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Mióta viszonylag alacsony jegyzett tőkével is lehet gazdasági társaságot alapítani, azóta könnyen előfordul, 
hogy negatívvá válik a társaság saját tőkéje. Sokszor már az első évben sincs meg a társaságnál a szükséges 
tőkekritérium. Ez természetesen ellentétes a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásaival, ezért vala-
mit tenni kell. De mit tegyünk? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a társaság továbbra is a jogszabályok-
nak megfelelően működjék?

Törvényi előírás

A tőkekritériummal kapcsolatos szabályokat a gazdasá-
gi társaságokról szóló törvény szabályozza. Ezen belül a 
143. § (1) bekezdésben olvashatjuk, hogy a taggyűlést 
milyen esetekben kell összehívni. Az egyik ilyen eset, 
ha a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 
felére csökkent. (Jegyzett tőke 50%-a ≤ saját tőke.)

Természetesen az is probléma, ha a cég nem 
rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt 
jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével. 
Egy 500 ezer forintos kft. esetében az előbbi 50% 
nem értelmezhető.

A törvény lehetőségként felajánlja a törzstőke 
más módon való biztosítását, bizonyos esetekben 
lehetőség lehet a törzstőke leszállítása. Mindezek 
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Tőkeemelés a meglévő tagi hitel „beapportálásával”

Ezzel nem a tagi kölcsön elengedése történik, tehát jó megoldás le-
het. Nézzük, mi kell hozzá.

A Gt. 13. § (2) bekezdése szerint a nem pénzbeli hozzájárulás 
(apport) bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi al-
kotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet. Megfogalmazza  
a törvény azt is, hogy ide kell érteni az adós által elismert vagy jogerős 
bírósági határozaton alapuló követelést is.

A társaság tagja tehát a társaság részére nyújtott kölcsönből – ha 
van neki ilyenje – származó követelését tőkeemelés keretében – nem 
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként – a gazdasági társaság rendelke-
zésre bocsáthatja. Ennek feltétele a társasági szerződés módosítása,  
a nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátá-
sa, továbbá a törzstőke változásának a cégjegyzékbe történő bejegyzé-
se. Az utolsó lépés pedig az, hogy az átvételt követően a követelés és 
az eredeti kötelezettség egymással szemben kivezetendő.

Hátránya a megoldásnak, hogy az a tag, aki a követelését bevitte a cég-
be, arányosan magasabb tulajdoni hányaddal fog rendelkezni, mint a többi 
tag. Persze kivéve azt a ritka helyzetet, hogy a tagi kölcsönt is pontosan olyan 
arányban adták a cégnek, mint amilyen arányban tulajdonosai is a cégnek.

 
Figyelembe kell továbbá venni, hogy a tőkeemelés összegét olyan magas 

összegben kell meghatározni, hogy az a bizonyos 50%-os szabály is teljesüljön.

hiányában a társaság dönthet úgy, hogy más társasággá átalakul,  
illetve jogutód nélkül is meg lehet szűnni. 

Ezen alternatívák közül bármelyiket is választjuk, az erről szóló ha-
tározatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

Mindez azt jelenti, hogy egy „tőkehiányos” mérleg elfogadása 
után 3 hónapon belül nemcsak dönteni kell, hanem cselekedni is.

Mindezt megúszni akkor tudjuk, ha ezen a bizonyos három hóna-
pon belül egy közbenső mérleggel kimutathatóvá válik olyan mértékű 
nyereség, ami a veszteséget ellensúlyozza. Ilyennel sajnos nagyon  
ritkán találkozom, úgyhogy nézzük, milyen lehetőségeink vannak.

Tőkeemelés készpénzben

Nem túl népszerű megoldás, mert egy negatív eredménytartalék 
ellensúlyozására legalább kétszer annyi jegyzett tőkét kell emelni 
ahhoz, mint amennyi a hiány, hogy megfeleljünk az előbb említett 
feltételnek.

Például egy 3 millió forintos alaptőkéjű kft.-nél, ahol az ered-
ménytartalék mínusz 10 millió forint, nem elég 7 millió forinttal jegy-
zett tőkét emelni. Ennek eredményeképpen pont nulla lenne a saját 
tőke, és ekkor még nem éri el a jegyzett tőke felét.

Egy kis matematika után kiszámolhatjuk, hogy példánkban  
17 millió forinttal kell jegyzett tőkét emelni. Ekkor lesz ugyanis a jegyzett 
tőke 20 millió forint, míg a saját tőke 10 millió. Ekkor érvényesül tehát 
az a feltétel, hogy a saját tőke a jegyzett tőke fele alá nem csökkenhet.

A saját tőke rendezése meglévő tagi kölcsön 
elengedésével

Ez volt az a megoldás, amit évekkel ezelőtt a tuti tippnek tekintettünk. 
Azóta azonban változtak a törvényi előírások.

A tag által elengedett követelés (cég szempontjából kötelezett-
ség) ugyan bekerül a mérleg szerinti eredménybe, és ezzel a saját 
tőke helyreállítható, de az adó- és illetékterhe olyan drága megol-
dás, hogy senkinek nem javaslom.

Hátránya a megoldásnak, hogy az a tag, aki 
a követelését bevitte a cégbe, arányosan ma-
gasabb tulajdoni hányaddal fog rendelkezni, 
mint a többi tag.
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Saját tőke összesen 1,5 millió forint lesz, azaz pontosan a jegyzett 
tőke fele.

A pótbefizetés további előnye, hogy a veszteséges gazdálkodás 
megszűntekor minden további nélkül az azt teljesítő tag vagy tagok 
részére visszafizethető.

Ázsiós tőkeemelés

A korábbi megoldások között problémaként jelentkezett az, hogy mi-
nél magasabbra emeljük a jegyzett tőkét, annál magasabb lesz annak 
50%-a is. Az ázsiós tőkeemelés kapcsán kevesebb pótlólag bevonan-
dó tőke kell, mert ekkor a jegyzett tőkeemeléssel egyidejűleg a tőke-
tartalékba is kerül pénzösszeg.

A számviteli törvény előírása értelmében tőketartalékba csak úgy 
lehet pénzeszközt helyezni, ha egyidejűleg a társaság jegyzett tőkéjé-
nek emelésére is sor kerül. Nem valósítható meg tehát az az ügylet, 
amelynek során csak kifejezetten a tőketartalékba kívánnak pénzesz-
közt helyezni úgy, hogy egyidejűleg a jegyzett tőkét nem emelik meg.

Ez tehát mindenképpen a társasági szerződés módosítását is ered-
ményezi, de kisebb tőkeinjekcióra van szükség.

A korábbi eseteknél még nem említettem, de általános szabály, 
hogy a jegyzett tőke változását csak a cégbírósági bejegyzés napjával 
lehet könyvelni. Ennek megfelelően a tőketartalékba helyezés is csak 
a tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése után lehetséges. 

Példabeli cégünknél, ha a tulajdonosok ezt a megoldást választ-
ják, akkor a tőketartalékba fizetendő összeg attól függ, hogy mekko-
ra a mellette levő jegyzett tőke emelése. A lényeg, hogy a saját tőke  
a jegyzett tőke felénél több legyen.

Végezetül egy 2012-es évközi szabály

A tavaly év végi árfolyam sok cégnél eredményezte az előbb tárgyalt 
tőkehiányt. 

Viszont a törvény évközi módosítása szerint, ha ez a tőkehiány  
a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a számviteli 
törvény 60. § (3) bekezdés a) pontja szerint elszámolt összevont ár-
folyamvesztesége miatt keletkezett (a jól ismert év végi átértékelés 
miatt), akkor ez 2014. május 31-ig figyelmen kívül hagyható.

Azaz, ha csak emiatt állt be a Gt. szerinti tőkehiány, akkor nem 
szükséges a tőkepótlás. Átmenetileg…

Ha a készpénzes tőkeemelésnél említett példát hozom vissza, ak-
kor itt is 17 millió forintos apportálás szükséges ahhoz, hogy a saját 
tőke ne legyen kisebb, mint a jegyzett tőke fele.

Pótbefizetés

A Gt. 120. § (1) bekezdése alapján a társasági szerződés feljogosíthatja  
a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötele-
zettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni 
azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, 
továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, üteme-
zését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag 
törzsbetétjét nem növeli. További előírás, hogy a pótbefizetési kötele-
zettséget – ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik –  
a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

 Amennyiben a pótbefizetésről nem rendelkezik a társasági szer-
ződés, de mi ezt a megoldást szeretnénk választani, azt módosítani 
kell ilyen tartalommal.  

Újra az eredeti példára visszatérve, a saját tőke szerkezetének 
rendbetételére pótbefizetés útján a példa szerint 8,5 millió forintra 
lenne szükség. Ekkor ugyanis így nézne ki a saját tőke:

• jegyzett tőke: 3 millió forint,
• lekötött tartalék: 8,5 millió forint,
• eredménytartalék: –10 millió forint.
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Alanyi mentesség

Az első, amit ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy az érték-
határt 6 millió forintra emelték. Sokszor lehetett hallani, hogy ez  
a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) bevezetésével van 
összhangban, de véleményem szerint nincs közöttük ilyen direkt 
kapcsolat.

Az, hogy valaki adómentes tevékenységet folytat, egy árelőnyt is 
jelenthet az áfás cégekkel szemben. Különösen, ha áfalevonásra nem 
jogosító vevőkörrel rendelkezünk, sokat tudunk spórolni. 

