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Feltöltési kötelezettségek 2019. évi  
változása

A 2019 nyarán elfogadott adómódosító 
csomag értelmében már a 2019-ben kezdődő 
adóév esetében eltörlésre került az adóelőleg-
kiegészítési kötelezettség:

 –  a társasági adó,
 –  az innovációs járulék és
 –  az energiaellátók jövedelemadója tekinte-

tében.

Reklámadó tekintetében sem kell adóelőleg-
kiegészítést alkalmazni, mivel annak mértéke az 
elfogadott jogszabály értelmében 2019. július 1. 
és 2022. december 31. közötti időszakban ideigle-
nesen 0%-ra csökken. Eltérő üzleti évet alkalmazó 
adózók esetében ügyelni kell arra, hogy a  2018-ban 
kezdődő üzleti évre még alkalmazni kell a feltöltési 
kötelezettséget a fenti adónemekben.

A feltöltési kötelezettség megszüntetése azt 
jelenti, hogy az adózóknak elegendő az éves beval-
lás benyújtásának határidejéig – általános eset-
ben az adóévet követő év május 31-ig – befizetni 
az adóév során megfizetett előlegeken felüli adó-
jukat. Továbbá megszűnik a feltöltési kötelezett-
séghez kapcsolódó bevallási kötelezettség, ami 
azt jelenti, hogy emiatt már a 1901 jelű bevallást 
sem kell benyújtani. Változás még, hogy a negyed-
évenkénti adóelőleg fizetésre kötelezett adózók-
nak változik az utolsó adóelőleg megfizetésének 
határideje, hiszen az – a főszabálynak megfele-
lően – január 20-ára módosul.

Adóelőleg-kiegészítési kötelezettség tehát 
a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően már sem 
a „normál”, sem pedig az eltérő üzleti évet alkal-
mazó adózókat nem terheli, feltéve, hogy a Tao tv. 
29/A. § (81) bekezdése értelmében a 2019. adóéve 
utolsó hónapjának 20. napja későbbre esik, mint 
a módosítások hatálybalépése, amely 2019. július 
24. A folyamatosan működő naptári éves adózók-
nál a mentesítés a gyakorlatban 2019. december 
20-ától áll fenn. Azok az eltérő üzleti éves adó-
zók, amelyeknek a mérlegfordulónapja július 24-ét 
megelőző napra esik – tehát már a 2019-es üzleti 
évük zajlik – már nem áll fenn az előleg-kiegé-
szítési kötelezettség. Ebben az esetben a Tao tv. 
29/A. § (81) bekezdésében rögzített átmeneti ren-
delkezés értelmében nem érvényesül az a „fősza-
bály”, hogy az eltérő üzleti éves adózók esetében 
az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint 
kell megállapítani a társasági adókötelezettséget.

Az elfogadott adómódosító csomag értel-
mében az adózó a 2019. adóév vonatkozásában 
választása szerint – külön nyilatkozattal – azon-
ban még teljesítheti a feltöltési kötelezettséget. 
Az adózó választása azonban a feltöltési kötele-
zettség teljesítésére előírt határidő (normál üzleti 
év esetén: december 20.) után nem módosít-
ható és nem is vonható vissza, továbbá a határ-
idő elmulasztása esetén igazolási kérelmet sem 
terjeszthet elő. Az önkéntes feltöltés lehetősé-
gét csak egyszeri alkalommal lehet választani, és 
csak a 2019-es adóévre vonatkozik.
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egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Abban az esetben, ha az adózó az önkéntes 
feltöltést választja, úgy élhet az adófelajánlás 
lehetőségével is. Érdemes tudni, hogy adóelőleg 
és feltöltési kötelezettség terhére tett rendelkezé-
sek esetén a jóváírás – a korlátra figyelemmel – 
az átutalt összeg 7,5%-a, míg éves adó terhére tett 
rendelkezés esetén csak az átutalt összeg 2,5%-a 
jelenik meg az adószámlán jóváírásként. Az adó-
előlegekből, illetve az év végi fizetendő adóból tel-
jesítendő adófelajánlás idei szabályait a feltöl-
tési kötelezettség eltörlése nem érinti. Ugyanak-
kor kedvezően változik 2020-tól az adóelőleg fel-
ajánlás értékhatára, ugyanis az a jelenlegi 50%-ról 
80%-ra emelkedik.

