Kitöltési útmutató a 1510M jelű,
a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló bevallási nyomtatványhoz
magánszemélyek/szervezetek részére
Jogszabályi háttér
- A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete
(továbbiakban: Neta tv.)
- A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
(továbbiakban: Kgfb. tv.)
- A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
(továbbiakban: Bit.)
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
- 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)
- Az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Art. vhr.)
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
Fogalmak:
Biztosítási időszak1: a határozatlan tartamú szerződések esetében - a díjfizetés gyakoriságától
függetlenül - az az időtartam, amelyre a megállapított díj vonatkozik
Fedezetlenségi díj2: az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási
kötelezettségének - a szünetelés időtartamának kivételével - díjfizetés hiányában
kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla
kezelőjét megillető, általa meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj.
A
fedezetlenségi
díj
2015.
évre
érvényes
díjai
megtalálhatók
a
http://www.mabisz.hu/hu/ugyfelszolgalat/fedezetlensegi-dij.html honlap címen.
Türelmi idő3: a díj esedékességétől számított hatvannapos időszak, melynek a díj megfizetése
nélkül történő leteltével a szerződés - amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg díjnemfizetéssel megszűnik.
Biztosítási díjjal le nem fedett időtartam: a törvény alkalmazásában magában foglalhatja (attól
függően, hogy a befizetett díj meddig nyújt fedezetet, mivel ez túlnyúlhat a 60 napos türelmi
időn), a türelmi időt, valamint magában foglalja a biztosító kockázatviselésével nem érintett, a
gépjármű forgalomból való kivonásának vagy az üzemben tartó személyében bekövetkező
változás napjáig terjedően azt az időszakot, amelyre a gépjármű után biztosítási díjat (ideértve
a fedezetlenségi díjat is) nem fizettek.
Gépjármű4:
A közúti forgalomban való részvétel feltételeként hatósági engedélyre és jelzésre kötelezett a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
1. számú függelékének II. b) pontjában meghatározott - gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi,
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mezőgazdasági vontató, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és
munkagép, továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár.
Biztosítási kötelezettség5:
Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles - a külön jogszabály6
alapján mentesített gépjárművek kivételével - az e törvény szerinti biztosítóval a gépjármű
üzemeltetése során okozott károk fedezetére, az e törvényben meghatározott feltételek szerinti
biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani.
A biztosítási kötelezettség, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben
tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától - a szünetelés
kivételével - a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban
meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban
történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli.
A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minősül a
gépjármű tulajdonosa által - szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett személy.
Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, a Kgfb. tv. szerinti új üzemben
tartó köteles a tulajdonjog átszállását követően a biztosítási szerződést haladéktalanul
megkötni.
Ideiglenes forgalomban tartás engedélyezése, illetve ideiglenes forgalmi engedély kiadása
esetén a biztosítási kötelezettség az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve az
ideiglenes forgalmi engedély érvényességének időtartama alatt áll fenn.
Az üzemben tartó halála esetén, ha a biztosítási kötelezettség címzettje nem állapítható meg, a
szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30
napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak
bejelentette, és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartja.
Más tagállami telephelyű gépjármű tulajdonosa - ha a gépjármű rendeltetés helye szerinti
tagállama Magyarország - köteles a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre bocsátástól
számított harmincnapos időtartamra a Kgfb. tv. szerinti biztosítással rendelkezni.
Üzemben tartó7:
A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben
tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos.
Határon átnyúló szolgáltatás8:
Az a szolgáltatás, amely esetében a biztosító, a biztosításközvetítő, illetve a biztosítási
szaktanácsadó tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás tagállama nem azonos azzal
a tagállammal, ahol a biztosító, biztosításközvetítő, illetve biztosítási szaktanácsadó
székhelye, telephelye, főirodája található.

Kgfb. tv. 4. § (1)-(7) bekezdése.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e
gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek
igazolóeszközzel történő ellátásáról szóló 17/2011. (XII. 23.) HM rendelet.
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A Baleseti adó
A Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség után baleseti adót kell fizetni. Az
adókötelezettség a biztosítási időszak első napján keletkezik és az utolsó napján szűnik meg.
A biztosítási időszak időtartama határozatlan idejű biztosítási szerződések esetében egy év,
kivéve, ha a gépjárművet véglegesen kivonják a forgalomból, illetve ha a gépjármű eladásra
kerül.
A baleseti adót a kötelező felelősségbiztosítás időtartamával megegyező időszakra kell
megfizetni.
Ha a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjának meg nem fizetése miatt a gépjármű
forgalomból való kivonása iránti eljárás indul, az adókötelezettség a gépjármű forgalomból
való kivonása napján szűnik meg.
Az adó alanya
Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási
kötelezettség terhel.
A biztosítási kötelezettség alapján minden magyarországi telephelyű gépjármű
üzembentartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek, illetve
meghatározott feltételek esetén az állami gépjárművek kivételével – a Kgfb. tv. szerinti
biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére (…) biztosítási
szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani. A baleseti adó alanya tehát az
üzembentartó. Üzembentartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más
hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján – üzemben tartóként megnevezett személy, vagy a
tulajdonos (ha nincs más személy megjelölve).
Az adó alapja
1. Az adó alapja határon átnyúló szolgáltatás esetében
a) Határozott idejű biztosítási szerződés esetén:
A határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj.
Az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel rendelkező
gépjárművek, továbbá az igazolólappal rendelkező lassú járművek és a négykerekű
segédmotoros kerékpárok (quadok), továbbá a külön jogszabályban meghatározott
forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjárművek esetében, valamint a Kgfb. tv. 4. § (7)
bekezdésében foglalt esetben a biztosítási szerződésben megjelölt határozott tartamú
szerződés köthető.9
Más tagállami telephelyű gépjármű tulajdonosa - ha a gépjármű rendeltetés helye szerinti
tagállama Magyarország - köteles a tulajdonszerzést követően a rendelkezésre bocsátástól
számított harmincnapos időtartamra a Kgfb. tv. szerinti biztosítással rendelkezni. 10
b) Határozatlan idejű biztosítási szerződés esetén:

9

Kgfb. tv. 16. § (2) bekezdése.
Kgfb. tv. 4. § (7) bekezdése.
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Az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve a megállapított
fedezetlenségi díjat is.
Az állandó forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek esetében a biztosítási szerződés
határozatlan tartamú. 11
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mezőgazdasági erőgép (lassú
jármű) esetében határozatlan tartamú szerződés köthető. 12
2.
Az adó alapja díjnemfizetés miatt megszüntetett szerződés esetében, ha a
gépjárművet a forgalomból kivonták vagy az üzemben tartó személyében változás állt
be:
A türelmi idő és a gépjármű forgalomból való kivonásáig vagy az üzemben tartó személyének
megváltozásáig terjedő időtartam azon napjaira, illetve a fedezetlenségi időszak azon
időtartamára, amelyekre a biztosító az adót nem szedte be, az adóalapot a MABISZ által
közzétett, a türelmi idő első napján érvényes fedezetlenségi díj napi összegének és a
biztosítási díjjal le nem fedett időtartam napjai számának szorzataként kell meghatározni.
Az adó mértéke
Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam
naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű, de a naptári napokra figyelembe
vehető legfeljebb 83 forint/gépjármű felső határ nem alkalmazható azokra a napokra, amikor a
biztosító kockázatviselése nem állt fenn (fedezetlenség időtartam).13
Adóbevallási és megfizetési határidő
Önadózás esetében a magánszemély/szervezet az adót, az adó megállapítására előírt
határnapot követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg.
A biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatti megszűnésekor a biztosító a kockázatviselése
megszűnésétől – a türelmi idő 60. napjától – számított 15 napon belül igazolást állít ki az
üzembentartó részére arról, hogy az adó mely napig van megfizetve. Az adózó ezen igazolás
alapján tudja megállapítani, hogy mi az önadózás kezdeti időpontja. Az adóval nem rendezett
időszakra vonatkozó adó összegét a gépjármű forgalomból való kivonását vagy az
üzembentartó személyében bekövetkezett változást követő hónap 15. napjáig kell
megállapítani, míg bevallani és megfizetni az adó megállapítására előírt határnapot követő
hónap 15. napjáig kell.
Az adót a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06055936-00000000 számú NAV
Baleseti adó bevételi számlára kell megfizetni. Az adónem kódja: 218.
Az adó visszaigénylése
Ha a biztosítási díj a magánszemély/szervezet számára visszajár (pl. biztosítási díj változása,
gépkocsi eladása), az önadózással megfizetett adó esetén a magánszemély/szervezet
önellenőrzést nyújt be. A visszajáró díj alapulvételével számított adót az adózás rendjéről
11
12
13

Kgfb. tv. 16. § (1) bekezdése.
Kgfb. tv. 16. § (3) bekezdése.
Neta tv. 11/D §

5
szóló törvény szabályai szerint a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően az
állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti. 14
A visszaigénylés feltétele az, hogy az állami adó- és vámhatóságnál más adónemen nincs
nyilvántartott tartozása, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott tartozása nincsen, és
nincs adók módjára behajtandó köztartozása sem.
Amennyiben az önellenőrzés eredményeképpen visszaigényelhető adó került a bevallásban
feltüntetésre, abban az esetben a visszaigényléshez vagy átvezetéshez a „17. számú átvezetési
és kiutalási kérelem a folyószámlán fennálló túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatványt kell
kitölteni és beküldeni az állami adóhatósághoz.
Bevallás benyújtásának módja15
A bevallás benyújtásának lehetséges módjai közül az adózó szabadon választhat, kivéve, ha a
törvény – meghatározott adózói csoport vonatkozásában – kötelező formát ír elő.16
Az önadózó magánszemély/szervezet a bevallási kötelezettségének elektronikusan, vagy a
NAV Internetes honlapjáról letölthető bevallás kitöltő- és ellenőrző programmal kitöltött és
kinyomtatott bevallás (1510M) postai úton történő benyújtásával köteles eleget tenni.
A bevallás kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető a Nemzeti Adóés Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu/
Letöltések/ Nyomtatványkitöltő programok).
Bevallás benyújtása elektronikus úton
A nyomtatványt az elektronikus ügyintézésre kötelezett, valamint az elektronikus ügyintézési
módot önként választó adózónak/ügyfélnek 2018-ban elektronikusan kell benyújtania. A
benyújtás módja, lehetőségei:
1. Magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) adózó/ügyfél a saját nevében a
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi
elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről nyújthatja be a nyomtatványt.
2. Ha a magánszemély vagy egyéni vállalkozó adózó/ügyfél nevében az állami adó- és
vámhatósághoz már bejelentett állandó meghatalmazottja, megbízottja (a
továbbiakban együtt: meghatalmazott) jár el, és
a) az általa meghatalmazott képviselő is magánszemély vagy egyéni vállalkozó,
akkor a képviselő Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY)
kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről;
b) ha az adózó meghatalmazottja egy adott szervezethez köthető minősége,
jogviszonya alapján jár el képviselőként (pl. számviteli szolgáltatásra jogosult
gazdasági társaság törvényes vagy szervezeti képviselője, tagja, alkalmazottja),
akkor a szervezet Cégkapujáról;
c) az általa meghatalmazott képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd vagy európai
közösségi jogász, akkor – választása szerint – a Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus)
tárhelyéről vagy a saját Cégkapujáról
küldheti be a nyomtatványt.
3. Gazdálkodó szervezet17 adózó/ügyfél esetében, ha a törvényes képviselő jár el, a
képviselő választhat, hogy
Neta tv. 11/G. § b) pontja.
Air. 36. §
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a) saját, a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó
(korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről, vagy
b) a gazdálkodó szervezet saját Cégkapujáról
küldi meg a nyomtatványt.
4. Gazdálkodó szervezet adózó/ügyfél esetében, ha nevében meghatalmazott jár el, és
a) az általa meghatalmazott képviselő is magánszemély vagy egyéni vállalkozó,
akkor a képviselő Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY)
kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyéről, vagy a gazdálkodó
szervezet saját Cégkapujáról;
b) ha az adózó meghatalmazottja egy adott szervezethez köthető minősége,
jogviszonya alapján jár el képviselőként (pl. számviteli szolgáltatásra jogosult
gazdasági társaság törvényes vagy szervezeti képviselője, tagja, alkalmazottja),
akkor a szervezet Cégkapujáról
c) az általa meghatalmazott képviselő kamarai jogtanácsos, ügyvéd vagy európai
közösségi jogász, akkor – választása szerint – a Központi Ügyfél-regisztrációs
Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus)
tárhelyéről vagy a saját Cégkapujáról
küldheti be a nyomtatványt.
Ha a nyomtatványt gazdálkodó szervezet nevében nyújtják be (I.1. pont 3. és 4. eset), akkor
2018-ban kizárólag akkor javasolt a Cégkapu használata, ha az adózó (3. eset), illetve az
adózót képviselő meghatalmazott szervezet (4. eset)
- a Cégkapu megbízottja útján már kiosztotta a Cégkapu használatához szükséges
valamennyi hozzáférési jogosultságot, és
- a Cégkapu használata üzemszerű.
Abban az esetben, ha a Cégkapu használata még nem biztosított maradéktalanul, a 3/a.
és 4/a. eset szerint, a képviselő Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY)
kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelye is használható 2018. december
31-ig, figyelemmel az E-ügyintézési tv. átmeneti rendelkezéseire.18
Hivatali tárhellyel rendelkező ügyfél esetén a fent leírt benyújtási módok annyiban változnak,
hogy Cégkapu alatt Hivatali tárhely értendő.
KÜNY (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási
(fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi
szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt. egyes
ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti.
Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az
interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie.
Felhívjuk szíves figyelmét a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető
ügyfélszolgálat-keresőre.
Cégkapus regisztrációját a https://cegkapu.gov.hu címen végezheti el, melyhez szükséges a
regisztráló személy elektronikus beazonosítása. Ehhez az alábbi három lehetőség közül kell
rendelkezni valamelyikkel: részleges kódú telefonos azonosítás, tároló elemet tartalmazó
személyazonosító igazolvány (elektronikus személyi igazolvány) vagy KÜNY (korábbi
elnevezésén Ügyfélkapus) regisztráció.19
Bevallás benyújtása egyéb módon
A papíralapon benyújtott adóbevallást – főszabály szerint – az adózónak kell aláírnia.