Vannak cégek, amelyeknek a tevékenységét támogatja a törvény 
azzal, hogy jellegére tekintettel teszi adómentessé. Az adó alóli men-
tesség automatikus a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jelle-
gére tekintettel. Én viszont nekik is azt javaslom, hogy inkább az alanyi 
mentesség jogán válasszanak adómentességet, hiszen az egyébként 
is adómentes tevékenységük mellett további 6 millió forintig űzhet-
nek áfaköteles tevékenységeket áfamentesen.

Egy orvosi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás például valamilyen 
krémek kereskedelmével is foglalkozik magánszemélyek felé, szám-
szerűsíthető az adóelőny.

Ha van olyan cégünk, amely tevékenységére tekintettel adómen-
tes, és szeretne alanyi mentes lenni, most megteheti ezt a bejelentést.

Árfolyam

Ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, akkor a forint-
ra történő átszámításhoz a főszabály szerint egy kereskedelmi 
bank eladási árfolyamát kell használni. Bejelentés alapján viszont 
az MNB által hivatalosan közzétett árfolyam is alkalmazható. Ez-

Pénzforgalmi áfaelszámolás

Ami a legújabb, az az a lehetőség, hogy az áfa elszámolása ne a tényle-
ges teljesítés időpontjában történjen, hanem a pénzügyi teljesítéskor. 
Igaz ez természetesen mind a fizetendő, mind a levonható áfa össze-
gére. A szabály teljesen új, ezért egyelőre elég sok bizonytalanságot 
tartalmaz. Aki viszont lát benne fantáziát, az ne felejtse el bejelenteni 
választását.

Az áfa pénzforgalmi elszámolásának számos részletszabálya van, 
de ebből egyet mindenképpen kiemelnék. Ha valaki ezt választja, 
akkor számára a számla kötelező tartalmi elemévé válik annak je-
lölése, hogy az ügylet pénzforgalmi elszámolás alá tartozik. Ezen 
rendelkezés szerepe, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó 
adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adó-
alany tudomással bírjon arról, hogy a levonási joga mely időpont-
tal nyílik meg. És ezzel most már mindenki számára egyértelmű, 
hogy a szabályt akkor is kell ismerni, ha mi nem élünk ezzel a le-
hetőséggel.

Mit választhatunk az év végén?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mit választhatunk 
az év végén? 
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a bérbeadó nem választott 
adókötelezettséget a bérbeadásra, 
de mégis áfásan számláz, 
akkor a jogszerűtlenül áthárított áfára 
nem élhetünk adólevonási jogunkkal.

Szinte már mást sem csinálunk év végén, mint számolunk, választunk, és aztán bejelentünk. Cikkemben 
most azokat a választási lehetőségeket szedtem össze, amiket minden év december 31-ig jelenthetünk be, 
és az áfával kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez kapcsolódnak.
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Ingatlannal kapcsolatos bejelentések

Itt két tevékenység esetén is szükséges lehet a bejelentés: az ingatlan-
bérbeadás és az ingatlanértékesítés esetén.

Ingatlan-bérbeadás

Az ingatlan-bérbeadás az áfatörvény főszabálya szerint mentes az adó 
alól, ezért ha mi áfásan szeretnénk számlázni, akkor élni kell a törvény 
88. §-ában adott lehetőséggel. Fontos tudni, hogy ettől 5 éven belül 
eltérni nem lehet, tehát választásunk mindenképpen hosszú távú. Ál-
talában akkor érdemes ezt választani, ha az ingatlan beszerzésekor 
vagy előállításakor éltünk adólevonási jogunkkal, vagy ha az ár kiala-
kításakor nem kerülünk piaci hátrányba az áfa felszámítása miatt.

Ha ingatlan-bérbeadásról szóló számlát fogadunk be, és a bér-
beadó áfásan számlázott, akkor mindenképpen ellenőrizzük le, hogy 
egyáltalán élt-e adókötelessé tételi jogával. Szerencsére 2012 nyara 
óta elérhető az az adatbázis az adóhatóság oldalán, ahol ezt könnyen 
megtehetjük. Ha a bérbeadó nem választott adókötelezettséget a bér-
beadásra, de mégis áfásan számláz, akkor a jogszerűtlenül áthárított 
áfára nem élhetünk adólevonási jogunkkal.

Ingatlanértékesítés

Itt is kezdjük a főszabállyal. Egy ingatlan értékesítése egész addig áfás, 
amíg a használatbavételi engedélytől számítva nem telik el két év. Utána 
viszont már a főszabály az, hogy áfamentes, viszont ezt is adóköteles-
sé lehet tenni. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentést nemcsak 
év végén lehet megtenni, hanem a tevékenység előtt is. Ez ugyan igaz  
a bérbeadásra is, viszont ott egy folyamatosan nyújtott szolgáltatás ese-
tén már csak év végén változtathatjuk meg az áfa státusát.

Ha ingatlan vásárlásakor a számlabefogadó oldalán állunk, hason-
lóan a bérbeadáshoz, itt is leellenőrizhetjük az eladó bejelentését.  
Azt javaslom, hogy ezt semmiképpen se mulasszuk el. 

Összefoglalva

Az év vége előtt az általunk képviselt és/vagy könyvelt cégek esetében 
első lépésként nézzük meg, hogy jelenleg kinél milyen bejelentés van 
érvényben. Ehhez használjuk mind a NAV, mind az Ügyfélkapu ada-
tait.

Következő lépésként gondoljuk végig, hogy kinél milyen módosítá-
sokat szeretnénk érvényesíteni, és még az idén, azaz december 31-ig 
küldjük el az adóhatósághoz.

zel a választással az egyszerűsített vállalkozói adó alanya is élhet. 
Nagyon fontos szabály, hogy ezt a választást legalább két évig fenn kell 
tartani, azaz a választást követő naptári év végéig nem térhetünk el.
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lyok szerint vonhatja le [155. § (4) bek.]. Másrészt továbbra is ha-
tályos a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére vonat-
kozó szabály. Ugyanakkor a hatvan napon túli visszakövetelés akkor 
lehetséges, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett 
ismernie vagy azt maga idézte elő [164. §]. 

A pótszabadságok – eltérő jogcímek

Az első változás: a 20 munkanapos alapszabadság nem növekszik 
az életkorral egyenesen arányosan 25 és 45 év között, legfeljebb 30 
munkanapra, ugyanakkor a végeredmény mégis változatlan, miután  
a korábbival azonos paraméterek szerint, csak éppen pótszabadság 
címén honorálja a törvény a munkavállaló emelkedő életkorát. Mi-
után a hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az 
évben jár először, amelyben az Mt. 117. § (1) bekezdésben meghatá-
rozott életkort betölti, a december 31-i születésnap is az érintett esz-
tendőben már egy munkanappal emeli az éves szabadság mértékét.

A gyermek utáni pótszabadság tekintetében az egyik változás, hogy 
a pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanap-

A 2012. december 31-ig az idei évre járó szabadságra való jogosultság 
megállapításakor és a szabadság kiadásakor kell utoljára a korábbi Mt. 
szabályait alkalmazni. A régi és az új törvény rendelkezései között számos 
azonosság állapítható meg, írásunkban a valós újdonságokra fókuszálunk.

A szabadságra való jogosultság – más idők     

Szemben a régi Mt.-vel, nem a teljes, hanem csak a naptári évenként 
harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség időtartama minő-
sül jogszerző időnek a szabadságra való jogosultság tekintetében [Mt. 
115. § (1) bek. e) pont]. Így a munkáltatónak többszöri betegség esetén 
naptári évenként össze kell számítania az egyes távollétek időtartamát, 
és a 30 nap feletti rész nem minősül jogszerző időnek a szabadságra való 
jogosultság vonatkozásában. Ha a munkáltató 2013 elején megállapítja 
a munkavállalók tárgyévi szabadságát, majd például az egyik kolléga ja-
nuár közepétől 60 napon át keresőképtelen beteg lesz, felgyógyulását 
követően újra meg kell állapítani szabadságát, melynek mértéke 1/12-
del csökkenni fog – figyelemmel a keresőképtelen állapot tartamára. 
Amennyiben a munkavállalónak nyáron kiadják a teljes évi szabadságát, 
és ezt követően lesz keresőképtelen beteg 60 napig, erre figyelemmel  
a következő évi szabadsága nem csökkenthető. 

Az Mt. szűk időhatárokat biztosít az utóbb jogalap nélküli igény-
be vett szabadságra járó távolléti díj visszakövetelésére. Egyrészt a 
munkáltatónak a tárgyhónapot követő 20. napig tájékoztatni kell, ha 
a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekö-
vetkező ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé. A munkál-
tató, ha a módosított elszámolás alapján a munkavállaló részére az 
őt megillető munkabérnél magasabb összegű munkabért fizetett ki,  
a többletet az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabá-

Új év – új szabadság
Az új Munka törvénykönyve szabályai 
2013-tól a szabadságról
Szerző: Dr. Horváth István

Nem találunk ugyanakkor törvényi szabályt 

arra az esetre, miként élhet követelésével  

a munkáltató, ha munkavállalója munkaviszonya 

megszűnéséig az időarányosnál több szabadsá-

got vett igénybe.

A régi Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései túlélték a törvényt, az év végéig ezek szerint kell eljárni 
a szabadságra való jogosultság megállapításakor és annak kiadása során. Írásunkban felkészítjük 
az olvasót, mire számíthat alkalmazottként vagy akár a munkáltatói jogkör gyakorlójaként 2013-tól.
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pal nő. Másrészt az apáknak korábban munkaidő-kedvezményként 
biztosított távollétet pótszabadságként biztosítja. Ezzel kapcsolatban 
a harmadik újdonság: ikergyermekek születése esetén öt helyett hét 
munkanap pótszabadság jár (Mt. 118. §). 

