
Be kell-e vallani a 98 százalékos különadót február 25-ig?      (2011.02.21.) 

A végkielégítések különadójáról szóló törvény szerint a 98 százalékos különadót a 

1053-as személyi jövedelemadó bevallással együtt kell bevallani. Egyéni 

vállalkozóknak a 1053-as bevallásra előírt határidő 2011. február 25. Kérdés, hogy 

ekkor kell-e benyújtani a 1053K bevallást is? A törvény értelmezése alapján 

egyértelmű, hogy az egyéni vállalkozóknak is csak 2011. május 20-ig kell benyújtani a 

1053K bevallást, amennyiben érintettek benne.  

A különadó törvény szerint a törvényben nem szabályozott kérdésekben az Adózás 

rendjéről szóló törvény (Art.) rendelkezései az irányadók. Az Art. két határidőt 

határoz meg a személyi jövedelemadó bevallásra 

 2011. február 25. 

 2011. május 20. 

Melyik határidőt kell alkalmazni? A különadó törvény szerint a kifizető 2011. március 

31-ig szolgáltat adatot az adóhatóságnak. A határidőt megelőzően a kifizetőnek 

vélelmezhetően még nincsenek összesített adatai a különadó alapját képező 

jövedelmekről. Így a magánszemély 2011. április 1-től kérhet tájékoztatást a 

kifizetőtől a különadó alapjáról. Erre a kifizető 30 napon belül – legkésőbb 2011. 

április 30-ig köteles válaszolni. A törvény szövegéből egyértelműen következik, hogy a 

február 25-i határidő nem teljesíthető a törvényben foglalt dátumok alapján. A 

jogalkotói szándék egyértelműen arra irányult, hogy a 1053K bevallást 2011. május 

20-ig kell teljesíteni. Milyen jogkövetkezményekkel számolhatunk, ha nem nyújtjuk 

be a bevallást február 25-ig: 

„Jogkövetkezmények: A magánszemély 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az állami 
adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és 
késedelmét nem menti ki.” [NAV kitöltési útmutató] 
 
Ha az egyéni vállalkozó a 1053K bevallását május 20-ig nyújtja be, akkor a bevallás 

mellé igazolási kérelmet kell mellékelnie. Tekintettel a fentebb ismertetett törvényi 

határidőkre, és az abból leszűrhető jogalkotói szándékra, a mulasztási bírság 

kiszabásának nem állnak fenn a törvényi feltételei.  

A legbutább tanács e témában! 

Az elmúlt időben elterjedt, hogy a 1053K bevallást be kell nyújtani, de például 1 000 
forint különadó alap megjelöléssel. Ez a legbutább tanács, amit az elmúlt években 
szakértőként hallottam. A bevallást ugyanis hitelt érdemlő okiratokkal kell 



alátámasztani. Természetesen az 1 000 forint különadó alapot a magánszemély nem 
tudja semmilyen hitelt érdemlő bizonylattal alátámasztani (hitelt érdemlő az a 
bizonylat, ami utólag is ellenőrizhető). A nyilvánvalóan megtévesztő bevallással lehet, 
hogy megússza a magánszemély a késedelmes teljesítés miatti mulasztási bírságot, 
ellenben mulasztási bírsággal sújtható az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása 
miatt. Az 1 000 forint különadó alap bevallásával a magánszemély elismeri azt is, hogy 
tudomása van arról, hogy különadó fizetésére köteles, tehát a szándékos 
adóeltitkolás, az adóhatóság megtévesztése esete is felmerülhet. Ez könnyen bűntető 
eljárás megindításához vezethet. A bizonyítási teher is megfordul ilyen esetekben. 
Mivel a magánszemély szándékosan téves adatok alapján nyújtott be bevallást, ettől 
kezdve az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A megállapított 
adókülönbözet után késedelmi pótlék, adóbírság számítható fel. Tehát csak 
vesztesként jöhet ki a magánszemély a különadóból, ha megfogadja ezt a széles 
körben terjedő butaságot. 
Egyelőre semmiképpen se nyújtsuk be a 1053K bevallást. Várjuk meg a májust. Én 
határozottan állítom, hogy a 98 százalékos különadó törvény eljárásjogi szempontból 
végrehajthatatlan.  
 
Angyal József okleveles adószakértő   