18
19

E-ügyintézési tv. 108. §
E-ügyintézési tv. 35. §
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Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett törvényes képviselője,
meghatalmazottja írja alá20.
Azon adózók, akik nem elektronikusan, hanem papíralapon nyújtják be bevallásukat, de a
kitöltéshez/kinyomtatáshoz az Internetről letölthető kitöltő-ellenőrző programot kívánják
használni, a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) találják meg a kitöltéshez
szükséges programokat és dokumentumokat.
A papíralapon benyújtott bevallást az adózó helyett annak törvényes képviselője, szervezeti
képviselője vagy meghatalmazottja is aláírhatja.
A jogi személy adóügyeiben a jogi személy (és nem annak valamely szervezeti egysége)
képviseletére jogosult cégvezető (mint szervezeti képviselő) is eljárhat. A cégvezető
képviseleti jogosultságát a jogi személy létesítő okiratával vagy szervezeti és működési
szabályzatával, valamint a legfőbb szerv határozatával tudja igazolni, melyekből kitűnik,
hogy a jogi személyt jogosult képviselni. Az általános képviseleti joggal nem rendelkező
cégvezető képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja, ezt a bevallás főlap (F)
blokkjában a megfelelő kódkockában „X”-szel kell jelölni.
Abban az esetben, ha a bevallást az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett21 és a vonatkozó
bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás főlap
(F) blokkjában a megfelelő kódkockában „X”-szel kell jelölni.
Amennyiben a bevallást meghatalmazott írja alá – az állami adó- és vámhatósághoz
bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével22 –
a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a főlap (F) blokkjában a megfelelő
kódkockában „X”-szel kell jelölni.
Amennyiben a bevallást az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja
alá, úgy ezt a tényt a főlap (F) blokkjában a megfelelő kódkockában „X”-szel kérjük jelölni.
Pénzügyi képviselő megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi
képviselő jogosult.
A meghatalmazás csatolása vagy az állandó meghatalmazás fentebb meghatározott
bejelentése nélkül az adóbevallás érvénytelen!
Bevallás ellenjegyzése
Az adóbevallást, illetve az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett
adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás
adóbevallás, illetve adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az
adóhatóság a nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő
terhére állapítja meg.23
Abban az esetben, ha a papíralapon benyújtott bevallás ellenjegyzésére sor kerül, úgy azt a
bevallás főlapján kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő,
okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, és igazolvány számát.
Személyes eljárás, képviselet
Az adózó – amennyiben rendelkezik eljárási képességgel24 – saját maga intézheti az
adóügyeit.
A cégbejegyzésre, a bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett adózók esetében – a
nyilvántartásba vételt végző szervek képviselő adóazonosító jelét is tartalmazó elektronikus
adatszolgáltatása alapján – az állami adó- és vámhatóság hivatalból biztosítja az önálló
képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát.