Végül új rendelkezés, hogy évenként öt munkanapnyi pótsza-
badságot állapít meg az Mt. szerint nagyobb regenerációs igényre 
tekintettel az egészségkárosodást szenvedett munkavállalók részére, 
akiknél a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mér-
tékű egészségkárosodást állapított meg. E körbe tartoznak a régi Mt. 
szerint önálló jogcímen pótszabadságra jogosult vak munkavállalók.

A szabadság kiadása – rugalmasabb feltételek

Továbbra is megmarad munkavállalóként azon jogunk, hogy szabad-
ságunk egy részének kiadását alanyi jogon igényelhessünk. A mérték 
és a kiadás szabálya azonban változik. Egyrészt egységesen valameny-
nyi munkavállaló – attól függetlenül, hogy egyébként hány munka-
nap szabadságra jogosult, évente hét munkanap szabadság kiadását 
kérheti – a munkaviszony első három hónapját kivéve. A munkavál-
lalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság 
kezdete előtt be kell jelentenie. Másrészt a szabadság kiadására 
legfeljebb két részletben kerülhet sor a munkavállaló kérésének 
megfelelő időpontban. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya 
év közben kezdődött, a kérelmére kötelezően kiadandó szabadság 
esetében is irányadó az arányosság követelménye. Így ha például 
2013. július 1-jén áll majd munkába, a kerekítés szabálya alapján 
négy munkanap kiadását igényelheti (122. §).

A következő újdonság: a szabadságot, ha a munkaviszony október 
elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet 
követő év március 31-ig adhatja ki. A szabadságot, ha a munkavállaló 
oldalán felmerült ok (pl. betegség, szülési szabadság, gyermek gon-
dozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság) miatt nem lehetett az 
esedékesség évében kiadni, egységes határidő szerint kell az ok meg-
szűnésétől számított hatvan napon belül kiadni, ami a szabadságból 
az előző évről, évekről megmaradt. A kiadással kapcsolatos lényeges 
változás még, hogy a munkáltató – a felek megállapodása alapján – 
az alapszabadság és az életkor alapján járó pótszabadság legfeljebb 
egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig adja ki (123. §).

A szabadság elszámolása – órákban is mérhető

Általános szabály szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti 
munkanapokra kell kiadni. Páratlan újdonság viszont, hogy a napi 
munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztás esetén (egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás) a munkavállaló a szabadság kiadása során a be-
osztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól 
és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és 
nyilvántartani (ha pl. a beosztása szerint napi 12 óra a munkaideje, 
akkor erre az időtartamra). Kisegítő rendelkezés, hogy amennyiben 
nincs beosztva a munkaidő, a szabadságot az általános munkarend 
(hétfőtől péntekig tartó munkaidő-beosztás) és a napi munkaidő (tel-
jes munkaidő esetén 8 óra) figyelembevételével kell kiadni (124. §). 

A ki nem adott szabadság – pénzbeli megváltás és visszaköve-
telhetőség

A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos sza-
badságot nem adta ki, azt meg kell váltani (125. §). A szabadságot 
egyébként pénzben megváltani nem lehet. Nem találunk ugyanakkor 
törvényi szabályt arra az esetre, miként élhet követelésével a munkál-
tató, ha munkavállalója munkaviszonya megszűnéséig az időarányos-
nál több szabadságot vett igénybe. E kérdésben meghatározó azon 
rendelkezés, mely szerint a munkavállaló részére, ha munkaviszonya 
év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár 
[121. § (1) bek.]. Miután a munkaviszony évközi megszűnésekor  
a szabadság időarányos része jár, az e felett kiadott szabadságra kifi-
zetett távolléti díj – tételes törvényi szabály hiányában – véleményünk 
szerint A szabadságra való jogosultság – más idők címszó alatt írtak 
módon, az Mt. 155. (4) bek. és a 164. §-a szerint követelhető vissza  
a munkavállalótól.

Nem találunk ugyanakkor törvényi szabályt 

arra az esetre, miként élhet követelésével  

a munkáltató, ha munkavállalója munkaviszonya 

megszűnéséig az időarányosnál több szabadsá-

got vett igénybe.

7. oldal
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Miért különleges ez a kedvezmény?

Ha csak az eddigi adózási ismereteinket használjuk ezen szituáció 
elemzésére, könnyen juthatunk arra, hogy az adókedvezmény ösz-
szege addig jár, amíg van adó. Itt viszont, a mai adórendszerben 
egy kevésbé használatos negatív adó intézményével találkozunk. 
Ez sok szakembert meg is tévesztett. A negatív adótól viszont nem 
kell megijedni, ez csak annyit jelent, hogy a mínuszba forduló adó 
visszatérítés formájában visszaigényelhető vagy más adónemre át-
vezethető. 

Figyelj az időpontokra!

Adó-visszaigénylésről csak akkor beszélhetünk, ha az összes dol-
gozó szintjén is negatív adó jön ki. Ilyen eset fordul elő akkor is, 
ha mindösszesen egyetlen munkavállalónk van, aki START Bónusz 
Kártyával érkezett. Mivel a 08-as bevallás nem tartalmaz 170-es 
pótlapot, így külön a 17-es nyomtatványon vezethetjük át a több-
letet vagy kérhetjük ki. Figyeljünk még oda arra az apróságra, hogy 
a 17-es nyomtatvány benyújtása időben ne előzze meg a 08-as be-
vallásunkat.

Akkor sincs baj, ha azért nem tudunk adót igényelni, mert a töb-
bi dolgozó pozitív szociális hozzájárulási adója „felszívja” a negatív 
egyenleggel rendelkező dolgozók szociális hozzájárulási adóját, tehát 
a negatív adó nem vész el.

A 2012. év újdonsága volt a szociális hozzájáru-
lási adó megjelenése. Ennek az adónak a terhére 
vehető igénybe a START Bónusz kártyások kedvez-
ménye és a nagyon sokat emlegetett nettó bérmeg-
tartó kedvezmény. Ennek a két kedvezménynek az 
együttes igénybevételét is megengedi a jogszabály, 
még akkor is, ha a két kedvezmény együttes össze-
ge meghaladja magát a fizetendő szochót. 

A szociális hozzájárulási adó
kedvezményeinek labirintusa
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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ezt az összeget a bérjárulékok között kell kimutatni, így a START 
bónuszos munkavállaló utáni „támogatás” külön nem kerül be  
a bevételek közé.

Vajon de minimis támogatás-e?

Adókedvezmény igénybevételekor felmerül a kérdés, hogy más 
egyéb feltétele is van-e, hiszen jogosulatlan igénylésbe senki nem 
akar beleszaladni. Mindenféle támogatás, visszatérítés, kedvez-
mény igénybevételekor vizsgálni kell, hogy de minimis támogatás-
nak minősül-e, hiszen akkor egyéb korlátozásokra is tekintettel kell 
lenni. Egy támogatás, vagy adó-visszatérítés, vagy adókedvezmény 
csak akkor minősül de minimis támogatásnak, ha az adott kedvez-
ményt tárgyaló jogszabályi hely ezt kifejezetten kimondja. Nem kell 
tehát ismerni a de minimis rendeletet, hiszen erre a törvényben 
kell utalást találnunk. 

A jelen cikkben tárgyalt adókedvezmények egyike sem de 
minimis támogatás, nincs tehát korlátozás a végzett tevékeny-
ségre, a kedvezmények plafonjára vonatkozóan. Ami még jó hír, 
hogy nem kell a 29-es társaságiadó-bevallásban sem külön ezt 
feltüntetni. A szocho-kedvezmények közül csak egyetlen minősül 
de minimis kedvezménynek, méghozzá a rokkantsági ellátásban 
részesülő egyéni és társas vállalkozók által igénybe vehető ked-
vezmény.

 
Az ilyen együttes kedvezménynél figyeljünk még arra oda, 

hogy törthónap esetén (pl. hóközben vesszük fel a dolgozót) amíg  
a START Bónusz Kártyánál semmiféle arányosítási szabállyal nem 
kell foglalkozni, addig a nettó bérmegtartó kedvezmény tekinteté-
ben egy meglehetősen bonyolult arányosítási szabállyal fogunk ta-
lálkozni. De vélelmezem, hogy ezt a bérprogramok is megfelelően 
kezelik.

És még valami…

Felhívnám a figyelmet még arra, hogy az eddig tárgyalt „bérmegtartó 
kedvezmény” nem azonos a bérkompenzációs támogatással. A cégek-
nek lehetőségük volt pályázni a Munkaügyi Központ felé a béremelés 
és a szocho-kedvezmény után még mindig megmaradó, kb. 5%-os 
tehernövekedésük enyhítésére. Ez tehát nem automatikus és min-
denképpen támogatásként viselkedik. Ráadásul ezt már de minimis 
támogatásként kell kezelni.

Számviteli megközelítése

Számviteli megközelítésében viszont már eltér a két eset. Ha az 
adó céges egyenlegében negatív, akkor azt a 9-es számlaosz-
tályban mint támogatás kell kimutatni. Ez a bevétel kihathat pl.  
a nyereségminimum alapjára is. Ha viszont a havi kumulált szo-
ciális hozzájárulási adó az összes dolgozóra nézve pozitív, akkor 

Ha az adó céges egyenlegében negatív, 
akkor azt a 9-es számlaosztályban mint 
támogatás kell kimutatni.
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Ha tényleg van pénz, akkor jöhetnek az ötletek:
– Munkabérszámfejtés – na, ebből kap szépen az adóhivatal.
– Osztalék – ez már jobban néz ki.
– Béren kívüli juttatások – ha van olyan elem, ami kiadható és  

a dolgozók vagy a cégvezető jól fel tudja használni, akkor ezzel min-
denki jól jár.

