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A november hónap is egy újabb adminisztrációs bonyodalommal vette kezdetét. 

 

A Magyar Közlöny november 2. napján kelt, 2010/167. számában jelent meg a magán-

nyugdíjpénztári befizetésre vonatkozó törvény, amely szerint már a 2010. október havi 

járulékot is az állami „kasszába” kell fizetni, de ennek jogi és technikai feltételei még 

hiányoznak. A törvény szerint a bevallási és befizetési határidő: november 12. napja.  

 

Ezt a határidőt a munkáltatók és a kifizetők nem képesek teljesíteni, mert az APEH csak 

tegnap este (november 3-án) tette közzé honlapján az új törvénynek megfelelő 1008-as 

nyomtatványt, annak útmutatóját, és az un. hibakódok listáját, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy a vállalkozások által alkalmazott bérszámfejtő programok illeszkedjenek az e-bevallás 

szoftveréhez. A bérszámfejtések még a régi szabályok szerint történtek (október 30-án, vagy 

november 2-án), amiket újra kell számfejteni az elektronikus bevallás miatt, de ehhez a 

szoftvereseknek előbb el kell készíteniük a programok módosítását (amihez ismerni kell a 08-

as bevallás struktúráját is). Új igazolásokat is kell kiadni a levonásokról azoknak, akik már 

megkapták a bérüket. 

 

 

 
 

Az új törvény (2010. évi CI. tv) a kihirdetésének napján, vagyis november 2-án lépett 

hatályba.  

Nyilvánvaló, hogy az új törvény hatályba léptető rendelkezése ellentétes a jogalkotásról szóló 

1987. évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésével, amely kimondja: 

„A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a 

jogszabály alkalmazására való felkészülésre.” 

 

Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felkészülési idő hiánya miatt akkor állapította 

meg valamely jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot korlátozott,  a 

korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést, illetőleg oly módon hárított 

fokozott kockázatot a címzettekre, hogy a  megismerés és a felkészülés lehetőségének hiánya 

sérelmet okozott az érintettek számára, akadályozta a jogalkalmazót a jogszabály 

alkalmazásában.
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Mi a teendő akkor, ha a munkáltató, illetve a kifizető már számfejtette a béreket és beküldte a 

1008-as bevallást a régi szabályok szerint, a régi formában.   

Ebben az esetben a munkáltató, illetve a kifizető nem követett el jogszabálysértést, mert 

október utolsó napjaiban, illetve november első napjaiban nem tudhatott és nem is kellett 

tudnia arról, hogy mi jelent meg a Magyar Közlönyben november 2-án, illetve mi volt 

olvasható az APEH honlapján november 3-án délután. Ebből következik, hogy a bevallását 

már benyújtó munkáltató, illetve kifizető nyugodtan várhat az APEH iránymutatására, amely 

majd részletes eligazítást ad majd arról, hogyan lehet pótlékmentesen kijavítani azt a „hibát”, 

amelyért a bevallás benyújtója nem tehető felelőssé. 

Sajnos az APEH honlapján a mai napig erről a problémáról még nem jelent meg tájékoztatás. 

Természetesen a befizetési kötelezettséget november 12-én teljesíteni kell. 
 

 

2010. november 8. 


