
2014.09.11. 

1 
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Bevezetés  

 Az adójog fogalmának meghatározása 

 Az adó mint materiális viszony és az adójog mint 
norma és jogviszony 

 Egységes normarendszer 

 Anyagi és eljárási normák 

 Adózói autonómiát korlátozó állami beavatkozás 

 Konfliktus-keletkeztető, - feloldó hatás  

 Adó és tulajdon, adójog és magánjog  kapcsolata 
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Adójogalkotás 

 Aktív jogfejlesztés – inflálódó adójog 
(évenkénti módosítások)  

 Az absztrakciós szint leszállítása, törekvés 
a magatartások egyedi meghatározására 

 Kiszámíthatóság 

 Az adójog lehetőségeinek túlértékelése 

 Közösségi jogi kötöttségek 

 Részleges kodifikáció 



2014.09.11. 

4 

Jogforrási sajátosságok 1. 

 Alaptörvény T) cikk: Általánosan kötelező 
magatartási szabály csak jogszabályban 
állapítható meg 

 2011. évi CXCIV. Tv. (Stabtv.) 29.§ (1): 
kizárólag törvény vagy felhatalmazási alapján 
önk.rendelet : fizetési kötelezettség, kötelezettek 
köre, mérték, kedvezmény, mentesség köre, 
mértéke!  
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Jogforrási sajátosságok 2. 

 Stabtv. 32.§ Új kötelezettség esetén 
felkészülési idő min. 30 nap 

 A díjak a kormány (vagy általa delegálva a 
miniszter) hatáskörébe tartoznak. 

 Vám – végrehajtási szabályok 

 Jogszabályok fordított hierarchiája 

 önkormányzati adójog – potyautasok, 
garanciális korlátok 

 Utólagos kedvezmény tilalma 
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2002/118. Adózási kérdés 

evát választó helye az áfa rendszerben 

Az Áfa törvény 2. § és 58. §) 

 

 A PM Jövedelemadók főosztályával egyeztetett álláspont 
szerint - figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény 
16. §-ának (2) és (3) bekezdéseire, és az Áfa törvény 2. §-
ának második fordulatára - az evás nem alanya az áfa 
rendszernek, így a nem evás tevékenysége után sem lehet 
áfa-kötelezettsége. Ebből fakad az is, hogy - függetlenül 
az Eva törvény 17. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben szereplő 
megengedő szabálytól - kompenzációs felárban az evás 
nem részesülhet. 

 (PM 23.152/2002. Forgalmi adók és fogyasztói 
árkiegészítések főosztálya - APEH Adónemek főosztálya 
Anf-656/2002.; AEÉ 2002/14.) 
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Jogforrási sajátosságok 3. 

 Jogi iránymutatások (NGM, NAV elnöke, 
stb.) 

 Bírói jogfejlesztés - precedensek 

 Alkotmánybírósági gyakorlat 
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Az Alkotmánybíróság 2006. november 28-án elutasította azt az indítványt, amelyben az 

államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény által 

bevezetett, hitelintézeteket terhelő új adónem szabályait kifogásolták. 

 

  
Az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott 
határozata szerint a 2007. január 1-jétől hatályba 
lépő, állami kamattámogatással érintett 
hitelállomány alapján kamat és kamatjellegű 
bevétel címén befolyt összeget terhelő járadékról 
szóló rendelkezések nem sértik a jogbiztonságot, 
sem a közterhekhez való hozzájárulás 
kötelezettségét és hátrányos megkülönböztetést 
sem tartalmaznak. 
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Adójog-értelmezés 1. 

 ki 

 Milyen joghatása lehet 

 Melyek a módszerei 

 Sajátosságai 
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Adójog-értelmezés 2. 

 Törvényi értelmezés 

 Jogalkotói értelmezés (törvényi indokolás) 

 Feltételes adómegállapítás 

 NGM, NAV, bíróság 

 In dubio pro fisco/contra fiscum – 
bizonyítási szabályok jelentősége a Pp. 
XX. Fejezetében, kimentő bizonyítás 
kérdése, vélelmek.  



2014.09.11. 