Rendben, de mit is adjunk?

A jó választáshoz több dologra kell figyelnünk. Adó mértéke, jutta-
tások felhasználása stb.

Hiába lehet adómentesen az Szja. tv. 1. sz. melléklete szerint egy 
csomó pénzt kifizetni például a gyógyszerek emberen való kipróbá-
lásakor annak, akin ezt kipróbálták, mégsem számíthat nagy sikerre 
ez az ötlet.

Mit adjunk?

Az adómentes elemeknél maradva érdekes lehet a sporteseményre 
szóló belépő/bérlet, melyet a kifizető évente 50 000 forintig téríthet 
például számla ellenében. Tudom, van, ahol ez nem lesz sikeres, de  
a veszprémi, szegedi stb. szurkolók örülni fognak neki.

Az Erzsébet utalványt havi 5000 forintig mindenki el tudja költeni. 
Szerencsére utólag is adhatja minden olyan juttató, akivel a magán-
személy munkaviszonyban vagy társas vállalkozás személyesen köz-
reműködői jogviszonyban áll. Így ha valaki 2 cégében személyesen 

Ezeket a juttatásokat 
ne hagyd ki év végén!
Szerző: Fata László

Szerencsére több olyan cég is lesz év végén, amely azzal keresi meg a könyvelőjét:
– Van itt egy kis pénz! Hogyan vegyem ki?
Persze ilyenkor első lépésként jó, ha ránézünk a cégre, hogy a dagadó bankszámlán a cégvezető nem éppen 
a januárban befizetendő adókat, áfát látja csak, nehogy nehéz évkezdésnek nézzünk elébe.

Nyilatkozat a Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez

Név:................................................... (név)   Azonosító jel: ………………………….. 

Lakcím:  ………………………………………………………..................................................
Amennyiben a nyilatkozatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy 
ennek minden jogkövetkezménye a nyilatkozót terheli.
Kijelentem, hogy a 2012. évben a mai napig Széchenyi Pihenő Kártya

Vendéglátás alszámlára utalt juttatásban
nem részesültem             a következők szerint
                                                 részesültem

(a megfelelő aláhúzandó)

A juttatás 
dátuma:

A juttatás mértéke:

Szabadidő alszámlára utalt juttatásban

nem részesültem             a következők szerint
                                                 részesültem

(a megfelelő aláhúzandó)

A juttatás 
dátuma:

A juttatás mértéke:

Szálláshely alszámlára utalt juttatásban
nem részesültem             a következők szerint
                                                 részesültem

(a megfelelő aláhúzandó)

A juttatás 
dátuma:

A juttatás mértéke:

A nyilatkozatot két példányban készül, az egyik példány a magánszemélyt, a másik 
a munkáltatót illeti.
A felek a nyilatkozatot az elévülési idő lejártáig (5év) kötelesek megőrizni. 

Kelt: …………………………………

…………………………………
Munkáltató

…………………………………
Munkavállaló

közreműködő tag, egyben meg heti 2 órában munkavállaló, akkor 
3x60 000-et vehet fel év végén. Arra azonban figyelni kell, hogy a ki-
adott juttatást saját nyilvántartásban az eltelt 12 hónap utalványainak 
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tartsuk nyilván, ne a decemberi 60 000-nek. Emellett egy juttató egy 
magánszemélynél csak egyszer érvényesítse a kedvezményt, még ak-
kor is, ha több jogviszony áll fenn köztük.

Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tag munkavállalóknak 
jól jöhet a munkáltatói adomány. Az adomány szinte adómentes lesz. 
Bár terheli 16% szja (eho nem), de egyéni befizetésnek számít, így 
adókedvezmény is érvényesíthető utána.

A közvetlenül felhasználható juttatások közt nagy sikerre számíthat 
a Széchenyi Pihenő Kártya. Ennek feltöltése előtt be kell szerezni a 
munkavállalótól vagy a társas vállalkozás személyesen közreműködő 
tagjától egy nyilatkozatot, hogy máshonnan mennyit kapott, aztán  
a kedvező adózás korlátjáig tölthetjük mi is.

A feltöltést én a vendéglátás alszámlával kezdtem. Ide 150 000 Ft 
„fér el” 30,94% közteherrel. Az itt lévő pénzzel aztán éttermekben, 
vendéglátóhelyeken tudok étkezést fizetni, de szükség esetén egy 
szállodában is használhatom ezt. Ezután érdemes annyi pénzt tenni 
a szabadidő alszámlára, amit fürdőkre, konditeremben, múzeum-, 
színházbelépőkre tudunk felhasználni. A kedvező adózás korlátja itt 
éves szinten 75 000 Ft (szükség esetén innen is költhetünk szállás-
helyen).

A szálláshely alszámla pedig 225 000 Ft/év értékig enged olyan 
juttatást adni, amit általában szállodákban, szálláshelyeken használ-
hatunk fel. Itt azonban mindent téríthetünk vele. Tehát a wellness-
szállodai fürdéshez, étkezéshez, masszázshoz nem kell külön más 
alszámlákra tartalékolni.

Nos, melyikkel kezded?

Arra azonban figyelni kell, hogy a kiadott 
juttatást saját nyilvántartásban az eltelt 
12 hónap utalványainak tartsuk nyilván, 
ne a decemberi 60 000-nek.
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A törvénymódosítások célja a gyors, rugalmas elektronikus cégeljárás 
és a hatékony hitelezővédelem biztosítása. Sokaknál azonban éppen 
ezen elvárások szempontjából jelent nehézséget az idei módosítások 
alkalmazása és végrehajtása, mert mindezek átmenetileg drágíthatják 
és lassíthatják a bejegyzési és változásbejegyzési eljárást. Nem kétsé-
ges, a másik oldalon a jogalkotó figyelmét nem kerülheti el az egyre 
szaporodó „cégtemetők”, fantomcégek felszámolásának célzata sem. 
Ezzel összefüggésben pedig az átláthatóság és a pénzügyi háttér vizs-
gálata is elsődleges követelmény. A fenti elvek latolgatásánál fonto-
sabb hangsúlyoznunk: nincs törvényi pardon, a törvényi módosítások 
átvezetési kötelezettségét legkésőbb 2013. február 1. napjáig végre 
kell hajtani, különben a mulasztás súlyos szankciókkal járhat. 

Bírságok – enyhülő szigor, vezetői felelősség

Nem véletlen, hogy 2012 márciusától ügyvédként a jogi képviselet 
ellátása során főként a szankciókat megállapító rendelkezésekre fóku-
száltunk. 2012. március 1-jétől ugyanis, amennyiben az egyszerűsített 
eljárásban bejegyzett cég vonatkozásában azért indult törvényességi 
felügyeleti eljárás, mert a bejegyzési kérelemben szereplő adat, létesítő 
okirat, valamint a csatolandó egyéb okirat nem felelt meg a jogszabá-
lyok rendelkezéseinek, a cégbíróság a jogi képviselővel szemben 50 000 
forinttól 900 000 forintig terjedő bírságot szabhatott ki. A jogszabály 
nem biztosított mérlegelési lehetőséget a cégbíróknak a bírságolás te-
kintetében sem. Tény, a kötelező és a magas bírság válaszreakciója sem 
maradt el: március óta gyakorlatilag az egyszerűsített eljárás megszűnt. 
A jogalkotónak lépnie kellett, és a nyári módosítás során enyhített a sza-
bályokon, július óta a bírság akkor szabható ki, ha a bejegyezni kért adat 
vagy a benyújtott okirat súlyosan törvénysértő.

A bírságolás tétje azonban a vezető tisztségviselők figyelmét sem 
kerülheti el: a Gt. régóta ismert szabálya, hogy a cégjegyzékbe bejegy-

zett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának cégbíró-
sághoz történő bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.  
A vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a tár-
sasággal szemben azokért a károkért, amely többek közt a bejelen-
tés késedelméből vagy elmulasztásából származnak. Ideértve azt az 
esetet is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kap-
csolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem  
a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt meg. Ezen köte-
lezettség elmulasztásának cégjogi szankciója sem marad el, amennyi-
ben ugyanis a cégbíróság megállapítja, hogy a törvényességi felügye-
leti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt  
100 000 forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja.

Tanulság

Amennyiben eddig nem történt meg a cégjogi módosítások átvezetése, 
2013. február 1-jéig naptári határidős feladatként rögzítsék. A törvényi 
előírás szerint a cégjogi módosítások hatálybalépését követően a cégjegy-
zékbe rögzítésre kerülő új adatokat és okiratokat a cég adataiban bekö-
vetkezett első változáskor kell bejelenteni. Ha időközben sem módosult 
a társasági szerződés, a bejelentési kötelezettségnek 2013. február 1-jéig 
eleget kell tenni. Lássuk összefoglalóan az idei cégjogi változásokat!

Cégjogi változások 
könyvelői szemmel – 1. rész
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2011. december végén szembesültünk a cégek működését szabályozó törvények változásának közzétételé-
vel. A módosító rendelkezések 2012. januári és márciusi hatálybalépését követően máris készülhettünk a 
nyári változtatások végrehajtására. Ekkor lépett ugyanis hatályba a cégeljárást módosító három törvény 
és egy rendelet. 
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A vezető tisztségviselők korlátlanul 
és egyetemlegesen felelnek a társasággal 
szemben azokért a károkért, amelyek
többek közt a bejelentés késedelméből vagy 
elmulasztásából származnak. 
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Változott a tevékenységi kör megjelölése  

2012. március 1-jétől változtak a tevékenységi kör meghatározására 
vonatkozó szabályok is. A jövőben nem lesz elegendő a főtevékenység 
feltüntetése, a társasági szerződésben ugyanis a főtevékenységet és 
valamennyi tevékenységet meg kell határozni. Mindezt a TEÁOR-ra te-
kintet nélkül meg lehet tenni, viszont a TEÁOR-t a jövőben a cégjegy-
zékben fel kell tüntetni, tehát a cégbejegyzési kérelemben a TEÁOR-
kódokkal kell kérni a bejegyzést. 

