
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Adó, számvitel

Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok  
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó 
rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai 
és tartalmi követelményeiről

•  A TANÁCS 2003. október 27-i 2003/96/EK IRÁNYELVE az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

•  465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

•  2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

•  225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás számviteli feladatairól

•  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

•  48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

•  2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

•  34/2002. (XI. 26.) PM rendelet a társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról

•  A TANÁCS 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 IRÁNYELVE a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési 
gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról

•  A TANÁCS 2009. október 19-i 2009/132/EK IRÁNYELVE a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának 
meghatározásáról bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek 
tekintetében

•  127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

•  21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére 
szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

•  23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

•  285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről

•  2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

•  2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

•  270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő 
anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
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•  32/2017. (X. 18.) NGM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

•  A TANÁCS 2010. március 16-i 2010/24/EU IRÁNYELVE az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből 
eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról

•  2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről

•  70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról  
és támogatással történő lepárlásáról

•  23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható 
támogatásról

•  A TANÁCS 2003. június 3-i 2003/49/EK IRÁNYELVE a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- 
és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 537/2014/EU RENDELETE a közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről  
és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

•  28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek 
szabályozásáról

•  A TANÁCS 1987. július 23-i 2658/87/EGK RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös 
Vámtarifáról

•  2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

•  A TANÁCS 2011. november 30-i 2011/96/EU IRÁNYELVE a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében 
alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

•  43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

•  11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

•  1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

•  192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól

•  498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes 
közlekedési kedvezményekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. január 15-i 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  A TANÁCS 2008. december 16-i 2008/118/EK IRÁNYELVE a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről  
és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 19-i 1606/2002/EK RENDELETE a nemzetközi számviteli 
standardok alkalmazásáról

•  2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

•  4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

•  32/2003. (XII. 4.) PM rendelet a társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosításáról

•  A TANÁCS 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 IRÁNYELVE az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról
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•  A TANÁCS 2008. február 12-i 2008/9/EK IRÁNYELVE a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem  
egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-
adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

•  2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

•  479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési  
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

•  1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/34/EU IRÁNYELVE a meghatározott típusú 
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól  
és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,  
valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

•  A TANÁCS 2011. március 15-i 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 
szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról

•  A TANÁCS 1995. november 27-i 95/60/EK IRÁNYELVE a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról

•  222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  50/2002. (XII. 29.) PM rendelet a fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

•  A BIZOTTSÁG 2014. június 17-i 651/2014/EU RENDELETE a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról

•  451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

•  32/2009. (XII. 21.) PM rendelet a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető 
általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai 
Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos 
egyes rendelkezésekről

•  A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1408/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  
és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

•  216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

•  72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

•  38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról

•  15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi 
illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási 
kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról  
és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól

•  49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló 
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

•  2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

•  1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
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•  2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

•  437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

•  2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

•  165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

•  250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési  
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési  
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének 
egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról

•  27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási 
rendjéről

•  2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

•  A BIZOTTSÁG 1993. november 22-i 3199/93/EK RENDELETE a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában  
az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

•  39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg 
megállapításáról

•  176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének 
végrehajtási szabályairól

•  367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról

•  A TANÁCS 2006. november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

•  45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  2000. évi C. törvény a számvitelről

•  A BIZOTTSÁG 2014. június 25-i 702/2014/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott 
támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

•  47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

•  2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól

•  2014. évi XXII. törvény a reklámadóról

•  6/1997. (II. 21.) PM rendelet az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás során a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról tett rendelkező nyilatkozatokkal 
összefüggő nyomtatványról

•  245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól

•  202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó 
eljárási rendről

•  2018. évi XLI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint 
a bevándorlási különadóról
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•  A TANÁCS 1992. október 19-i 92/84/EGK IRÁNYELVE az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének 
közelítéséről

•  2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

•  485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

•  35/2008. (XII. 31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési 
nyomtatványok tartalmáról

•  2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

•  40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2014. június 27-i 717/2014/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

•  8/2018. (III. 19.) NGM rendelet az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási 
költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

•  1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

•  A TANÁCS 2006. november 20-i 2006/98/EK IRÁNYELVE az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek 
Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

