2022. március 23-án közleményt adott ki egy
válságkezelési keretszabályozásról, reagálva a háborús helyzet által generált
gazdasági nehézségekre

• Alapja, hogy korlátozott időtartamra főszabályként a belső piaccal
összeegyeztethetőnek minősíti a közleményben szereplő kritériumoknak
megfelelő állami támogatásokat, ezért a Tao. tv. alapján de minimis
támogatásként igénybe vehető valamennyi kedvezmény igénybe vehető a
Válságközlemény szerinti támogatásként (első alkalommal a 2022. adóévről
2022. december 24-ét követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában )

• Tao. tv.: 4. sz. melléklet



Tao. – Válságközlemény II.
• 2229-es bevallásban jelölni kell, ha ennek keretében érvényesít kedvezményt, 

vesz igénybe támogatást az adózó 

• 02-01, 02-02, 02-03 lapokon új ’e’ oszlop került kialakításra ennek jelölésére

• A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben az adózó működését a háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik és erről adóbevallásában nyilatkozatot 
tesz (2229-02-03 lap 53. sor)



22TFEJLH és 23TFEJLH

• Turizmusfejlesztési hozzájárulás: 2022. október 1. napjától 2023.
március 31. napjáig nem keletkezik bevallási és fizetési kötelezettsége
sem az adóalanyoknak

• Amennyiben mégis beadják/beadták, önellenőrzést kell benyújtani, és
0 Ft-ra lehet módosítani a kötelezettséget

• Éves bevallási kötelezettség esetén az időszak 2022. december 31-ig
tart, de az októbertől decemberig tartó időszakra nem kell számolni
kötelezettséget

• Az ebből keletkező túlfizetés ATVUT17-es nyomtatványon igényelhető
vissza a folyószámlán



’43TAO és ’71-es bevallás kapcsolata

• A 2022. augusztus 31-ig a Katv. hatálya alá tartozó gazdálkodók
(egyéni cég, bt., kkt., ügyvédi iroda) nagy számban határozták el a
végelszámolásukat és kerültek vissza a Tao. tv. hatálya alá 2022.
szeptember 1-jétől

• Ezeknek az adózóknak a tevékenységüket lezáró ’71-es bevallás
mellett ’43TAO bevallás beadási kötelezettsége is keletkezett a
társasági adóelőlegek előírása tekintetében

• Fontos, hogy a ’43TAO bevallás könyvelése meg kell, hogy előzze a
’71-es bevallás könyvelését, ellenkező esetben tévesen előírt
kötelezettség jelenhet meg a folyószámlán



Meghatalmazás bejelentése

• 2023. január 27-től a NAV új adatlapot rendszeresített a 
meghatalmazások bejelentésére

• Elnevezése: UJEGYKE

• Ezzel párhuzamosan a meghatalmazások online történő bejelentése 
átkerült az eBEV Portálról az ONYA felületre 



Meghatalmazás bejelentése

• Nem kell és nem is lehet már külön a telefonos jogosultságot 
megadni, az automatikusan jár a megadott ügycsoportokhoz

• A meghatalmazást továbbra is mind a meghatalmazott, mind a 
meghatalmazó kezdeményezheti az ONYA felületen
• A meghatalmazó értesítést kap a tárhelyére, valamint az ONYA felületen is, 

amennyiben általa jóváhagyandó meghatalmazást kezdeményeztek, 
• a meghatalmazottnak viszont immár csak akkor kell jóváhagynia a 

meghatalmazó által kezdeményezett meghatalmazást, ha a jogcíme jogi 
képviselő 

• Fontos változás, hogy immár csak a meghatalmazó törvényes 
képviselője látja a hozzá tartozó valamennyi meghatalmazottat az 
ONYA és Ügyfélportál felületeken, a meghatalmazottak már nem



UJEGYKE adatlap szerkezete

• A képviselőnek már csak az adóazonosítóját kell megadni a Főlapon

• Főlap ’D’ blokkjába átkerültek a korábbi EGYKE-1 lapon szereplő 
ügycsoportok

• 5 fő ügycsoport: 
• Adóügyek (UJEGYKE-1)
• Jövedéki ügyek (UJEGYKE-2)
• Vámügyek (UJEGYKE-3)
• Fizetési kedvezményi és végrehajtási ügyek (UJEGYKE-4)
• Vegyes ügyek (UJEGYKE-5, csak egyedileg jelölhető)

• A NAV honlapján az ÁNYK nyomtatványnál található a segédlet, amely 
ügycsoportonként tartalmazza, hogy melyik pont mely bizonylatok 
benyújtására jogosítja fel a meghatalmazottat









Köszönöm a figyelmet! 