A bejegyzett cégek 2012. március 1. napját követő első változás-
bejegyzési eljárás során kötelesek a változást bejelenteni a NAV felé. 
Eljárásbeli könnyítést jelent, hogy a tevékenységi kör módosítása vi-
szont nem igényli a társasági szerződés módosítását, így az adóható-
sághoz történt bejelentés után a módosításokat a NAV elektronikusan 
közli a cégbírósággal, amely hivatalból, automatikusan rögzíti azokat 
a cégjegyzékben, hasonlóan a bankszámlaszámhoz.

A kötelező cégbejegyzési határidő elmulasztása – akár 900 000 
forintos pénzbírsággal járhat

Ismert gyakorlat, kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kére-
lem előterjesztésének határideje – ha a törvény kivételt nem tesz 

– a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított har-
minc nap, hatósági engedély szükségessége esetén az engedély 
kézhezvételétől számított tizenöt nap. Az idei cégjogi módosítás 
rögzítette a rendelkezés szankcióját is: a cégbíróság 50 000 forint-
tól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki a bejelen-
tési kötelezettségét késedelmesen teljesíti. A módosító rendelke-
zés tehát minden bírságtétel felső határát megemelte általánosan 
900 000 forintra, és generálisan kötelezővé tette a bírságolást.  
A cégbíróságnak nincs mérlegelési jogköre. A jogalkotói akarat sze-
rint is a határidőket szigorúan be kell tartatni, a pénzbírság kisza-
básától a határidőn túl benyújtott kérelmek esetén a cégbíróság 
nem tekinthet el. 

S azt se feledjük el, 2012. január 1. napja után létrejött cé-
geknek a bejegyzést követő öt napon belül nyilvántartásba vé-
telüket kell kezdeményezni a székhely szerinti területi kereske-
delmi és iparkamaránál (díja: 5000 Ft/év). A meg nem fizetett 
kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül. A kamarai tagság 
továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyil-
vántartásba vételével nem válnak kamarai taggá. (A bejegyzett 
cégek kamarai nyilvántartásba vételüket 2012. március 1. nap-
jáig kezdeményezhették, a regisztrált cégek listája a kamarai 
honlapon elérhető.) 
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Hogyan határozzuk meg a könyvelési díjat?  dr. Sallai Csilla

Akár így, akár úgy közelítjük meg a könyvelési ár kérdését, nem szabad 
eltekintenünk attól, hogy végigvesszük, mely szolgáltatások teljesíté-
sét vállalja a könyvelő. A vállalást – sok más kikötött feltétel mellett 
– a könyvelésről szóló szerződésben kell rögzíteni. Bár sokan hivat-
koznak arra, hogy a szóbeli megállapodás is szerződésnek számít, de 
írásba foglalás nélkül később igen nehéz bizonyítani az eredeti meg-
állapodás tartalmát. Tehát, ha nem határozzuk meg a vállalt szolgálta-
tások körét, akkor bizony jöhet az esetleges el nem látott feladatokból 
eredő kellemetlen helyzet: „A könyvelő feladata lett volna…” Mivel az 
ügyfelek túlnyomó része nincs tisztában azzal, hogy a könyvelő való-
jában milyen munkafolyamatokat végez, ezért nekünk, könyvelőknek  
a feladata az erről való tájékoztatás. 

Helytelen, ha a könyvelési szerződésben vállalt tevékenységként 
azt írjuk, hogy számviteli szolgáltatást végzünk. Ez azért helytelen, mert 
a számviteli szolgáltatás a könyvelési és a könyvvizsgálati tevékeny-
séget foglalja magában. Márpedig könyvelőként nem végezhetünk 
ugyanannál a cégnél könyvvizsgálói tevékenységet, erre vonatkozóan 
a könyvvizsgálói törvény, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai 
szabályzata szigorú tiltást fogalmaz meg, melynek megszegése fegyel-
mi vétségnek minősül.

Lehetne úgy is fogalmazni, hogy a könyvelő könyvviteli tevékeny-
séget végez. Ez a megfogalmazás sem helyes, hiszen a könyvviteli 
szolgáltatásba beletartoznak azok az analitikus nyilvántartások is, 
amelyeket a vállalkozás vezet. Ilyen például a házipénztár, a raktári 
nyilvántartás stb.

Hogyan határozzuk meg 
a könyvelési díjat?
Szerző: dr. Sallai Csilla

A fentiekből következik, hogy a szerződés-
ben mindenképpen jól körül kell határolni  
a végzett tevékenységeket. Ez megközelíthető 
a másik oldalról is, azaz a könyvelési tevékeny-
ségből, illetve a vállalkozás menedzsmentje által 
végzendő feladatok közül, melyek azok, amelyek 
nem tartoznak, nem tartozhatnak a könyvelés fel-
adatkörébe.

Most már csak az ár lehet a kérdéses. Az árkal-
kuláció alapja – a többi szakmához hasonlóan – 
az önköltségszámítás lehet. Mi, könyvelők is ugyan-
úgy ki tudjuk a saját önköltségünket számolni, mint 
ahogy kiszámoljuk az ügyfeleink részére egy-egy 
terméknek, szolgáltatásnak az önköltségét. Az eljá-
rás ugyanaz, mint bármely más terméknél, szolgálta-

A könyvelői tevékenységnek talán legnehezebb része 
a könyvelési díj meghatározása. Cinikusan lehet 
azt mondani, hogy: „annyi a könyvelési díj, amennyivel 
le lehet venni a kedves ügyfelet”. De lehet az is, 
hogy „annyi, amennyit a kedves ügyfél megfizet érte”. 
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egy könyvelési tétel (naplótétel) hány forintba került. Ilyen ala-
pon ugyancsak könnyen megállapítható a könyvelő „rezsióradí-
ja”. Természetesen mind a rezsióradíjaknál, mind az önköltség-
nél további finomításokat lehet végezni. Az irodában teljesített 
munkaórákat lehet a kollégák, munkatársak szaktudása alapján 
súlyozni, s ezek alapján megállapítani az egyes munkakörökhöz 
tartozó rezsióradíjat (adatrögzítő, mérlegképes könyvelő, adóta-
nácsadó). 

S ha az alapszámaink megvannak, akkor már csak a tényleges té-
telszámot vagy a tényleges időráfordítást kell számba venni valamely 
szolgáltatás árának meghatározásához.

A fenti kiszorzást elvégezve kapott eredményeket vessük össze 
az ügyfelünk felé történő kiszámlázással. Lehet, hogy lesznek olyan 
cégek, ahol elborzadunk a különbségtől, bár gondolom – ismerve  
a piacon jelenleg uralkodó árszintet –, inkább az ügyfelek nagy részé-
nél az jön ki, hogy a cég veszteséget termel a könyvelőnek. Bármilyen 
szomorú is ez a tény, ezzel a helyzettel reálisan szembe kell nézni. 
Mérlegelni kell, hogy lehet-e valamilyen módon árnövelést elérni. 
Mérlegelni kell azt is, hogy megéri-e a szolgáltatás ellenértékeként 
kapott pénz az elpazarolt éjszakákat, a családtól ellopott órákat. 

Személyes véleményem az, hogy az a vállalkozás (ügyfél), aki 
nem érti meg, hogy a könyvelőnek is vannak költségei, sőt a fo-
lyamatos szakmai továbbképzések, szakkönyvek, konferenciák díja 
nem csupán passzió, hanem az ő érdekében történő ráfordítás,  
s ezért ezeket a növekvő költségeket a könyvelési díjban jogosan 
érvényesíteni kell, nem érdemli meg azt a sok erőfeszítést, amelyet 
a könyvelő belefektet.

Az önköltségszámítás alapján célszerű az egyes végzett munkafo-
lyamatokat külön beárazni, így ajánlatos külön tételt adni a bérszám-
fejtésre, a könyvelésre, az adóbevallások elkészítésére, a tanácsadás-
ra. Ma már csak egy jól felépített és átgondolt árstruktúrával lehet  
a piacon talpon maradni.

Ha nem határozzuk meg a vállalt 
szolgáltatások körét, akkor bizony jöhet 
az esetleges el nem látott feladatokból 
eredő kellemetlen helyzet.

tásnál. A tiszta 
és reális kép 
érdekében a 
költségek kö-
zött csak azokat 
a tételeket sza-
bad figyelembe 
venni, amelyek 
ténylegesen a 
könyvelési tevé-
kenységgel kap-
csolatban merül-
tek fel. Ezek után 
nagyon könnyen 
megállapítható, 
hogy irodánkban 
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Az adókedvezmény 5 feltétele, avagy a látványcsapatsport-támogatás 
kritikus pontjai   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

ide), továbbá abban a támogató számára ismeretlen napon, amikor 
a támogatási igazolást az arra illetékes aláírja valahol egy irodában, 
szintén nem lehet köztartozása. Ha rendszeresen megcsúszunk a 12-i 
vagy 20-i utalásokkal (ráadásul novemberben még a késedelmi pótlé-
kot is előírják), akkor ez utóbbi ominózus időpont ne ide essen, mert 
ugrik az adókedvezmény. Vigyázat, ez már valóban „durva” szabály.