•  223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•  16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök 
rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és 
fajtáiról

•  A BIZOTTSÁG 1992. december 17-i 3649/92/EGK RENDELETE a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott 
jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról

•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

•  6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről

•  A BIZOTTSÁG 2014. december 16-i 1388/2014/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  
és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és 
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

•  38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról

•  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

•  2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

•  44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes 
szabályairól

•  1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

•  2006. évi CXXX. törvény a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről

•  A TANÁCS 2010. október 7-i 904/2010/EU RENDELETE a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási 
együttműködésről és csalás elleni küzdelemről

•  A TANÁCS 2006. október 5-i 2006/79/EK IRÁNYELVE a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű 
kisebb küldemények behozatalának adómentességéről

•  A TANÁCS 2009. november 16-i 1186/2009/EK RENDELETE a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról
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•  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

•  55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

•  215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól

•  2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

•  39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől 
kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

•  1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

•  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•  2008. évi LXVIII. törvény az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki 
adó mentességéről

•  11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton 
történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

•  2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

•  2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról

•  2012. évi LVI. törvény a távközlési adóról

•  A BIZOTTSÁG 2009. július 24-i 684/2009/EK RENDELETE a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek 
jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő 
végrehajtásáról

•  A BIZOTTSÁG 2012. április 20-i 2012/209/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési 
és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes 
adalékokra történő alkalmazásáról

•  223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

•  91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű  
(de minimis) támogatásról

•  61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos 
részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

•  A TANÁCS 1992. október 19-i 92/83/EGK IRÁNYELVE az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója 
szerkezetének összehangolásáról

•  459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele 
szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

•  2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról

•  263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba 
vételéről és továbbképzéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/56/EU IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról
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•  54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint 
az értékszámítás módjának meghatározásáról

•  A BIZOTTSÁG 1996. január 10-i 31/96/EK RENDELETE a jövedéki adómentességi igazolásról

•  2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá  
az ösztöndíjas foglalkoztatásról

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról 
szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról

•  107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

•  1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint  
e szolgáltatások fedezetéről

•  A TANÁCS 2011. június 21-i 2011/64/EU IRÁNYELVE a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről 
és adókulcsáról

•  A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

•  A BIZOTTSÁG 2008. november 3-i 1126/2008/EK RENDELETE az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról

•  11/2010. (III. 31.) PM rendelet egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, 
kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról

•  195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint  
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

•  60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

•  406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési 
és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének 
részletes szabályairól

•  59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes 
szabályairól

•  1990. évi C. törvény a helyi adókról

•  332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás 
részletes szabályairól

•  2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

•  1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 IRÁNYELVE a társasági jog egyes 
vonatkozásairól

•  17/2018. (XII. 20.) PM rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők  
és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról

•  93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről
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•  A TANÁCS 2009. október 19-i 2009/133/EK IRÁNYELVE a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, 
szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k 
létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös 
rendszeréről (kodifikált változat)

•  2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

•  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

•  2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről

•  49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

•  257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. október 9-i 952/2013/EU RENDELETE az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról

•  214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-
védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  A TANÁCS 1990. október 9-i 3037/90/EGK RENDELETE az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozásáról

•  398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról

•  13/2008. (III. 31.) GKM-PM együttes rendelet a gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, 
valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról

•  37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára 
behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

•  1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

•  2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

•  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

•  32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása 
végrehajtásának részletes szabályairól

•  2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

•  203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

•  5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

•  327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról

•  380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és 
felhasználásának szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2016. november 25-i (EU) 2017/74 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a gázolaj és a kerozin közös adóügyi 
jelölőanyagának létrehozásáról

•  2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

•  168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
végrehajtásáról

•  2011. évi CXXIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs 
módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

•  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. május 17-i 2006/43/EK IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

•  296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

•  2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

•  327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  A TANÁCS 1983. március 28-i 83/182/EGK IRÁNYELVE egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik 
tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről

•  2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

•  2007. évi XII. törvény a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának 
kizárásáról

•  39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

•  Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt 
változata

•  2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

•  8/2019. (VI. 27.) PM rendelet az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről
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