A társasági adó feltöltési kötelezettség eltör-
lése kihat az adófelajánlás, illetve a növekedési 
adóhitel szabályaira is. Adófelajánlás kapcsán 
kiemelendő, hogy a következő évtől a vállalkozá-
soknak csak az adóelőleg esedékességekor és 
az éves adóbevallásban lesz lehetőségük a tár-
sasági adójuk megfelelő részéről rendelkezni, 
tehát a feltöltési kötelezettség megszűnésével 
megszűnik a felajánlás jelenlegi három üteméből 
a második. 

A feltöltési kötelezettség eltörlésével pár-
huzamosan változik a növekedési adóhitel oly 

módon, hogy a Tao. tv. 26/A § (1) bekezdésében 
foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén az éves 
társasági adóbevallás teljesítésére nyitva álló 
határidőig lehet majd nyilatkozni az adóhatóság 
részére arról, hogy az adózó a növekedési adó-
hitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkal-
mazni szemben azzal, hogy korábban ezt az adó-
előleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére 
nyitva álló határidőig lehetett megtenni.

Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok lik-
viditásának megőrzése érdekében helyi iparűzési 
adóban továbbra is megmarad a feltöltési köte-
lezettség a megelőző adóévben 100 millió forint 
nettó árbevételt elérő belföldi és külföldi vállal-
kozók esetében. A feltöltésre kiszámított összeg 
elutalása mellett ne feledkezzünk meg a vonat-
kozó bevallás benyújtásáról sem! Figyeljünk arra, 
hogy a feltöltési kötelezettség az éves várható adó 
100%-áig kell, hogy teljesüljön, azonban mulasz-
tási bírság a 90% alatti teljesítés esetén szabható 
ki. A mulasztási bírság mértéke a fizetendő adó 
90%-ának és a befizetett adóelőlegnek a különbö-
zete után legfeljebb 20%-ig terjed. Mulasztási bír-
sággal azoknak is számolniuk kell, akik december 
20-a után akár csak 1-2 nappal később teljesítik 
feltöltési kötelezettségüket.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő

2019. decemberében ha valaki kellőképpen 
szemfüles – és meg is teheti – akkor ha december 
23-ára (hétfőre) szabadságot kér, egyben 9 napot 
is pihenhet, hiszen 2019. december 24–29. 
között egy hatnapos munkaszüneti hét lesz 
pihenőnapokkal, hétvégével és karácsonnyal. 

Továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről szóló, nemzetgazdasági 
miniszteri rendelet értelmében – mely a Magyar 
Közlönyben jelent meg – a munkaszüneti napok 
körüli munkarend decemberben úgy változik, hogy 
munkanap lesz:

 • december 7-e, szombat és
 • december 14-e, szombat

Ezért cserébe viszont a rendelet alapján pihe-
nőnap lesz:

 • december 24., kedd és
 • december 27., péntek
 •

A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az 
általuk foglalkoztatottak munkarendjére. ◙

2019. decemberi áthelyezett  
munkanapok
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Legyen Ön is Armadás!

MINKE tagoknak kedvezménnyel!

www.armada.hu info@armada.hu +36 1 2733 310; +36 20 9340 661

Szerezzen Armada programokat!
Telefonáljon és mondja be: MINKE

ARMADA Bér és TB-elszámolás 
precízen és egyszerűen

Szabályos munkaügyi nyilvántartás

Okos bérprogram

Teljes körű ügyvitel

Felhasználóbarát szoftverek

Boldog Ünnepeket

és

sikeres Új Évet

kívánunk!

https://www.armada.hu
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