 

A támogatás összegének 1%-át a támogató félnek egy meghatározott 
számlaszámra el kell utalni. Mivel ezt az 1%-ot a 100%-os összegen 
felül kell utalni, ez tényleg lenyúlásgyanús dolog. Az 1% utalása nem 
feltétele az adókedvezmény igénybevételének, viszont amíg ez az ösz-
szeg nem megy el, addig nem hívhatja le a támogatott fél az átutalt 
összeget. Ez az 1% nem mehet az adókedvezménybe, csak elismert 
költség lesz. Magyarul, ha megvan a támogatásra szánt pontos össze-
günk, akkor annak 100/101-ed részét ígérjük oda támogatásnak, így 
nem lépjük túl a keretünket.

Támogatási igazolás megszerzése előtt tilos utalni. Hallottam olyan 
esetről, ahol a cég a megállapodást követően utalta az összeget, az 
igazolás csak később jött. Ha egy ilyen helyzetben a támogatás vissza-
utalását nem tudjuk elérni, akkor ugrott az adókedvezmény.

 

A támogatási igazolásban szereplő számlaszámra utaljunk. Ha helyte-
len számlaszámra ment az utalás, akkor nem jó megoldás a helytelen 
számláról továbbítani a helyes számlaszámra az összeget. Csak az je-
lent kiutat, ha visszautalást kérünk, és újból utalunk a helyes számla-
számra.

 

Adóhatóságot értesíteni kell minden egyes utalásról (ha pl. több 
részletben utalunk) az utalást követő 8 napon belül. Ha lekéssük  
a 8 napot, akkor sincs egyébként nagy baj, a késedelmes értesítést 
ugyan bírságolhatja az adóhatóság, de az adókedvezmény nem vész 
el. Az értesítés mellé csatolni kell a banki utalásról szóló bankkivo-
natot. Ebből pedig az következik, hogy eszébe ne jusson senkinek se 
készpénzben kifizetni a támogatást.

 

A támogatási igazolás kiadásának a napján nem lehet köztartozása  
a támogatónak, ami valójában két „tiszta” időpontot jelent. Ugyanis 
a végrehajtási rendelet megköveteli, hogy a támogatott fél szerezzen 
be egy adóigazolást a támogatótól ahhoz, hogy a támogatási igazo-
lást megkapja (tehát egy 30 napnál nem régebbi igazolás kell egyszer 

Az adókedvezmény 5 feltétele,
avagy a látványcsapatsport-támogatás 
kritikus pontjai
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A látványcsapatsport adókedvezménye nyereséges cégek esetén egy nagyon vonzó konstrukció. Az átadott 
támogatás elismert költség, illetve a támogatás teljes egészében leírható az adóból. E szabályozás – aka-
ratlanul vagy akarattal – 10% extrapénzt jelent, ahhoz képest, hogy az adót az államnak fizetem be. Persze 
nincs minden ingyen, ezért is tenni kell. A szabályozás sok buktatót tartalmaz, ráadásul adóhatósági szem-
mel is jól követhető és nagyon sarkos feltételek vannak, figyeljünk oda a részletekre.
1.

2.

3.

4.

5.
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Mi történik akkor, ha úgy látjuk, nem megy? Amikor érezzük, hogy 
másképpen szeretnénk, mégsem tudunk változtatni? Körbenézünk, és 
látjuk, hogy másoknak sikerül; látjuk őket a tévében, olvasunk róluk az 
újságban. Mit tudnak ők? Miért más az életük? 
Lehet, hogy nekik csupán szerencséjük volt, és 
jókor voltak jó helyen? Ruzsa Dóra könyvéből 
megtudjuk, hogy ez egyáltalán nem így történik. 

Oldalról oldalra körvonalazódik, hogy a titok 
talán nem is annyira bonyolult. A sikert nem 
igazán a szülőktől, esetleg nagyszülőktől örökölt 
hírnév vagy pénz hozza meg, mint sokszor hisz-
szük, inkább valami belső motiváció, kitartás, 
valamint egy nagyon egyszerű és talán meglepő 
tényező, az önértékelés. Hiszen tűnhetünk sike-
resnek sok pénzzel, ismertséggel, de magunkat 
sosem fogjuk sikeresnek érezni, ha nem látjuk, 
mit értünk el, és hogy jó irányba haladunk to-
vábbi céljaink elérése felé.

Ruzsa Dóra ehhez alkotta meg az 5 pontos sikerképletet, melyet 25 
interjúalanyával vezet le. 

Feldolgozás, a múltbéli stresszblokádokat fel kell oldani, hogy 
ne blokkolják a mindennapi teljesítményt.

Felkészülés, gondolkodásmód és hozzáállás 
megváltoztatása, valamint a megfelelő cél kitűzése.

Fenntartás, ahol kitartásra és türelemre lesz 
szükség az elhatározás véghezviteléhez.

Formálás, ahol a rugalmasságé és az újrakalib-
rálásé a főszerep, amik segítenek a nem várt akadá-
lyok leküzdésében.

A folytatás meglepő lehet: ekkor ugyanis már 
elérte a célját, ebben a szakaszban kell tehát fel-
dolgozni a siker feszültségét, s a célelérést egyszeri 
élmény helyett ismétlődő szokássá tenni.

Történeteik nem meseszerűek. Mesélnek 
csa ládjukról, gyermekkorukról, kudarcaikról. Arról, milyen so-
kat számít a családi támogatás, hogy mindenki mögött kell, hogy 
álljon egy társ, valamint kitartásukról, mely elvezette őket ahhoz  
a kiemelkedő teljesítményhez, melynek köszönhetően ismerjük 
őket és felnézünk rájuk.

A beszélgetések hangvétele érezhetően baráti. Áthatja az őszinte-
ség, a közvetlenség, mintha jó tanácsokkal látna el az a kedves isme-
rős, akit nap mint nap látunk a médiában, olvasunk róla, tanulunk 
tőle. Történetről történetre érezzük, hogy az 5 pontos sikerképlet nem 
egy bonyolult és végrehajthatatlan művelet, mint inkább egy kidolgo-
zott iránymutatás az önmegvalósítás felé.

Több információ a szerzőről és könyvéről: www.sikerkeplet.hu

A könyvajánlót írta: Tímár Csilla Adónavigátor Kft.

Könyvajánló: Ruzsa Dóra – 25 kiemelkedő magyar sikerképlete

Könyvajánló:

Ruzsa Dóra: 

25 kiemelkedő magyar sikerképlete

Ruzsa Dóra:
Hat évig volt az ország tűzoltó-pszichológusa, más-
fél évig a CIB Bank értékesítéstámogató coacha.

Munkája során sosem az érdekelte, mi miért 
nem működik jól, hanem az, hogyan működhetne 
jól, hogyan lehet elkerülni, hogy rosszul működ-
jön, és hogyan lehet leutánozni más, jól működő 
embereket.



Válasz-adó

Az áfatörvény 12. § (1) bekezdése szerint „ter-
mékértékesítés, ha az adóalany a vállalkozása 
tulajdonában tartott termékét továbbítja vagy 
bizományba átvett terméket továbbít belföldről 
a Közösség más tagállamába vállalkozása szük-
ségleteire. A továbbítás minden olyan módoza-
tot magában foglal, függetlenül attól, hogy azt az 
adóalany maga vagy – javára – más végzi, amely-
nek eredményeként a termék a küldeménykénti 
feladás vagy a fuvarozás megkezdéséhez képest 
a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuva-
rozás befejezésekor a Közösség más tagállamá-
ban van.”

Az osztrák raktárba történő kiszállítás Magyar-
országon tehát adómentes közösségi értékesí-
tésnek minősül, melyet mind az áfabevallásban, 
mind az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni kell.

Az áfatörvény 68. §-a szerint „a 12. §-ban em-
lített esetekben az adó alapja a termék vagy az 
ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított 
beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesí-
téskor megállapított előállítási értéke”.

A számlázási kötelezettséget a 159. § (1) be-
kezdése szerint az áfatörvény akkor írja elő, ha a 
termék beszerzője az adóalanytól eltérő személy 
vagy szervezet. A kiszállításról a vállalkozásnak 
tehát nincs számlakibocsátási kötelezettsége, de 

?
Bérelünk egy raktárt Ausztriában, ahová kiszállítjuk a saját készletünket. Később innen 
történik az értékesítés, melyet mi már az osztrák adószámunk alatt osztrák áfával növel-
ten számlázunk ki, illetve Ausztriában valljuk be és fizetjük meg az adóhatóságnak.
Hogyan kell a kiszállítást bizonylatolni?

bizonylatkiállítási van. Erre megoldás lehet a pl. 
cégen belüli proforma számla kiállítása. 

Bármilyen bizonylatot is választunk, abban 
az áfatörvény értelmében meg kell határozni az 
adóalapot, melyet a választott és/vagy bejelen-
tett árfolyamon a bevallásban szerepeltetni kell.

Válasz-adó
Magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyakran ismételt 
kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét választ olvashatsz, az ügyfe-
leidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.