Air. 14-15. §
Air. 17. §
22
Air. 14-17. §
23
Art. 49. § (7)
24
Air. 13. §
20
21
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Mindez azt jelenti, hogy az ebbe a körbe tartozó törvényes képviselők esetében nem
szükséges külön képviseleti bejelentést tenni az állami adó- és vámhatósághoz.
A Magyar Államkincstár által nyilvántartandó, ún. törzskönyvi jogi személy adózók esetében,
a törvényes képviselőknek az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásuk biztosítása érdekében
az EGYKE adatlapon külön képviseleti bejelentést szükséges tenniük.
Amennyiben az adózó az állami adó- és vámhatóság előtt nem tud vagy nem kíván
személyesen eljárni, úgy a képviseletében25 eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a
törvényes képviselője, valamint meghatalmazottként bármely – képviseletre alkalmas –
nagykorú személy.
Természetes személyt állandó meghatalmazással26 is képviselhet bármely – képviseletre
alkalmas – nagykorú személy.
Jogi személyt és egyéb szervezetet állandó meghatalmazás alapján27 a képviseleti
jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi
iroda, európai közösségi jogász, nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett
okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, valamint
számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság,
illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja
képviselhet.
Szintén eljárhat állandó meghatalmazottként a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos
ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy, valamint a jövedéki adóról
szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel
rendelkező személy.
Sem meghatalmazottként, sem állandó meghatalmazottként nem járhat el az eltiltás hatálya
alatt az a természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen eltiltott a vezető
tisztségviselői tisztség gyakorlásától.28
Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére
pénzügyi képviselőt bízhat meg29.
Meghatalmazott bejelentése
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni.
Az eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni
vagy jegyzőkönyvbe kell mondani30.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a
meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye
egyértelműen megállapítható.
A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatvány az állami adó- és vámhatóság internetes
honlapjáról (www.nav.gov.hu /Letöltések /Meghatalmazás minták) letölthető.
Az adózó/ügyfél nevében az állami adó- és vámhatóság előtt állandó meghatalmazott,
megbízott, illetve egyéb – jogszabályon alapuló – képviselője is eljárhat, azonban ennek
előfeltétele, hogy a képviselő képviseleti jogosultságát a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
bejelentsék:
1. Az adózó/ügyfél nevében eljárni kívánó állandó meghatalmazott, megbízott, illetve
egyéb – jogszabályon alapuló – képviselő személyét az erre a célra szolgáló EGYKE
adatlapon kell bejelenteni az első ügyintézés előtt legalább 15 nappal.
a. Az EGYKE adatlapot az elektronikus ügyintézésére kötelezett vagy az
ügyintézés elektronikus módját önként választó adózónak/ügyfélnek
Air. 14. § (1) bekezdés
Air. 17. § (2) bekezdés
27
Air. 17. § (1) bekezdés
28
Air. 15. § (5) bekezdés, 17. § (3) bekezdés
29
Air. 20. §
30
Air. 15. § (1) bekezdés
25
26
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elektronikusan kell benyújtania az arra vonatkozó, fent részletezett módok
valamelyikén. Az elektronikusan benyújtott EGYKE adatlaphoz – elektronikus
irat formában (eredeti elektronikus iratként vagy elektronikus irattá alakított
papíralapú iratként) – csatolni kell az állandó meghatalmazást, megbízást is.
b. Ha az adózó/ügyfél elektronikus ügyintézésre nem kötelezett vagy választhatja
azt, de azzal nem kíván élni, az EGYKE adatlapot papíralapon is benyújthatja
bármelyik elsőfokú adó- és vámigazgatósághoz.
2. A törvényes képviselő a központi elektronikus azonosítási szolgáltatás
igénybevételével az eBEV portálon elérhető képviseleti bejelentő felületen is
bejelentheti az állandó meghatalmazottat, megbízottat. A bejelentett képviseleti
jogosultság az állandó meghatalmazott, megbízott jóváhagyásával válik érvényessé.
Ebben az esetben – elektronikus irat formában (eredeti elektronikus iratként vagy
elektronikus irattá alakított papír alapú iratként) – csatolni kell az állandó
meghatalmazást, megbízást is.
A bejelentett képviselő nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózót és a
képviselőt értesíti. A képviseleti jogosultság az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz
történő bejelentés beérkezésétől hatályos.
Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását
haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, illetve a képviseleti jog
megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az állami adó- és vámhatóságnál. A
képviseleti jog megszűnése az állami adó- és vámhatósággal szemben az állami adó- és
vámhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog
megszűnése bejelentésének napján a meghatalmazottat még az állami adó- és vámhatósági
iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.
A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók
Bevallás pótlása
Pótlásnak tekinthető – az elévülési időn belül- bármely ok folytán elmaradt (határidőben nem
teljesített) 1510M bevallás megküldése.
A 2015. évre vonatkozó bevallásokat, amik nem kerültek határidőben benyújtásra, ugyanezen
nyomtatványon kell pótolni. A korábbi időszakra vonatkozóan a bevallást az adott évben
rendszeresített bevallásnak megfelelő adattartalommal kell pótolni (a 2014. évre a 1410M, a
2013. évre a 1310M, a 2012. évre a 1210M nyomtatványokon). A 2012. évet megelőzően
baleseti adó bevallási/fizetési kötelezettség nem volt.
Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év
elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás,
bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
A túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a
naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak
igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az
adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az
adómegállapításhoz való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra.
Ha a magánszemély/szervezet az adóbevallás benyújtásában akadályozott, az akadályozás
megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó
kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani.
Ha az állami adóhatóság a benyújtott igazolási kérelmet nem fogadja el, erről végzést hoz, és
ennek következtében a folyószámláján késedelemi pótlék kerül felszámításra.
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A 1510M számú bevallás „pótlása” esetén a főlap (C) blokkjában a „Bevallás jellege”
mezőben nem kell jelzést tenni, mert azt alapbizonylatként kell értelmezni.
A bevallás állami adó- és vámhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése),
önellenőrzése
Állami adó- és vámhatósági javítás: Az állami adó- és vámhatóság az adóbevallás
helyességét megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás
az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól
számított 30 napon belül értesíti.31
Hibás az a bevallás, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van
helye, vagy a bevallás adóhiányt nem eredményező hiányosságát az adóhatóság tárja fel.32
Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó a fennálló
adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt, vagy jogszabályban előírt igazolások
benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából
olyan adatok hiányoznak, amelyek az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában sem
szerepelnek, az állami adó- és vámhatóság – 15 napon belül, megfelelő határidő kitűzésével
az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.33
A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak – azon túlmenően, hogy a bevallás javítását az
állami adó- és vámhatóság illetékes igazgatóságánál személyesen, vagy írásban
kezdeményezheti – lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást újból
benyújtsa. Ebben az esetben a főlap (B) blokkjában a vonatkozó kódkockába be kell írnia az
eredeti (állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű
vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.
Figyelem! A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a főlap (B) blokkjában az
„Állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja” rovatban nem
szerepeltethetnek adatot.
Adózói javítás (helyesbítés): Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az
adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha a bevallás – adó, adóalap,
költségvetési támogatás összegét nem érintő – hibáját észleli.34
Amennyiben a NAV által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében
ugyanarra az időszakra adózói javításként (helyesbítésként) nyújtja be ismételten a
bevallást, akkor az adózói javításkor (helyesbítéskor) az adóalap, illetőleg adó,
(költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javításról
(helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adó- és
vámhatóság által elfogadott bevallás tájékoztató adata téves, vagy valamely tájékoztató adat
az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Az adózói javítás
(helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. Adózói javítás (helyesbítés) esetén az „új”
adatoknak valamennyi – az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson
szerepeltetett korábbi adattal együtt kell szerepelnie. Amennyiben az adózói javítással
(helyesbítéssel) érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás
(helyesbítés) nem érint, az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson ezt az adatot
akkor is meg kell ismételni.
Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, akkor a főlap (C)
blokkjában a bevallás jellege kódkockába „H” betűt kell bejegyezni.
Art. vhr. 18. § (1) bekezdés
