
Alap Plusz Prémium
Funkciók Funkciók Funkciók

Változásfigyeltetés Változásfigyeltetés Változásfigyeltetés

Jogtár® Word bővítmény Jogtár® Word bővítmény Jogtár® Word bővítmény

JogtárMobil szolgáltatás JogtárMobil szolgáltatás JogtárMobil szolgáltatás

RSM Kalkulátorok:                                                                                                                               
Bérkalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA kalkulátor, KATA kalkulátor, 
Illeték kalkulátor – Gépjármű, Illeték 
kalkulátor – Lakásnak minősülő ingatlan, 
Illeték kalkulátor – Lakásnak nem minősülő 
ingatlan, EKAER kalkulátor, RSM Látvány-
csapatsport kalkulátor, Ingó és ingatlan 
értékesítés SZJA kalkulátor, Szabadság 
hónapjára jár bér – Kalkulátor, EKHO 
kalkulátor, NAV Online számla jelentési 
kötelezettség kalkulátor, Cégautó adó 
kalkulátor, Fejlesztési adókedvezmény 
kalkulátor

RSM Kalkulátorok:                                                                                                                               
Bérkalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA kalkulátor, KATA kalkulátor, 
Illeték kalkulátor – Gépjármű, Illeték 
kalkulátor – Lakásnak minősülő ingatlan, 
Illeték kalkulátor – Lakásnak nem minősülő 
ingatlan, EKAER kalkulátor, RSM Látvány-
csapatsport kalkulátor, Ingó és ingatlan 
értékesítés SZJA kalkulátor, Szabadság 
hónapjára jár bér – Kalkulátor, EKHO 
kalkulátor, NAV Online számla jelentési 
kötelezettség kalkulátor, Cégautó adó 
kalkulátor, Fejlesztési adókedvezmény 
kalkulátor

RSM Kalkulátorok:                                                                                                                               
Bérkalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA–TAO összehasonlító 
kalkulátor, KIVA kalkulátor, KATA kalkulátor, 
Illeték kalkulátor – Gépjármű, Illeték 
kalkulátor – Lakásnak minősülő ingatlan, 
Illeték kalkulátor – Lakásnak nem minősülő 
ingatlan, EKAER kalkulátor, RSM Látvány-
csapatsport kalkulátor, Ingó és ingatlan 
értékesítés SZJA kalkulátor, Szabadság 
hónapjára jár bér – Kalkulátor, EKHO 
kalkulátor, NAV Online számla jelentési 
kötelezettség kalkulátor, Cégautó adó 
kalkulátor, Fejlesztési adókedvezmény 
kalkulátor

Kalkulátor: munkabér Kalkulátor: munkabér

Joganyagok Joganyagok Joganyagok

Magyar joganyagok Magyar joganyagok Magyar joganyagok

Törvényjavaslatok, indokolások  
és vitaanyagok

Törvényjavaslatok, indokolások  
és vitaanyagok

Törvényjavaslatok, indokolások  
és vitaanyagok

Több mint félszáz hivatalos lap anyaga Több mint félszáz hivatalos lap anyaga Több mint félszáz hivatalos lap anyaga

Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer 
esztendő törvényalkotásának 10 ezer 
dokumentuma

Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer 
esztendő törvényalkotásának 10 ezer 
dokumentuma

Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer 
esztendő törvényalkotásának 10 ezer 
dokumentuma

EU adózással kapcsolatos normák 
gyűjteménye

EU adózással kapcsolatos normák 
gyűjteménye

EU adózással kapcsolatos normák 
gyűjteménye

Az Európai Unió joganyagai Az Európai Unió joganyagai

Idegen nyelvű joganyagok Idegen nyelvű joganyagok Idegen nyelvű joganyagok

Adójogszabályok angolul és németül

Jogi segédanyagok Jogi segédanyagok Jogi segédanyagok

Magyar jogi bibliográfia Magyar jogi bibliográfia Magyar jogi bibliográfia

Európai jogi bibliográfia Európai jogi bibliográfia

Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár 
teljes anyaga

Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár 
teljes anyaga

Adó Jogtár®

→



Tematikus gyűjtések Tematikus gyűjtések Tematikus gyűjtések

Üzemanyagárak Üzemanyagárak Üzemanyagárak

Valutaárfolyamok Valutaárfolyamok Valutaárfolyamok

Jegybanki alapkamatok Jegybanki alapkamatok Jegybanki alapkamatok

Besorolási jegyzék Besorolási jegyzék Besorolási jegyzék

APEH/NAV normák APEH/NAV normák APEH/NAV normák

Hasznos információk Hasznos információk Hasznos információk

Döntvények Döntvények Döntvények

Alkotmánybírósági határozatok és bírósági 
döntések (ABH, BH, EBH)

Alkotmánybírósági határozatok és bírósági 
döntések (ABH, BH, EBH)

Alkotmánybírósági határozatok és bírósági 
döntések (ABH, BH, EBH)

A Versenytanács határozatai, elvi jelentőségű 
döntései

A Versenytanács határozatai, elvi jelentőségű 
döntései

A Versenytanács határozatai, elvi jelentőségű 
döntései

EU adózással kapcsolatos jogesetek 
gyűjteménye

EU adózással kapcsolatos jogesetek 
gyűjteménye

Kúria tájékoztatói, Tanácsadó Testületek 
véleményei

A Magyar Nemzeti Bank ajánlásai, határozatai

A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlásai, 
határozatai

Választottbírósági ítéletek, végzések

A magyar és európai bíróságok több mint 
215 000 elvi és egyedi döntése

Iratminták Iratminták Iratminták

Szerkeszthető iratminta Szerkeszthető iratminta Szerkeszthető iratminta

Számviteli szabályzatminták

Nagykommentárok Nagykommentárok Nagykommentárok

Flt. Flt. Flt.

Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács) Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács) Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács)

Tbj. Tbj. Tbj.

Tny. Tny.

Art.

Air.

Avt.

Cst.

Magyarázatok Magyarázatok Magyarázatok

Magyarázat a járulékfizetésről Magyarázat a járulékfizetésről Magyarázat a járulékfizetésről

Magyarázatok (áfa, tao, szja, kata, 
kiva, A szociális hozzájárulási adó 
társadalombiztosítási összefüggései)

Magyarázatok (áfa, tao, szja, kata, 
kiva, A szociális hozzájárulási adó 
társadalombiztosítási összefüggései)

Magyarázatok (áfa, tao, szja, kata, 
kiva, A szociális hozzájárulási adó 
társadalombiztosítási összefüggései)

Adó, társadalombiztosítási és számviteli 
magyarázatok

Adó, társadalombiztosítási és számviteli 
magyarázatok 

Magyarázat a társadalombiztosítási 
nyugellátásról

Magyarázat a társadalombiztosítási 
nyugellátásról

Magyarázat a kifizetőhely pénzbeli ellátással 
kapcsolatos feladatairól

Magyarázat a kifizetőhely pénzbeli 
ellátással kapcsolatos feladatairól

→



Jogszabálytükrök Jogszabálytükrök Jogszabálytükrök

Art. 2003 →← Air., Art., Avt. 2017

Art. 2017 →← Art. 2003

Air. 2017 →← Art. 2003

Avt. 2017 →← Art. 2003

Könyvek Könyvek Könyvek

66 számviteli eset megoldása

Adóellenőrzés a bírósági ítélkezési gyakorlat 
tükrében

Adótan és adóeljárás

A feltételes adómegállapítása hazai  
és nemzetközi szabályozása

A jövedelem- és vagyoni típusú adók

A kriptoeszközök jogi és adózási kérdései

A nemzetközi adóügyi együttműködés 
szabályozási keretei és gyakorlata

A társaságirányítás számviteli és pénzügyi 
tényezői

Az adó- és vámhatósági ellenőrzések 
komplex rendszere

Az Európai Unió adójoga

Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás 
alapjai

GDPR útikalauz adatkezelőknek

Közvetlen adózás az Európai Unióban

Magyarázat a gazdálkodó szervezetek 
elektronikus ügyintézéséhez

Szemléletváltás az adóhatóság 
ellenőrzéseiben

Folyóiratok Folyóiratok Folyóiratok*

Adó-kódex Archívum

Adó Szaklap Archívum

Áfa-kalauz Archívum

Számviteli Tanácsadó Archívum

Navigátorok Navigátorok Navigátorok

Adóeljárás

Általános forgalmi adó

Bérszámfejtés

Kisvállalati adó

Számvitel

Társasági adó

→*archívum: az adott évet megelőző években megjelent lapszámok



NAV Információs füzetek NAV Információs füzetek NAV Információs füzetek

Áfa, tao, jövedéki adó, vám, illetékek

Eljárási szabályok

Szja-hoz és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó járulékok, más közterhek

Egyéb adónemek, közterhek

Az Adó Jogtáron elérhető egyéb szakmai 
tartalom

Az Adó Jogtáron elérhető egyéb szakmai 
tartalom

Az Adó Jogtáron elérhető egyéb szakmai 
tartalom

Helyi adók mértéke településenként Helyi adók mértéke településenként Helyi adók mértéke településenként

Számviteli segédletek Számviteli segédletek Számviteli segédletek

Ügyviteli határidők gazdasági eseményekhez 
kapcsolódóan

Ügyviteli határidők gazdasági eseményekhez 
kapcsolódóan

Adózási és számviteli példák Adózási és számviteli példák

Gépjármű üzemeltetés Gépjármű üzemeltetés

TB kérdések-válaszok TB kérdések-válaszok

Számviteli kérdések Számviteli kérdések

Gazdasági események számvitele Gazdasági események számvitele 

Kitölthető mérleg- és beszámolósémák Kitölthető mérleg- és beszámolósémák

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek! A pontos tartalmakat, adatokat illetően tájékozódjon honlapunkon vagy keresse értékesítési képviselőinket, ügyfélszolgálatunkat!

Wolters Kluwer Hungary Kft.  ·  1117 Budapest, Budafoki út 187–189.
Tel.: +36 (1) 464-5656 · Fax: +36 (1) 464-5657 · info-hu@wolterskluwer.com · www.wolterskluwer.com/hu-hu

Extra ajándék!
Minden megrendelés mellé ajándékba adunk egy all inclusive hozzáférést 1 fő részére a Wolters Kluwer online képzési központjába,  
amivel elérhető az összes archív, gazdasági szakemberek számára releváns képzésünk, továbbá részükre megtekinthetővé válik  
az Adóellenőrzés webinárium is.