18. oldal



Válasz-adó

A fordított adózás miatt nem a szokásos válasz-
szal fogunk találkozni. A hármas feltételt tartal-
mazó szabály alapján a válasz függ attól is, hogy 
az ellenértéket megfizette-e a vevő vagy nem. 
Tegyük fel, hogy számla nélkül nem fizetett, 
tehát marad az a szabály, hogy a tényszerű tel-
jesítést követő hónap bevallásában kell szere-
peltetni az ügyletet. Tehát a vevő május hónap-
ban az ügylet fizetendő adóját mindenképpen 
bevallja. Cserébe ezért a fizetendő adóért a 
jogszabály tesz egy olyan gesztust, hogy a le-
vonható adót is megengedi számla hiányában, 
persze azzal a kikötéssel, hogy a számla helyett 

?legalább egy olyan dokumentum rendelkezésre 
álljon, amiből a megrendelés ellenértéke kide-
rül. Az eladói oldal egyébként az áprilisi beval-
lásában köteles az ügyletet szerepeltetni. Ha 
szeptemberben derül csak ki, hogy lett volna 
egy ilyen kötelezettségünk, akkor nincs mese,  
a májusi bevallást önrevíziózni kell, mind a fize-
tési, mind a levonható oldalon.

Abban az esetben, ha a számla áprilisban 
kiegyenlítést is nyert, csak a könyvelés a számla 
fizikai hiánya miatt „felejtette” el bevallani, akkor 
az áprilisi bevallást kell megönellenőrizni.

Egy fordított adózású számlát későn kaptunk meg a beszállí-
tótól. Esetünkben az történt, hogy egy 2012. áprilisi teljesítés-
ről még ebben a hónapban kiállították a számlát, viszont ezt 
csak szeptemberben kaptuk meg. A kérdésem az, hogy ebben 
az esetben melyik hónapban kell szerepeltetni a fizetendő és  
a levonható adót?

További hasznos 

válaszokat 

szakértői blogunkban 

olvashatsz: 

www.adonavigator.hu
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A problémát érdemes személyi jövedelemadó szempontjából megkö-
zelíteni. Nem feltétlenül itt keletkezik a legnagyobb adókötelezettség, 
de ez az adónem határozza meg az eho- és az illetékkötelezettségeket is.

Négy fő ágat lehet itt megemlíteni: adómentes juttatás, nyere-
ményre vonatkozó szabályok szerinti adóztatás, egyes meghatározott 
juttatás, egyéb összevonás alá eső jövedelem. Amivel itt érdemes 
foglalkozni, az az első két kategória, ugyanis az egyes meghatározott 
juttatásoknál már megjelenik a 27%-os eho, az egyéb összevonás alá 
eső jövedelem meg végképp rémálom.

Mikor lehet adómentes?

Adómentes akkor lehet a juttatás, ha vásárláshoz kötődik, nyilváno-
san meg van hirdetve az akció, és a juttatás nyújtója az eladó. Nincs 
korlátja viszont a juttatásnak abban a tekintetben, hogy pénzben vagy 
természetben adják, illetve az sem gond, ha több a juttatás, mint a vá-
sárlás értéke. Igen vonzónak tűnik. Élő példa lehet rá az, amikor valaki 
a vásárlást követően a blokk vonalkódját azonnal kisorsolja egy gé-
pen (szerintem tudjuk, melyik áruházról van szó, és azt is lehet tudni, 
amikor ilyen akció van, mert nem csak a pénztárnál találunk kígyózó 
sort). Teljesen mindegy, hogy a hétvégi bevásárlás értékét meghaladó 
személyautót, laptopot vagy 20% pénzbeli árengedményt, utalványt 
kapunk, vagy ami elég gyakori: csak tapasztalatot.

És mikor nem adómentes?

Az ajándéksorsolás szintén vonzó adózási feltételeket kínál: csak az 
ajándék értékének 1,19-szerese után van 16% szja-kötelezettség (azaz 
19,04%). Eho-kötelezettség nem keletkezik, illetve a megajándékozot-
tat sem terheli illetékfizetési kötelezettség. Az ajándéksorsolás kategó-

ria a szerencsejátékok világába vezet el minket. Ahhoz, hogy ide sorol-
hassuk a vásárláshoz kötődő akciót, nyilvános sorsolásnak kell lennie. 

A szabályozás a XXI. században elég elavultnak számít. Ha hírközlő 
szervek útján történik a reklámozás, akkor kiesik ebből a körből az 
akció, és marad az első, adómentes verzió. 

Mire figyeljünk még?

El lehet „rontani” az adómentességet, ha a szerencsefaktoron kívül 
valamilyen vetélkedőt, kvízt is beiktatunk. Lehet, hogy marketing-
szempontból érdekessé lehet tenni a játékot, de ha a nyerés feltételei 
között egy vagy több kérdésre (pl. hány éves akcióját ünnepli a bolt) 
adott helyes válasz is szerepel, akkor a nyeremény az szja-törvény 76. 
§-a szerint adózhat, ami a kifizető számára a szerencsejátékkal azonos 
adóterhet visel, azaz 19% körüli közteherrel kell számolni.

Ehhez még annyit hozzá kell tenni, hogy vetélkedőről, versenyről 
csak akkor beszélünk, ha az érdemi, tehát nem csak egy-két triviális 
kérdést tesznek fel (mint pl. a Napló című műsor végén, hogy mi a fő-
városa egy szomszédos országnak), hanem valamelyest megmozgatja 
az ember fizikai vagy szellemi tevékenységét.

Milyen adó merülhet még fel?

Az előbbiekben leírtakon túl az illetéknél arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy a 150 000 forint alatti pénzkifizetéssel, illetve tárgynyeremény-
nyel semmi dolga nincs a nyertesnek. Az efölötti értéket viszont be kell 
jelenteni, amennyiben nem adómentes jogcímen szerezte. Hogy hon-
nan kéne tudnia a nyertesnek, hogy adózott-e a nyereménye: elvileg 
a nyeremény mellé adni kellene egy kifizetői igazolást is. Ha ez nincs, 
akkor marad a találgatás, már aki ezzel egyáltalán törődik.

A különféle marketingakciók adókötelezettsége elég bonyolult téma, mivel több adónemet érint a kérdés, rá-
adásul a vonatkozó szabályok évről évre változnak. Az egyes akciók közötti adózásbeli eltérések igen nagyok 
lehetnek, adózás szempontjából történő besorolásuk gyakran egy-két, más szempontból jelentéktelennek 
tűnő apróságon múlik.

Vásárlásösztönző akciók 
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Vásárlásösztönző akciók   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az illetéknél arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy a 150 000 forint alatti 
pénzkifizetéssel, illetve tárgynyereménnyel 
semmi dolga nincs a nyertesnek.
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gen a vállalkozás bevételszerző tevékenységétől, ezért a juttatás okán 
elszámolt ráfordítással nem kell az adóalapot megemelni.

Az új trend: a pontgyűjtés

Az előbbiekben csak a különféle nyereményekkel foglalkoztunk, de 
szót érdemelnek a szintén gyakori pontgyűjtő akciók is. A vásárlás-
kor átadott pont a személyi jövedelemadóban, eho-ban, illetékben 
mentes lesz, illetve beváltáskor sem keletkezik semmilyen adóköte-
lezettség a vásárlónál. Ami itt problémaként felmerülhet, az az áfa.  
A pontok beváltása vajon árengedmény vagy sem? 

Mivel az eddig ismert pontakciók egyike sem tudja azt a feltételt 
teljesíteni, hogy kimutatható belőle egyértelműen, korábban mek-
kora összegért vásárolt, és most ettől alacsonyabb összegű árenged-
ményt kap, ezért bátran ki lehet jelenteni, hogy az értékesített áru 
teljes ellenértéke – függetlenül attól, hogy pénzzel és/vagy pontokkal 
fizetik ki – adóalap lesz. 

Az általános forgalmi adót sem szabad kifelejteni a listáról. A szabály 
itt egyszerű: ha pénzt vagy bruttó 5000 forint alatti tárgynyereményt jut-
tatunk, akkor nincs fizetendő áfa, sőt a levonható adó arányosításával 
sem kell bíbelődni. Minden más esetben a már ismert eljárás: ha már 
beszerzéskor tudjuk, hogy ajándék lesz, akkor nem vonjuk le az áfát, ha 
pedig az árukészletből megy, akkor átadáskor lesz fizetendő adó.

A társasági adóban szintén rövidre lehet zárni a kérdést: az egyes 
vásárlásösztönző akciók során történő ajándékozás biztosan nem ide-

Vásárlásösztönző akciók   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az illetéknél arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy a 150 000 forint alatti 
pénzkifizetéssel, illetve tárgynyereménnyel 
semmi dolga nincs a nyertesnek.
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Még mindig személygépkocsi...   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyik megoldás lehet, hogy a tényleges adóévi kiadásokat ará-
nyosítom a magáncélú utak arányával. Ezzel a módszerrel az a prob-
léma, hogy az adatok csak utólag állnak rendelkezésre, és a kiszámlá-
záskor továbbra is csak kalkulált adatokat használhatunk.

Másik megoldás lehet, hogy az autó használati idejére kiszámolunk 
egy kilométerre vetített kopási értéket. Az autó piaci árából kiindulva 
kivonom a maradványértéket és hozzáadom a futamidőre várható ja-
vítás, biztosítás költségét. Ezt elosztom a várható futásteljesítménnyel. 

Számszerűsítsünk

Legyen egy 6 millió forintos autónk, aminek 1,5 millió forint a marad-
ványértéke és évi kb. 200 000 Ft-os fenntartási költséggel rendelkezik 
(ez 5 év alatt 1 millió forint). Ha ezt az autót 5 évig szeretnénk hasz-
nálni, és ez idő alatt terveink szerint 250 000 kilométert fut, akkor  
a fenntartási költség 22 Ft/km. 

Természetesen további egyedi ötleteknek is van helye, az adóható-
ságnak nincs erre vonatkozó „szamárvezetője”.

Egy biztos. A 9 forintos kilométerenkénti ár ebben az esetben nem alkal-
mazható, mert az szinte minden esetben lényegesen a piaci érték alatt van.