Art. 7. § 22. pont
33
Art. vhr. 18. § (6) bekezdés
34
Art. vhr. 18. § (7) bekezdés
31
32
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Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult a papír alapon benyújtott, vagy papír alapon is
benyújtható, de elektronikus úton érkezett bevallása esetén annak a NAV
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer útján történő javítására telefonon is, amennyiben
az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges
ügyfél-azonosító számmal. A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere a 06 80/20-2122-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30ig hívható.
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a TEL kérelem
benyújtásával igényelheti meg.
Fontos! Amennyiben az értékadatok helyesbítése az adózó kötelezettségének – adóalap, adó –
változását eredményezi, úgy a bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni.
Önellenőrzés: A NAV által elfogadott, feldolgozott bevallás után, ugyanarra az időszakra,
adóalap, illetőleg adó módosítására kizárólag csak önellenőrzés keretében van lehetőség
elévülési időn belül.35
Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), lehet módosítani, amely módosításnak az
együttes összege az 1 000 forintot meghaladja.36
Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok módosíthatók.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az állami adó- és vámhatósági ellenőrzés megkezdését
követően a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem
módosítható.37
Az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével bejelentheti az
adóhatósághoz önellenőrzési szándékát. A bejelentés nem feltétele az önellenőrzésnek.
Ugyanazon adómegállapítási időszak és adónem tekintetében csak egyszer tehető bejelentés.
Az adóhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig a bejelentés szerinti adómegállapítási
időszak és adónem tekintetében adóellenőrzést nem indíthat az adózónál.38
A főlap (C) blokkjában a „Bevallás jellege” kódkockába „O”-val kell jelölni, ha a bevallás
önellenőrzésnek minősül.
Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzést az önellenőrzési lapokon kell
jelölni.
Önellenőrzéskor a módosított, „új” adatoknak valamennyi – az önellenőrzéssel érintett
bevalláson szerepeltetett korábbi adattal együtt kell szerepelnie! Amennyiben az
önellenőrzéssel érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az önellenőrzés nem
érint, úgy az önellenőrzéssel érintett bevalláson ezt az adatot akkor is meg kell ismételni!
Amennyiben az ismételt önellenőrzés kizárólag az önellenőrzési pótlék módosítása miatt
kerül benyújtásra, ez esetben a bevallásban változatlan adattartalommal meg kell ismételni az
önellenőrzésként benyújtott bevallás adattartalmát, kivéve az önellenőrzési mellékletben
korábban szerepeltetett adatokat. E lapokon kizárólag az önellenőrzési pótlék összesen
mezőben szerepelhet az újabb önellenőrzéssel feltárt, módosított önellenőrzési pótlék
előjelhelyes különbözetének adata.
Amennyiben az önellenőrzéssel történő módosítással az adózónak pénzügyileg rendezendő
adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és a felszámított önellenőrzési pótlékot az
önellenőrzési bevallás esedékességi időpontjáig lehet – késedelmi pótlék felszámítása nélkül –
megfizetni.
Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen
esedékesség időpontjától nyílik meg.
Az „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” - továbbiakban
’17 számú – nyomtatvány 01. lapján kezdeményezheti az adószámláján mutatkozó, valós
túlfizetésének átvezetését és/vagy kiutalását.
Art. 54. §
Art. 56. § (3)
37
Art. 54. § (5)
38
Art. 55. §
35
36
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Az önellenőrzés bevallása – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az adó
megállapításához való jog elévülését megszakítja, és az önellenőrző bevallás benyújtásától
további 5 évig élhet önellenőrzéssel az adózó. 39
Ha az adózó a korábbi önellenőrzése során hibásan számította ki és vallotta be az
önellenőrzési pótlék összegét, akkor annak módosítását is ezen a bevalláson teheti meg.
Az önellenőrzési pótlék helyesbítésekor az összeget az önellenőrzésre szolgáló lapon
kizárólag az „önellenőrzési pótlék összesen” mezőben kell előjel helyesen szerepeltetni.
Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék
összege annak módosítása miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a
vonatkozó sorban.
A bevallás önellenőrzésére az eredetileg benyújtott bevallás nyomtatványa szolgál.
Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel érintett valamennyi sort ki kell tölteni a javított
összegekkel. A korábban benyújtott bevallás adatok, valamint az önellenőrzésként benyújtott
bevallás(ok) adatait figyelembe véve kell a megfelelő mezőben az adókülönbözet adatokat
feltüntetni. Negatív adókötelezettség változás esetén az önellenőrzési pótlék alap és
önellenőrzési pótlék összege oszlopok adatmezőit üresen kell hagyni.
Az önellenőrzési pótlék számítása 40
Az adózó javára mutatkozó módosítás esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem
megfizetni nem kell41.
Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a
helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után az adózónak
kell megállapítania.42
Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt
önellenőrzése esetén 75%-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására
előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig. A
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó
adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a
fizetendő önellenőrzési pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell
meghatározni, de az 5000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni.43
Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert az
adózó a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásában hiánytalanul
bevallotta és megfizette, akkor az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két
bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét.44
Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani,
azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot ennek alapján idő intervallumokra kell bontani.
A százalékos mértéket 3 tizedes jegy pontossággal kell meghatározni és a harmadik tizedes
jegy után következő számokat el kell hagyni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás
benyújtására előírt határidőt követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig terjedő
időszakra kell kiszámítani.
Az önellenőrzési pótlék összegének kiszámítását segíti a www.nav.gov.hu internetes oldalon
található kalkulátor, amely a „Szolgáltatások/Kalkulátorok/Pótlékszámítás” ikonokra kattintva
érhető el.
A megállapított önellenőrzési pótlék annak bevallásával egyidejűleg esedékes.45
Art. 203. § (2)
Art. 211-214. §
Art. 57. § (3)
42
Art. 211. § (2)
43
Art. 212. § (2)
44
Art. 212. § (3)
45
Art. 57. § (1)
39
40
41
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Önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén az önellenőrzési mellékleteken az önellenőrzés
eredményeként kimutatott adókötelezettség változása sorokba nem kerül adat.
Az önellenőrzési lapo(ka)t a megfelelően kitöltött főlappal együtt kell benyújtani, illetve
elektronikus úton továbbítani.
Jogkövetkezmények
A magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási
kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az állami adó- és vámhatóság felszólítását,
ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti, és késedelmét nem menti ki.
Cégjegyzékbe bejegyzett vagy áfa-regisztrált adóalany esetében, amennyiben bevallási
kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, az adóés vámhatóság szintén szankcióval élhet – figyelembe véve az Art. 155. §, 161. §, továbbá az
Art. 220-221. § aiban leírt rendelkezéseket.
A bevallás részei:
1) 1510M
2) 1510M-01
3) 1510M-02
4) 1510M-03
5) 1510M-NY
1) 1510M
A főlap (B) blokkja tartalmazza a bevallás készítésére kötelezett adatait.
Amennyiben magánszemély a gépjármű tulajdonosa/ üzembentartója, akkor kérjük, hogy a
magánszemély adóazonosítóját, és lakcímét is tüntesse fel a bevalláson.
Ha jogi személy a tulajdonos/üzemben tartó, akkor az adószámot, és a
székhely/telep/fióktelep adatait tüntesse fel a bevalláson.
Amennyiben szervezeti változás történik, akkor a jogelődjének adószámát is kérjük kitölteni.
Kérjük, mind magánszemély, mind jogi személy esetén töltse ki a levelezési címre, ügyintéző
nevére és telefonszámára vonatkozó adatokat.
Ha az elektronikus úton beküldött bevallás hibás, úgy a javítására elektronikus kiértesítő
levelet küld az állami adóhatóság. A javítás során csak a jelzett hibákat kell javítani, és a
hibásnak minősített bevallás vonalkódját a főlap (B) blokkjába kell írni!
A főlap (C) blokkjában kell megadni a bevallási időszakot.
A bevallás jellege kódkockában helyesbítés esetén „H”, önellenőrzés esetén „O”, ismételt
önellenőrzés esetén az „O” jelölés mellett az ismétlés tényét a 1510M-03-as lap
(Önellenőrzési lap) (O) blokkjában is jelölni kell. Alap bevallásnál a kódkocka üresen
marad!
Kérjük megadni a bevallás típusát és a bevallás fajtáját is, amennyiben szükséges.
A bevallás típusa kódkockában azt kérjük jelölni, hogy az adóbevallást az adózó felszámolás,
végelszámolás, átalakulás, egyesülés és szétválás, megszűnés, kényszertörlési eljárás, illetőleg
az EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társaságba történő beolvadás miatt
nyújtja be.
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A kódkockába:
 felszámolás esetén:
 végelszámolás esetén:
 átalakulás, egyesülés, szétválás, azaz jogutóddal történő megszűnés esetén:
 felszámolás vagy végelszámolási eljárás nélküli egyéb megszűnés esetén:
 kényszertörlési eljárás esetén:
– az EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági
társaságba történő
esetén
betűjelet kérünk feltüntetni.