11 

EBH2002. 802 

Az áfa-levonási jog gyakorlása ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő 

megszerzése esetén (1992. évi LXXIV. tv. 6. §, 35. §) 

 

 A jogerős ítélet helyesen kifejtette, hogy az Áfa. tv. 6. §-ának (3) bekezdése 
nem tesz különbséget az árverési módozatok között, és valamennyi 
termékértékesítésnek minősül. 

 Ahogy az 1995/117. APEH iránymutatás is rámutat, az adóztathatóság attól 
függ, hogy az árverési vevővel szemben tulajdonosként való rendelkezésre 
jogosultként - azaz eladóként - fellépő fél áfa fizetésére kötelezett 
adóalanynak minősül-e vagy sem. Amennyiben az adós áfa fizetésére 
kötelezett adóalanynak minősül, de az árverési vevővel szemben 
tulajdonosként való rendelkezésre jogosult félként közvetlenül nem ő lép fel, 
az általa teljesített termékértékesítés adóalapjául az őt megillető 
vételárfelesleg szolgál. A végrehajtás alá vont ingatlan vonatkozásában a 
tulajdonos pedig nem gyakorolhatja szabadon rendelkezési jogát, az árverési 
vevővel szemben tulajdonosként való rendelkezésre jogosult félként 
közvetlenül nem ő lép fel. A végrehajtást kérő természetesen nem az 
ingatlan tulajdonosa, hanem a bírósági végrehajtó útján tulajdonosként való 
rendelkezési jogosultként lépett fel a felperessel mint árverési vevővel 
szemben. Ennek alapján az ingatlan tényleges tulajdonosa által teljesített 
termékértékesítés alapjául csak az őt megillető vételárfelesleg szolgál. 
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Adójog-értelmezés 3. 

 Nyelvtani 

 Logikai 

 Történeti 

 Rendszertani 

 Teleológiai 

 Összehasonlító 

 nemzetközi 



2014.09.11. 

13 

Alkotmányos elvek 

 Formai és tartalmi alkotmányellenesség 

 Jogalkotói hatalommal visszaélés 

 Általánosság  

 Egyenlőség 

 Arányosság 

 Létminimum adómentessége 

 Igazságosság, racionalitás?  
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Az Alkotmánybíróság 2007. február 27-én a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 6. § (5)-(9) bekezdéseit, 

valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 225. § (16) 

bekezdését. 

  
Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében vizsgálta a társasági adóalap alapján 
„elvárt” jövedelmet (nyereséget) adóztató törvényi szabályozást, valamint az „elvárt adó” 
adóelőlegének a megfizetéséről szóló rendelkezést. 
 
A testület többségi határozata szerint a Tao. a társasági adóalanyok nyereségét adóztató jövedelmi 
típusú adó, amelynek szabályozása során a törvényalkotót köti az Alkotmány közteherviseléssel 
kapcsolatos előírásából és az Ab korábbi határozataiban már megfogalmazott követelményekből 
levezetett alkotmányos mérce. 
A határozat indokolása alapján — a jövedelmi és vagyoni típusú adók esetében — az említett 
alkotmányos mérce az alábbi fogalmi elemekből áll: 
– az adó (közteher) alanyi kötelezettek jövedelmi és vagyoni viszonyainak való megfelelése; 
– az adó és az alanyi kötelezettek adófizetési kötelezettség alá vont jövedelme, illetve vagyona 
között fennálló közvetlen kapcsolat; 
– az alanyi kötelezettek által ténylegesen megszerzett jövedelem, illetve vagyon adóztatása; 
– az adó alanyi kötelezettek teherviselő képességével való arányossága. 
Az Alkotmánybíróság többségi határozata megállapította, hogy a társasági adóalap és az adóalap 
alapján fizetendő „elvárt” jövedelmet (nyereséget) adóztató adó nem felel meg a fent említett 
alkotmányos mércének. Az „elvárt” jövedelemhez (nyereséghez) kötődő „elvárt adó” nem áll 
közvetlen összefüggésben az adófizetésre kötelezett adóalanyok tényleges jövedelmi-vagyoni 
viszonyaival, ezektől függetlenül ír elő, ténylegesen meg nem szerzett jövedelem (nyereség) után 
adófizetési kötelezettséget. 
A határozat rámutat, hogy az „elvárt” jövedelmet adóztató adó olyan megdönthetetlen törvényi 
vélelem, amellyel szemben a törvényalkotó nem tette lehetővé az ellenbizonyítást. 
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Az Alkotmánybíróság 2007. április 16-án döntést hozott a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény korábbi rendelkezésein 

alapuló, úgynevezett Sulinet-kedvezmény kérdéskörében. 