Igen. 

Ebben az esetben ugyanis az üzleti célú használat az adóköteles te-
vékenységre tekintettel, míg a magánhasználat az adóköteles kiszám-
lázásra tekintettel jogosít áfalevonásra. Oké. Akkor a bejövő számla 
áfáját levonásba helyezhetem. De milyen áron számlázzam a magán-
személynek a magánhasználatot?

Rögtön az elején szögezzük le, hogy a kérdés nem jelenik meg sem 
a személyi jövedelemadó-törvényben, sem a tao-ban. A magánhasz-
nálat ugyanis kiszámlázás nélkül is adómentes juttatás és a magáncé-
lú használat elismert költség maradt. 

Visszatérve az áfa-gondolatmenetre, mondhatnánk azt, hogy 
akkor kiszámlázzuk 1 Ft/km áron a magáncélú használatot, és 
megnyertük a levonható adót. Sajnos a helyzet nem ilyen egysze-
rű, a munkáltató a munkavállaló irányába csak piaci áron szám-
lázhat. A piaci ár meghatározásához pedig mindösszesen annyi 
támpontunk van, hogy az nem lehet alacsonyabb annál az összeg-
nél, mint ami a munkáltatónál a teljesítés érdekében kiadásként 
felmerült. 

Nem kell tehát azt gondolni, hogy egy autókölcsönző árlistájából 
kellene kiböngészni az adott autóra legjobban illő napi összeget, az 
autókölcsönző hasznával ugyanis szükségtelen számolnunk. 

De akkor hogyan határozzam meg a piaci árat?

Egy autó használatakor kétféle költség merül fel: üzemanyag- és fenn-
tartási költség.

Az üzemanyagköltség a futott kilométer, az adott autóra érvényes 
fogyasztási norma és a NAV által közzétett üzemanyagár alapján köny-
nyen meghatározható. Semmiképpen ne bonyolítsuk tovább saját 
dolgunkat, a valóságot ez szépen lefedi.

A fenntartási költség árának meghatározása ennél sokkal nehe-
zebb feladat. Felmerülhet kenőanyag, javítási költség, kopás, és még 
ki tudja, hány és hányféle költség. Az autó használatának 1 kilométer-
re jutó költségét többféleképpen is meg lehet közelíteni. 

Még mindig személygépkocsi…
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Már-már állandó rovatunk is lehetne a személygépkocsival kapcsolatos problémák tanulmányozása. 
Az előbbi két magazinban azt olvashattuk, hogy milyen lehetőségei és buktatói vannak a nyílt végű 
pénzügyi lízingnek. Kritikus pont az áfalevonási jogosultságban a magánhasználat aránya. Vajon 
megoldás, ha a magánhasználatot kiszámlázzuk a magánszemélynek?

Összegezve
A levonható adó oldalán jelentkező arányosítási kérdést 

meg lehet ugyan oldani a magáncélú utak kiszámlázá-

sával, de azért azt is vegyük számításba, hogy ez sem je-

lent egyszerű adminisztrációt: nyilvántartás, számlázás, 

pénzkezelés stb. Emellett folyamatosan hadakozni kell 

majd az alkalmazottal, ügyvezetővel, hogy milyen ma-

gáncélú használat után készülhessen el a számla.



Vezércikk

Légy óvatos a beruházási kedvezménnyel!

Cikkemben egy konkrét eset tanulságait vontam le. Már a Legfelsőbb 
Bíróságon is elbukott az a beruházási kedvezmény, melyet egy cég 
az építőipari gépeire vett igénybe. Pedig első ránézésre egyértelmű 
a kedvezmény, a körülmények – a legapróbb részletekig lebontva – 
viszont megdöntötték az állítást. Mire kell tehát figyelni a kedvezmény 
igénybevételekor?

Cégjogi változások könyvelői szemmel, 2. rész

Folytatjuk ebben a számban megkezdett írásunkat, melyben számba 
vesszük a cégeljárási törvények módosításait. A cégjogi változások 
„akadálymentesítésére” 2013. február 1. napjáig egyre rövidebb  
a határidő, ezért javasoljuk, hogy időben kezdeményezzék a törvényi 
módosítások végrehajtását.

Lehet-e önellenőrizni, ha átvettük a megbízólevelet?

Ha a válaszunk az, hogy biztosan nem, akkor még lehet, hogy téve-
dünk. Ez ugyanis az ellenőrzés fajtájától függ. A gyakorlatban számos 
olyan eset fordulhat elő, amikor még nincs veszve semmi, ha átvesz-
szük a levelet. De tudnunk kell, hogy milyen lehetőségeink vannak.

Személygépkocsik „sinus görbéje”

A személygépkocsi értékesítése kapcsán páratlan szabály található az 
áfatörvényben. Én már nem is próbálom elmagyarázni az ügyfélnek, 
mikor kell áfásan számlázni és mikor nem. Mindig a tényt közlöm ve-
lük a konkrét esetben. Ahhoz, hogy tudd, mit kell mondani az ügyfél-
nek, neked viszont ismerned kell a szabályt.

És még sok hasznos tartalom...

Ízelítő az

következő számából Megjelenik
januárban

Összegezve
A levonható adó oldalán jelentkező arányosítási kérdést 

meg lehet ugyan oldani a magáncélú utak kiszámlázá-

sával, de azért azt is vegyük számításba, hogy ez sem je-

lent egyszerű adminisztrációt: nyilvántartás, számlázás, 

pénzkezelés stb. Emellett folyamatosan hadakozni kell 

majd az alkalmazottal, ügyvezetővel, hogy milyen ma-

gáncélú használat után készülhessen el a számla.
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Minden jog fenntartva! A magazinban 
közzétett cikkek, információk bárminemű 
felhasználása csak a kiadó engedélyével 
lehetséges. A szakmai információkat  
a legmegbízhatóbb forrásokból merítjük 
és ellenőrizzük. A legnagyobb gondossá-
gunk ellenére felmerülő téves értelmezé-
sekért felelősséget nem vállalunk.

Kiadó:
Adónavigátor Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
magazin@adonavigator.hu
Telefon/fax: +36-76/401-037
www.adonavigator.hu
Példányonkénti ára 2520 Ft. 
Éves előfizetési ára 25 200 Ft.

Felelős szerkesztő:

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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24. oldal

Figyelmesen olvastál?

1. Hogyan lehet a tagi kölcsönt „apportálni” a saját tőkébe?
a) Úgy, hogy a tag elengedi a tartozásunkat.
b) Úgy, hogy egy társasági szerződés módosításával a tag a követelését viszi 

be a társaság alaptőkéjébe.
c) A tagi kölcsön nem apportálható.

2. Választható-e áfakötelezettség az ingatlan-bérbeadás ese-
tén csak az ingatlanok egy részére?

a) Igen, de csak a lakóingatlan és a nem lakóingatlan választható szét.
b) Igen, mi mondjuk meg, hogy melyik ingatlanra szeretnénk élni az adókö-

telessé tétellel.
c) Nem, ha választunk adókötelezettséget, akkor azt valamennyi ingatlanra 

alkalmazni kell.

3. Fizethetünk-e decemberben több Erzsébet utalványt a dol-
gozóknak?

a) Nem, az egy hónapban csak 5000 Ft-ig adózik kedvezményesen.
b) Igen, a karácsonyra tekintettel lehet többet adni.
c) Igen, mert az Erzsébet utalvány egy évre járó összege akár utólag egyben 

is kiadható, ha ez korábban nem történt meg.

4. Mit kell tenni, ha a látványcsapatsport-támogatási 
igazoláson szereplő több számlaszámból csak az 
egyikre utaljuk a teljes támogatási összeget?

a) Semmit, hiszen ez is az egyesület bankszámlaszáma, így az adókedvez-
mény igénybe vehető.

b) Meg kell kérni az egyesületet, hogy a befizetett összeget a megfelelő 
bankszámlára utalja tovább.

c) A pénzt vissza kell kérni, és a támogatásban szereplő, egyes bankszám-
lákra újra el kell utalni.

5. Az alábbi ajándékok közül melyikre nem kell egészségügyi 
hozzájárulást fizetni?

a) Azon ajándékok után, amiket a munkavállalók gyermekei a Mikulás-ün-
nepségen kapnak.

b) Azon ajándékok után, melyeket egy széles körben meghirdetett akció ke-
retében egy vetélkedő győztesének adunk.

c) Azon reklámajándékok után, melyeknél nem határozható meg konkrétan 
a juttatásban részesülő személy.

+1. A személygépkocsi magánhasználatának kiszámlázásakor 
milyen árat kell figyelembe venni az áfa szempontjából?

a) Üzemanyag-fogyasztást a NAV-norma alapján és 9 forintot kilométeren-
ként.

b) Csak a számlával igazolt üzemanyag-fogyasztás fogadható el, és 9 forint 
fenntartási költség kilométerenként.

c) Üzemanyag-fogyasztás és az autó jellemzőire tekintettel kiszámolt fenn-
tartási költség kilométerenként.

Figyelmesen olvastál?
Ha a következő 5+1 kérdésre helyesen válaszolsz, akkor gratulálok! Írásainkat figyelmesen elolvastad, 
és biztos lehetsz benne, hogy azokat a gyakorlatban biztonsággal használni is tudod!

Ha a válaszaidban bizonytalan vagy, esetleg nem mindent sikerült eltalálni,
bátran lapozz vissza és olvasd el a cikket még egyszer!

Az Irányadó magazinra előfizethetsz és további hasznos információkat olvashatsz:

magazin.adonavigator.hu
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