„F”
„V”
„A”
„M”
„D”
beolvadás
„B”

Átalakulás, egyesülés és szétválás esetén a bevallásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát
is. Amennyiben a jogutódlással történő megszűnés hónap közben történik, és a jogelőd
kötelezettségeit a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab bevallást kell benyújtania, egyet a
jogutódlással történő megszűnés időpontjáig 30 napon belül, egyet pedig az adott hónapból
még fennálló időszakra.
Ez utóbbinál természetesen a jogelőd adószámát már nem kell szerepeltetni.
A bevallás fajtája
A főlap (C) blokkjában kell jelölni, hogy a felszámolási vagy a végelszámolási eljárás alá
került adózók esetében az eljárás milyen fázisban van.
A „Bevallás fajtája” elnevezésű kódkockát csak a felszámolással vagy végelszámolással
érintett adózóknak, valamint a kényszertörlési eljárás alá vont adózóknak kell
kitölteniük.
Ha a felszámolási vagy végelszámolási eljárás bevallási időszakon belül kezdődik, akkor két
adóbevallást kell az adózónak benyújtania: a bevallási időszak kezdő napjától a felszámolás
vagy végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig (eljárás megkezdésére vonatkozó
bevallás), majd a felszámolás vagy végelszámolás kezdő időpontjától a bevallási időszak
végéig egy újabb nyomtatványt kell kitölteni (eljárás alatti időszakra vonatkozó bevallás)
Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó bevallást
nyújt be, a kódkockába „1”-et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti időszakra
vonatkozó bevallást nyújt be, a kódkockába „2”-t, ha pedig a felszámolási eljárás,
befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási beszámoló közzétételekor esedékes
adóbevallást nyújt be, a kódkockába „3”-at kell írnia.
A kényszertörlési eljárást közvetlenül megelőző bevallás esetén az adatmezőbe „1”-et kell
írni, "2"-es kerül az adatmezőbe, ha az adózó a kényszertörlési eljárás alatti időszakra
vonatkozó adóbevallást nyújt be. Ha a kényszertörlési eljárás az adózó megszűnésével
fejeződik be, akkor a bevallás típusa „M”, bevallás fajtája nincs kitöltve, ha pedig
felszámolásba fordul át a bevallás típusa mezőbe „F”-et, a bevallás fajtája adatmezőbe „1”-est
kell írni. A kényszertörlési eljárás kapcsán a „3” fajtakód nem használandó
A kényszertörlési eljárást követő felszámolási eljárás esetén az Art. és a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek együttes alkalmazásával kell a
bevallási kötelezettséget teljesíteni.46
Amennyiben a gépjárművet kivonják a forgalomból, kérjük NE jelölje „M”-mel a
bevallás fajtáját.

46

régi Art. 33. § (12) bekezdése
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Amennyiben felszámolás, végelszámolás vagy átalakulás, egyesülés, szétválás történt, és
az adózó rendezte a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat és a baleseti adót a
biztosító felé, abban az esetben ezt a bevallást nem kell benyújtania.
A főlap (D) blokkjában a törvényes képviselőre, illetve meghatalmazottra vonatkozó
adatokat kell feltüntetnie.
A főlap (F) blokkjában kell feltüntetnie a helységet és a dátumot.
Amennyiben a NAV honlapján megtalálható bevalláskitöltő- ellenőrző programmal készíti el
a bevallást, majd kinyomtatja, kérjük, ne felejtse el aláírni!
Ha adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő ellenjegyezte a bevallást, akkor a
nevét, az adóazonosító számát és a bizonyítvány/igazolvány számát kérjük, tüntesse fel.
Ha az állami adóhatósághoz bejelentett, és a bevallás aláírására jogosult állandó
meghatalmazással rendelkezik, kérjük, jelölje X-szel.
Ha a bevalláshoz eseti meghatalmazást csatol, akkor ezt se felejtse el megjelölni a főlap (F)
blokkjában.
2) 1510M-01
Ez a lap a gépjárművenként közölt adatok összesítésére szolgál. Amennyiben egy
magánszemély/szervezet esetében több gépjármű vonatkozásában kell a baleseti adóról
bevallást készíteni, abban az esetben az 1510M főlapból és 1510M-01-es lapból adózónként
egyet, az 1510M-02-es lapból az adózóhoz tartozó gépjárművenként egyet-egyet kell
kitölteni.
(A) blokk:
Amennyiben a NAV honlapján megtalálható bevalláskitöltő- ellenőrző programmal készíti el
a bevallást, az (A) blokkot nem kell kitölteni, a program az értékadatokat a 1510M-02 lap(ok)
(B) blokkjából automatikusan átemeli.
Az 1. sor tartalmazza az összes gépjárműre vonatkozó baleseti adó alapját összesen. Az
adatokat forintban tartalmazza a (b) oszlop.
A 2. sor tartalmazza az összes gépjármű tekintetében az adóalapra kiszámított baleseti adó
összegét. Az adatokat forintban tartalmazza a (b) oszlop.
A 3. sor az összes gépjármű tekintetében a fizetendő baleseti adót a (b) oszlopban forintban,
míg a (c) oszlopban ezer forintra kerekítve tartalmazza.
3.) 1510M-02
Amennyiben több gépjárműre vonatkozóan nyújtja be a bevallását, kérjük, a lapsorszámot is
adja meg, folyamatosan növekvő sorszámmal.
(A) blokk:
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Kérjük, tüntesse fel a gépjármű azonosító adatait: a forgalmi rendszámot/hatósági jelzést, az
alvázszámot, a műszaki adatokat tartalmazó okirat számát, a gépjármű kategóriát, illetve a
baleseti adóval le nem fedett napok számát.
Amennyiben a bevallást a gépjármű forgalomból történő kivonása miatt nyújtja be, kérjük,
tüntesse fel a forgalomból való kivonás időpontját.
Ha a bevallást azért kívánja benyújtani, mert a gépjárművet elidegenítette, vagy az
üzembentartó személyében változás történt, kérjük, tüntesse fel az üzembentartó személyében
bekövetkezett változás időpontját!
Fenti két esetben kérjük, tüntesse fel a biztosító kockázatviselésének kezdetének és
megszűnésének időpontját.
Amennyiben a bevallást határon átnyúló szolgáltatás miatt nyújtja be, kérjük jelölje X-szel.
Ebben az esetben kérjük, tüntesse fel a biztosítási időszakot, a biztosítási szerződés tartamát
és a díjfizetés gyakoriságát.
Ha a biztosítási időszak tartama határozott idejű azt jelölje 1-gyel, ha határozatlan, akkor 2vel.
A díjfizetés gyakoriságnál éves esetén 1-et, féléves esetén 2-t, negyedéves esetén 3-at, havi
esetében 4-et, egyszeri díj esetében 5-öt kell jelölni.
A díjfizetés gyakorisága egyszeri: határon átnyúló biztosítási szerződés, illetve határozott
idejű biztosítási szerződés megkötése esetén.
Kérjük, adja meg a baleseti adóval le nem fedett napok számát.
A gépjármű forgalomból való kivonása, illetve az üzembentartó személyében bekövetkezett
változás esetén a baleseti adóval le nem fedett napok számításánál a kezdő nap megegyezik a
biztosító által kiadott igazolásban szereplő napot követő nappal, az utolsó nap pedig a
forgalomból való kivonás, vagy az üzembentartó személyében bekövetkezett változás
időpontja.
Határon átnyúló szolgáltatás esetén a balesti adóval le nem fedett napok száma a teljes
biztosítási időszak.
A fedezetlenségi díjak MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) által 2015. évre
meghatározott, járműkategóriák szerinti mértéke:
Sorszám Gépjármű kategória
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
11.
12.