 A törvény 36/A. §-ában szabályozott meghatározás szerint ez az 
adókedvezmény számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez 
kapcsolódott. A kedvezmény érvényesítésének egyes kérdéseiről az APEH 
illetékes főosztályai tájékoztatót tettek közzé az Adó és Ellenőrzési Értesítő 
2004. évi 2. számában. A tájékoztató rögzítette, hogy az adókedvezmény 
érvényesítésére csak „az a magánszemély jogosult, aki a családjogi 
jogszabályok alapján a gyermek szülőjének (apjának, anyjának) tekinthető. 
A vér szerinti apán és anyán kívül csak a gyermeket örökbe fogadó szülő 
sorolható ide. Az utóbbi esetben az örökbe fogadó szülő házastársa csak 
akkor lehet jogosult, ha ő maga is örökbefogadó.” Ez az értelmezés kizárta 
azt, hogy nevelt gyermek után igénybe vehessék a kedvezményt.  
Mivel a tájékoztató sem jogszabálynak, sem állami irányítás egyéb jogi 
eszközének nem tekinthető, az Alkotmánybíróság a tájékoztató 
rendelkezéseinek érdemi vizsgálatát nem végezte el, ugyanakkor a formai 
jellemzők megvizsgálása alapján határozatában – állandó gyakorlatának 
megfelelően – megállapította, hogy annak kiadása alkotmányellenes volt, 
ahhoz joghatás nem fűződik, a jogalanyokra nézve semmilyen kötelező ereje 
nincsen.  
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Anyagi jogi elvek 

 Arányos, meghatározott, kényelmes, olcsó /A. Smith 

 Fiskális megközelítés 

 Gazdaságpolitikai szempont 

 Etikai nézőpont 

 Jogalkotási elvek 

 Technikai megközelítés 

 Eljárási elvek anyagi jogi visszfénye 

 Adósemlegesség, diszkrimináció tilalma 

 Káros adóverseny korlátozása 

 Túladóztatás tilalma 

 Egyes adók elvei  
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Az adótényállás 1. 

 Az adókötelezettség megvalósulásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételek 
összessége 

 Mire jó az adótényállás? –A jogalkotás 
kontrollja. Szabályozási egység. 

 Mi jellemzi? –A tényállás zártsága. 
Nullum tributum sine lege. Jogbiztonság – 
tényállásszerűség. 
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Az adótényállás 2. – tényállási 

elemek 

 Adóalany 

 Adótárgy 

 Adóalap 

 Adómérték 

 Adómentesség 

 adókedvezmény 
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Szerződési szabadság és 

adótényállás 

 Adóoptimalizálás és az adótényállás 
törvényi feltételrendszere 

 A szerződés tartalmának szabad 
meghatározása és az adóminimalizálás  
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Az adóalany és más személyek 

 Adóalany 

 Adózók 

 Adó megfizetésére kötelezettek 

 Egyes kötelezettségek alanya 
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1992. évi LXXIV. törvény 

az általános forgalmi adóról 

 

 4.§ (3) Adóalanyiságot eredményez 
továbbá az új közlekedési eszköz 
esetenkénti értékesítése, amennyiben az az 
értékesítés közvetlen következményeként 
másik tagállamba kerül. Az adóalany által 
értékesített új közlekedési eszköznek az 
adóalanyiságát eredményező gazdasági 
tevékenysége körén kívül eső értékesítését 
is úgy kell tekinteni, mintha az az 
adóalanyisága keretében történt volna. 
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1992. évi LXXIV. törvény 

az általános forgalmi adóról 

 

 4/B. § E törvény alapján kizárólag az adó 
megfizetésére kötelezett: 

 a) termékimport tekintetében a nem adóalany; 

 b) a Közösségen belülről történő új közlekedési 
eszköz beszerzése tekintetében a belföldön 
állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet; 
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Jogalanyiság és adóalanyiság 1. 

 Adójogi jog- és cselekvőképesség? 

 Természetes és jogi személy, egyéb 
szervezet (fióktelep, telephely, 
kereskedelmi képviselet) 

  elsődleges, másodlagos adóalanyiság 
(telek, gépjárműadó) 

 Egyéni, csoportos, szervezeti adóalanyiság 
(illeték, közös tulajdon, családi 
jövedelemadó) 
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Jogalanyiság és adóalanyiság 2. 

 Jogutódlás 

 Egyetemlegesség (szétválás) 

 Kezesség (törvényes, szerződéses)  

 Tartozásátvállalás (adóhatósági 
hozzájárulás) 

 illetőség 
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Adókötelezettség 

 Az adóalanyok és más adózók vagyoni és 
nem vagyoni kötelezettségei.  

 Anyagi (feltételes fizetési kötelezettség) és 
eljárásjogi adókötelezettség 

 Jogosultság – költségvetési támogatás 
esetén (de közvetve kötelezettség is a 
felhasználás feltételeit illetően. 



2014.09.11. 

26 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

 

 9. § (1) Az adókötelezettség a bevételszerző 
tevékenység megkezdésének vagy a bevételt 
eredményező jogviszony keletkezésének napján 
kezdődik. A tevékenység vagy a jogviszony 
megszüntetése (megszűnése) nem érinti a 
tevékenység vagy a jogviszony korábbi 
folytatásából keletkezett jövedelem 
adókötelezettségét. 

 (2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, 
hogy a magánszemély a bevételszerző 
tevékenységét hatósági engedéllyel vagy anélkül 
végzi, illetve, hogy a bevételt milyen formában 
szerzi meg. 
 
 



2014.09.11. 

27 

1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

 
 67. § (1) Árfolyamnyereségből származó 

jövedelem - az a)-b) pontokban foglalt 
eltérésekkel - az értékpapír átruházása (ide nem 
értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett 
bevételnek az a része, amely meghaladja az 
értékpapír megszerzésére fordított érték és az 
értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek 
együttes összegét. 

 (2) Az árfolyamnyereségből származó jövedelem 
után az adó mértéke 25 százalék. 
– 2007/17. Adózási kérdés  értékpapír részletre történő 

eladásának szja vonzata 

 

 



2014.09.11. 

28 

Adótárgy 

 Az a dolog, jog, jogviszony, tény, amelyre 
az adóztatás irányul.  

 Egybeeshet az adóforrással,  

 de soha nem azonos az adó tárgyával, 
amely az adóalany és az adótárgy közötti 
kapcsolat, pl. a bevétel megszerzése. 
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1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

 
 2. § (1) A törvény hatálya a magánszemélyre, 

annak jövedelmére, és az e jövedelemmel 
összefüggő adókötelezettségre terjed ki. 

 (4) A belföldi illetőségű magánszemély 
adókötelezettsége összes bevételére kiterjed 
(teljes körű adókötelezettség). A külföldi 
illetőségű magánszemély adókötelezettsége 
kizárólag a jövedelemszerzés helye alapján 
belföldről származó, vagy egyébként nemzetközi 
szerződés, viszonosság alapján a Magyar 
Köztársaságban adóztatható bevételére terjed ki 
(korlátozott adókötelezettség). 
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BH2006. 203 

Versenysport és szabadidősport elhatárolása az általános forgalmi adó 

következményei szempontjából (1992. évi LXXIV. tv. 38. §; 2000. évi 

CXLV. tv. 88. §). 

 

 Az ellenőrzés megállapította, hogy a felperes sportrendezvényeket, futóversenyeket 
bonyolít le belföldön, melyen bárki részt vehet, verseny- és élsportolók, továbbá 
amatőr sportolók, bárki, aki a nevezési díjat kifizeti, és az egészségügyi alkalmassági 
feltételeknek is megfelel. 