Személygépkocsi
Személygépkocsi
Személygépkocsi
Személygépkocsi
Személygépkocsi
Személygépkocsi
Motorkerékpár
Motorkerékpár
Motorkerékpár

Műszaki adatok
0-37 kW
38-50 kW
51-70 kW
71-100 kW
101-180 kW
181- kW
1-12 kW
13-35 kW
36-70 kW

Fedezetlenségi díj
Ft/nap
270
350
400
460
590
630
40
70
130
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13.
20.
21.
22.
23.
30.
40.
41.
42.
50.
60.
70.
71.
72.
80.
90.
100.
110.

Motorkerékpár
Autóbusz
Autóbusz
Autóbusz
Autóbusz
Trolibusz
Tehergépkocsi
Tehergépkocsi
Tehergépkocsi
Vontató
Mezőgazdasági vontató
Pótkocsik, félpótkocsik
Pótkocsik, félpótkocsik

71- kW
10-19 férőhely
20-42 férőhely
43-79 férőhely
80- férőhely
0-3500 kg
3501-12000 kg
12001- kg
1-750 kg össztömeg
751-10000
kg
össztömeg
Pótkocsik, félpótkocsik
10001kg
össztömeg
Lassú jármű
Munkagép
Segédmotoros kerékpár
4 kerekű segédmotoros kerékpár

210
350
780
780
1600
1070
450
780
2000
2500
110
110
110
800
110
110
0
110

(B) blokk:
I. A baleseti adó kiszámítása
Az 1. sor tartalmazza az adott gépjárműre vonatkozó baleseti adó alapjának összegét. Az
adatokat forintban kell megadni a (b) oszlopban.
A 2. sor tartalmazza az adott gépjármű tekintetében az adóalapra kiszámított baleseti adó
összegét. Az adatokat forintban kell megadni a (b) oszlopban.
A (B) blokk 1b és 2b mezője kötelezően kitöltendő. Alapbevallás esetén értéke pozitív
egész szám, önellenőrzés esetén pozitív egész szám vagy nulla lehet.
Az 1. és 2. sor adatai megegyeznek a 1510M 01-es lap ugyanezen sorainak adataival.
Több gépjármű esetében a 1510M 01-es lap 1. és 2. sorában az adatok összesítve
szerepelnek.
4) 1510M-03 – Önellenőrzési lap
A baleseti adó önellenőrzése
Az önellenőrzésre, ismételt önellenőrzésre, valamint az önellenőrzési pótlék kiszámítására
vonatkozó szabályokat részletesen jelen kitöltési útmutató „Önellenőrzés”, „Az önellenőrzési
pótlék kiszámítása” része tartalmazza.
O) blokk:
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Ha a bevallása ismételt önellenőrzésnek minősül, kérjük, jelölje X-szel. Egyúttal a 1510M
főlap (C) blokkjában a bevallás jellegénél is jelölni kell az önellenőrzés tényét O-val.
(A) blokk:
1. sor tartalmazza a baleseti adó kötelezettség változása esetén az önellenőrzés összegét.
Minden esetben az adó összegét kérjük feltüntetni!
A (c) oszlopban az eredeti adókötelezettség összegét - vagyis az önellenőrizni kívánt
bevallásban megállapított adó összegét - ezer forintban kell feltüntetni. Az 1c mező összege
megegyezik az előzmény bevallás (vagyis a módosítani kívánt bevallás) 3c mezőjével.
A (d) oszlopban a módosított adókötelezettség összegét – vagyis az önellenőrzés során
megállapított adó összegét – ezer forintban kell feltüntetni. Ez a mező lehet pozitív és negatív
összeg is. Az 1d mező összege megegyezik jelen bevallás 3c mezőjében szereplő összeggel.
Az (e) oszlop az adókötelezettség változását - vagyis az önellenőrizni kívánt bevallásban
megállapított adó és az önellenőrzés során megállapított adó különbözetét - mutatja ezer
forintban. Ez a mező lehet pozitív és negatív összeg is. Ha a kötelezettség összege csökken az
önellenőrzés eredményeként, akkor a beírt összeg elé negatív „-” előjelet kell tenni. (Ezt a
mezőt a nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program automatikusan kiszámolja.)
Az 1. sor (e) oszlopában szerepeltetett visszaigényelhető összeg - ha a folyószámlán
túlfizetés mutatkozik, és más adónemen nincs fennálló tartozása, és nincs adók módjára
behajtandó köztartozása sem -, kiutalható, illetve az átvezetése kérhető a 17. számú
„Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű
nyomtatvány benyújtásával.
Ha az önellenőrzés eredményeként többlet kötelezettség keletkezik, akkor ezt az összeget
(1e mező) az önellenőrzési pótlék felszámításával és befizetésével egyidejűleg kell
megfizetni.
2. sor (f) oszlop: Ebbe a mezőbe a számított, és jelen kitöltési útmutatóban részletezett
önellenőrzési pótlék összegét kell beírni.
Amennyiben csak önellenőrzési pótlékot helyesbít, akkor csak ebbe a sorba kell adatot
feltüntetnie.
Amennyiben a helyesbített önellenőrzési pótlék összege magasabb, mint a korábban bevallott
önellenőrzési pótlék, akkor kötelezettség növekedés keletkezik, így az összeget előjel nélkül
kell beírni.
Azonban ha a helyesbített önellenőrzési pótlék összege alacsonyabb, mint a korábban
bevallott önellenőrzési pótlék, akkor kötelezettség csökkenés keletkezik, így az összeg elé a
negatív „-” előjelet ki kell tenni.
Önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén az (O) blokkban X-nek kell szerepelnie, mivel ez
csak ismételt önellenőrzés esetében lehetséges.
5.) 1510M-NY lap:
Nyilatkozat arról, hogy az önellenőrzés indoka alaptörvény-ellenes, vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály
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(A) blokk:
Kérjük jelölje X-szel, ha véleménye szerint az önellenőrzés benyújtásának az indoka az, hogy
az adót megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusába ütközik.
(B) blokk:
Kérjük, írja be azon az adó- vagy támogatásnem kódját, amelyre vonatkozóan az
önellenőrzést benyújtja. Ebben a bevallásban csak a baleseti adó adónemkódját a 218-ast és az
önellenőrzési pótlék adónemkódját, a 215-öst lehet feltüntetni.
(C) blokk:
Az alaptörvény-ellenes jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába történő
ütközés szöveges indokolásának feltüntetésére szolgáló hely. Kérjük a jogszabályi hivatkozást
is tüntesse fel!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Példa a baleseti adó összegének kiszámítására önadózás esetén
1.) Példa (A biztosítási díjösszeg megfizetése teljes egészében megtörtént.)
Egy 90 kW motorteljesítményű személygépkocsira határozatlan idejű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés került megkötésre. A határozatlan idejű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés időtartama egy év, vagyis 2015.03.15-2016.03.14. A kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítás díja 120.000 Ft, és negyedéves díjfizetési gyakoriság lett
meghatározva.
A Kgfb tv. 21. § (1) bekezdése alapján a biztosítás első díjrészlete, valamint folytatólagos
díjrészletei a felek által a szerződésben meghatározott időpontokban esedékesek. Ennek
hiányában az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor, a folytatólagos díjrészlet pedig az adott
díjfizetési időszaknak az első napján esedékes.
Az egyszeri díjat - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés létrejöttekor kell
megfizetni.
A fenti jogszabályhely alapján az első díjrészlet a szerződés létrejöttekor esedékes, aminek a
megfizetése megtörtént.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba foglalva:
Teljesítmény
Időtartam
(kW)
2015.03.1590
2016.03.14.