 A felperes a nevezési díjak után 12%-os általános forgalmi adót számolt fel, mivel az 
általa kiállított számlákon SZJ.92.62.12. „verseny- és élsport bonyolítása” 
tevékenységet tüntetett fel. Ezen túl a felperes szponzori bevételekkel is rendelkezett, 
melyek után 25%-osan adózott, mint reklámszolgáltatás ellenértéke. 

 A felperes a bevételekhez kapcsolódó bejövő számláin szereplő előzetesen 
felszámított adótartalmat teljes egészében levonta, illetőleg általános forgalmi adó 
analitikájába beállította. 

 Az adóhatóság a felperes értékesítést terhelő fizetendő adófelszámítását elfogadta. 
Kifogásolta azonban az előzetesen felszámított adó illetőleg a nem levonható adóval 
kapcsolatos eljárását. Az adóhatóság ugyanis a felperes által rendezett futóversenyeket 
szabadidős sporteseményeknek minősítette, amelyek a KSH-besorolás szerint 
SZJ.92.62.0 csoportba tartoznak és tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősülnek. 
Ebből következően az ehhez tartozó tevékenységhez beszerzett különböző termékeket, 
mint; pólók, sebtapasz, öntapadós címke, kordon, csokoládé, üdítő, gyümölcs, 
fényképek stb., illetőleg az igénybe vett szolgáltatásokat, mint: rendőri biztosítás, 
úttisztítás, forgalom-elterelés, őrzés stb., tárgyi adómentesnek kellett volna 
minősítenie. 
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Adóalap 

 Az adótárgy valamely pénzben vagy más 
mértékegységben kifejezett mennyisége, 
amelyből az adó összege az adómérték 
alkalmazásával meghatározható. 
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1992. évi LXXIV. törvény 

az általános forgalmi adóról 

 

 22. § (1) Az adó alapja termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 
- az e §-ban, valamint a 23-25. §-okban meghatározott eltérésekkel - 
a teljesítés ellenértéke. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenértékbe beletartozik minden, amit a 
termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítésére kötelezett 
adóalany akár a megrendelőtől, akár egy harmadik személytől kap, 
vagy kapnia kell, így különösen az árkiegészítések és más, az árat 
közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatások. 

 (4) Az adó alapjába nem tartoznak bele: 
 a) az árleszállítás, -engedmény címén elengedett összeg, kivéve, ha 

azt a 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott kör kapja oly 
módon, hogy az árleszállítás, -engedmény következményeként az 
ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az 
adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló 
forgalmi értékéhez hasonlítva aránytalanul alacsony értékre csökken; 

 b) az az összeg, melyet más nevében és javára szednek be, és a 
nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepeltetnek. 
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Adómérték 

 Adótétel, adókulcs 

 Lineáris, progresszív 

 Sávos progresszió, marginális adókulcs 

 Degresszív adókulcs 
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1992. évi LXXIV. törvény 

az általános forgalmi adóról 

 

 28. § (1) A felszámítandó adó mértéke - a (2) és (3) bekezdésben, 
valamint a 29. §-ban meghatározott eltérésekkel - az adó alapjának 
20 százaléka. 

 (3) Az 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél a 
felszámítandó adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. 

 (4) Az adó felszámításakor az adófizetési kötelezettség 
keletkezésének időpontjában érvényes adómértéket kell alkalmazni. 

– 2006/52. Adózási kérdés  előfizetéses értékesítés keretében 
forgalmazott újság, folyóirat nyomdai előállításakor alkalmazandó 
adómértékre vonatkozó átmeneti szabályok a 2005-2006. adóévek 
fordulóján 

– 2003/150. Adózási kérdés  a megváltozott adómérték alá eső 
értékesítéssel összefüggésben az adómérték-változást megelőzően fizetett 
pénzösszeg adójogi megítélése 
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Adómentesség 

 Alanyi, tárgyi 

 Feltételes, feltétlen, korlátozott 

 Állandó, ideiglenes 
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935/B/1991. AB határozat 

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja 

és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 1. §-a alkotmányellenességének 

vizsgálatáról 

 

 Az indítványozó előadta, hogy több évtizede mint speciális kaktuszkertész 
az általa kidolgozott és szabadalmaztatott technológiákkal egyedi 
kaktuszfajtákat állít elő. Az e tevékenységére vonatkozó szakértői 
vélemények szerint új szakmai ágat hozott létre, amely a hagyományos 
dísznövénykertészethez viszonyítva lényegesen - ötszörösen - 
munkaigényesebb, a jövedelmezősége pedig kirívóan alacsony. Hivatkozott 
arra, hogy a magánszemélyek jövedelemadójának bevezetését megelőző 
években a Pénzügyminisztérium kedvezményes egyedi "adószabályozót" 
állapított meg részére. Mivel az SzJA. és az Art. az előzőeknek megfelelő 
önálló adóztatására nem nyújt lehetőséget, ezért szerinte azok tekintetében 
mulasztásos alkotmánysértés áll fenn. E törvények ugyanakkor a 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát vonták el, amely sérti az Alkotmány 
2. § (1) bekezdésében megállapított jogállamiság összetevőjét képező 
jogbiztonság elvét. 

 Mivel adómentességre és kedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon 
alapuló alanyi joga, így az egyedi hatósági kedvezményeknek a jogszabályi 
rendelkezések hatálytalanná válása következtében előállt megszűnése nem 
minősül jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok alkotmányellenes 
megvonásának. 
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Adókedvezmény 

 Alanyi, tárgyi 

 Feltételes, feltétlen, korlátozott 

 Állandó, ideiglenes 

 A fizetendő adó összegéből 

 Az adóalapból 

 Nem alanyi jog 
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1995. évi CXVII. törvény 

a személyi jövedelemadóról 

 

 40. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos 
magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának 
hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi 
minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). 

 (3) A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági 
hónaponként 4000 forint, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak 
létszáma a három főt eléri. 

 (6) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok 
támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a várandós nő 
és vele közös háztartásban élő házastársa. Nem jogosult azonban a családi 
kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély, aki a családi pótlékot mint 
vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg mint vagyonkezelő eseti gondnok a 
gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben 
lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja, 
valamint a szociális intézmény vezetője, ha a családi pótlékot az intézményben 
elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja. 

 (10) Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóbevallás benyújtását követően 
történik, akkor a várandósság alapján az adóévben fennálló jogosultsági hónapokra 
járó családi kedvezmény - figyelemmel e § rendelkezéseire is - önellenőrzéssel 
érvényesíthető. 
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Az Alkotmánybíróság 2007. január 22-én tartott teljes ülésén a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény által módosított egyes rendelkezései 

alkotmányellenességét vizsgálta. 

 
 Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt, 

amely a biztosítási adókedvezmény igénybevétele 
feltételeinek az adóalanyok számára kedvezőtlen 
megváltoztatását kifogásolta. 
A határozat szerint az a korlátozás, amelynek értelmében 
az adókedvezményt 2007. január 1-jét követően csak az a 
személy veheti igénybe teljes egészében, akinek az éves 
összjövedelme a 3 400 000 forintot nem haladja meg, 
nem alkotmányellenes. 
Az Alkotmánybíróság — korábbi gyakorlatának 
megfelelően — megerősítette: valamely adókedvezmény 
megváltoztatása egyik adóévről a másikra általában nem 
sérti a jogbiztonságot. 
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Az adójogi norma 1. 

 Szerkezeti sajátosságok – Hipotetikus 

 Diszpozíció – a pénz/adófizetés  

 Szankció (objektív vagy szubjektív) vagy pozitív 
joghatás 

 Tényálláskötöttség 

 Deklarált és rejtett magatartás-befolyásolás 

 Az adózó választási joga 

 Joghézag és analógia 

 Technikai norma 
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Az adójogi norma 2. 

 Tárgyi,  

 területi,  

 személyi,  

 időbeli hatály 
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Az adójogviszony 

 Alanya 

 Tárgya 

 Tartalma 

 Keletkezése 

 Módosulása 

 megszűnése 
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Adójogi felelősség 

 Más személy jogellenes magatartásáért? 

 Kimentés 
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További információ 

 Tankönyv,  

 NAV honlapja,  

 Adójogszabályok 

 Ajánlott irodalom 
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Összefoglalás 

 Az előadás anyagának átgondolása 

 Visszajelzés az előadásról 