Kötelező
gépjárműDíjfizetési gyakoriság
felelősségbiztosítási díj (Ft)
120.000

negyedéves

2.) Példa (A biztosítási díj összege teljes egészében nem került megfizetésre.)
Az első példában szereplő gépjárműre vonatkozóan, a második díjrészlet esedékessége –
mivel negyedéves gyakoriság lett meghatározva – 2015.06.15. napja lett volna, azonban
ennek megfizetésére nem került sor.
Díjfizetés gyakorisága
I. részlet esedékessége
II. részlet esedékessége

-

-

-

Időpont
Szerződés létrejöttekor

Esemény
A biztosítási díj esedékes
részlete teljes összegben
kifizetve.
2015.06.15.
A biztosítási díj esedékes
részlete teljes egészében nem
került megfizetésre.
2015.08.13.
A 60 napos türelmi időszak
vége. Az esedékes díj eddig
nem érkezett be, így a
biztosítási
szerződés
megszűnik.
2015.08.13.
A
biztosítási
szerződés
megszűnésének napja.
Gépjármű forgalomból való Gépjármű forgalomból való
kivonásának napja.
kivonása az Okmányiroda
által.
A gépjármű forgalomból Az
adókötelezettség
való kivonását követő hónap megállapítása
15. napja.

21
-

Az
adókötelezettség A baleseti adó bevallása és
megállapítását követő hónap befizetése
15. napja

A Kgfb. díjat lefedő baleseti adó időszaka: 2015.06.15.-tól a gépjármű forgalomból való
kivonásának napjáig terjed.
Az időszak napjainak kiszámítása során az időszak kezdő és záró dátumát is be kell
számítani.
Az üzembentartó nulla forint biztosítási díjat fizet, így a gépjármű forgalomból történő
kivonása esetén az adóval le nem fedett időszakra kell megfizetni az adót, a MABISZ által
közzétett
fedezetlenségi
díj
napi
összegének
alapulvételével.

3.) Példa (A biztosítási díj összege csak részben került megfizetésre.)
Az első példában szereplő gépjárműre vonatkozóan a biztosítási díj összege csak részben
került megfizetésre. Ebben az esetben kevesebb biztosítási díjat fizetett be az adóalany, mint
amennyi a szerződésben meghatározásra került.
Díjfizetés gyakorisága
I. részlet esedékessége

Időpont
Szerződés létrejöttekor

II. részlet esedékessége

2015.06.15.

III. részlet esedékessége

2015.09.15

-

2015.10.29.

-

2015.11.13.

Esemény
A biztosítási díj esedékes
részlete teljes összegben
kifizetve.
A biztosítási díj esedékes
részlete teljes összegben
kifizetve.
A biztosítási díj esedékes
részlete csak részben került
megfizetésre.
A biztosítási díjjal lefedett
időszak utolsó napja. (A lenti
ábrán a 45. napra esik.)
60 napos türelmi időszak
vége.
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-

-

-

A
biztosítási
szerződés
megszűnésének napja.
2015.12.13.
A megfizetett baleseti adóval
lefedett időszak utolsó napja.
(A lenti ábrán a 90. napra
esik.)
Gépjármű forgalomból való Gépjármű forgalomból való
kivonásának napja.
kivonása az Okmányiroda
által.
A gépjármű forgalomból Az
adókötelezettség
való kivonását követő hónap megállapítása.
15. napja.
Az
adókötelezettség A baleseti adó bevallása és
megállapítását követő hónap befizetése.
15. napja
2015.11.13.

A biztosítási díjjal le nem fedett időtartam azon napjainak kiszámításához, amelyeket az
adóalany által megfizetett baleseti adó nem fed le, szükség van a biztosító által kiadott
igazolásra.
A biztosító a kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad az
adóalany számára arról, hogy az adó mely napig van megfizetve. Ezt a napot követő naptól a
gépjármű forgalomból való kivonásáig, illetve az üzemben tartó személyében bekövetkező
változás időpontjáig terjedő időszakra kell a baleseti adó összegét bevallani és megfizetni.

