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A készpénzfizetés korlátozásának gondolata nem volt új keletű, több kísérlet is 
volt már annak adórendszeren belüli korlátozására. A most bevezetett rendszer-
hez ráadásul mindkét oldalon komoly bírság tartozik, így ismét komoly a tét.
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A mostani szabályozás lényege az lenne, hogy két, 
pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett adó-
alany közötti, termékvásárláshoz, szolgáltatásnyúj-
táshoz kapcsolódó készpénzforgalom nem érheti el 
szerződésenként és havonta a 1,5 millió forintot. Ha 
ez a korlát túllépésre kerül, akkor mindkét oldalon 
20%-os mértékű mulasztási bírsággal kell számolni.

Szerződésenként

A szabályozás minden fordulatát külön érdemes 
boncolgatni. Vegyük először is a szerződések kérdé-
sét. A szerződés fogalmát sem a szabályozás, sem 
maga az adótörvény nem tartalmazza, tehát marad 

a polgárjogi megközelítés. A szerződés nem csak 
írásban köttethet, tehát mindenféle írott anyag nél-
kül is szerződésről beszélünk, ha valaki megvásárol 
egy terméket (pl. egy fogkefét a sarki közértben) vagy 
igénybe vesz egy szolgáltatást (fodrászhoz megy). 

Aki abszolút kockázatkerülő módon akarja megkö-
zelíteni, annak a következő elvet célszerű követni. Ha 
nincs keretszerződés, és egy ügyletben a megrendelés, 
teljesítés, pénzügyi rendezés független egy másik ügy-
lettől, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy szer-
ződésről beszélünk. Tipikusan ide tartozik, ha egy kis-
kereskedő egy nagykereskedőtől akár naponta vásárol 
termékeket, és minden egyes vásárlásnál készpénzben 
fizet. Ilyen esetben, ha akár húsz alkalommal jelenik 

Korlátozott készpénzfizetés
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lyekért egyben kell fizetni, akkor óvatosságból a több bolt heti szintű 
megrendelése összevonandó lesz. 

Szolgáltatásnyújtás

A készpénzfizetési korlátozás szabálya nem csak a termékértékesíté-
seket érinti. Vegyük például azt az esetet, hogy egy informatikai cég 
folyamatos karbantartási tevékenységre szerződik a másik féllel. Havi 
átalánydíjat kér, továbbá, ha van extraesemény, akkor azért pluszdí-
jat. Itt egyértelműen össze kell vonni az egész havi munka díját.

Keretszerződés

Sok gondunk lesz a keretszerződés kérdésével is. Önmagában a ke-
retszerződés még nem jelenti azt, hogy akkor az égisze alatti összes 
szállítást havi szinten egybe kellene vonni. Ha a keretszerződés konk-
rét leszállítandó mennyiségeket nem tartalmaz, hanem csak a felek 
közötti megrendelés, leszállítás, pénzügyi teljesítés módját tisztázza, 
akkor nem kell aggódnunk a keretszerződés megléte miatt.

A problémák ott kezdődnek, amikor a keretszerződésben kötelező-
en megrendelendő vagy leszállítandó mennyiséget rögzítenek a felek. 
Itt is lehetne okoskodni, de szerintem ne tegyük, havi szinten végezzük 
el az összevonást, már ami a készpénzfizetést illeti.

El is jutottunk a következő állomáshoz. Igazából a havi szintű kész-
pénzforgalmat kell vizsgálni, nem a leszállított mennyiséget. Ezt a sza-
bályt akkor lehet kihasználni, ha nincs tartós kapcsolat a felek között. 
Adott egy 2,5 millió forintos gép, amit ki lehet úgyis fizetni készpénzben, 
hogy az egyik hónapban 1,3 millió forintot, a következő hónapban 1,2 
millió forintot. Mivel a szabály eme részét nem lehet „nem rendeltetés-
szerűen” gyakorolni, ezért ez jó megoldás lehet bizonyos helyzetekre. 
Működik a dolog több megrendelés esetén is, ha tehát sokszor vannak 
szállítások, de havonta ténylegesen 1,5 millió forintnál többet nem fizet 
az egyik fél a másiknak készpénzben, akkor nem kell aggódni.

A problémaforrások sorozatának ezzel nincs vége

A rendelkezés a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek között 
mondja ki a készpénzforgalom korlátozását. Két cég esetén nem kér-
dés a kérdés, de ha az egyik vagy mindkét oldalon magánszemély van, 
akkor már elgondolkodtató a helyzet. A magánszemély pénzforgalmi 
számlanyitásra kötelezett: ha van adószáma és abban az áfakód 2-es 
vagy 3-as, függetlenül attól, hogy egyéni vállalkozó, őstermelő vagy 
csak sima adószámos magánszemély. Tipikus szituáció lehet egy 
terményfelvásárlás: ha a termelő áfás számlát állít ki, akkor belép a 
korlátozás, viszont ha kompenzációs felárra történik az eladás, az még 

meg a nagykernél, akkor sem kell havi szinten az egyes készpénzes fizeté-
seket összevonni. A mai magyar valóság egyébként a készpénzfizetési kor-
látozás ellenében hat, hiszen az azonnali fizetéssel a szerződés zárulni fog. 

És ha naponta többször is vásárolok?

Mi van azzal az esettel, ha valaki egy napon belül többször is vásárol 
ugyanattól az eladótól? Napon belül is lehet több szerződést kötni, 
tehát különálló szerződésekről beszélünk. Azért legyünk óvatosak, ha 
mondjuk 10 perc választja el a két vásárlást, akkor az adóhatóság gya-
nút foghat, hogy direkt szedték szét a felek a vásárolni kívánt meny-
nyiséget, és ekkor a két külön számla már kevés lesz. Apropó, számla: 
a számlák mennyisége másodlagos szempont a kérdés megítélése 
szempontjából. Úgyszintén nem javasolt kapcsolódó ügyleteket több 
szerződésre szétszedni. Van mondjuk egy nyílászáró-megrendelés, 
melynek a beszerelését is kérjük. Ezt az ügyletet készpénzforgalmi 
korlátozás szempontjából egy szerződésnek kell tekinteni.

Megrendel – leszállít – fizet

Visszatérve a megrendelés, leszállítás, fizetés hármasához. Ha mondjuk 
két külön napon rendelek meg termékeket, és azt külön is szállítják le, 
de a végén a két szállításért egyben fizetek, akkor kikerülöm-e a szabályt 
vagy sem? Hát ez már mindenkinek a kockázat iránti érzékenységére van 
bízva: polgárjogilag ez két külön szerződés, de megint csak itt van a ga-
ranciális szabály is. Eszerint az adóhatóság jöhet azzal, hogy igazából egy 
megrendelés akart lenni. Jogos a pont, ha mondjuk egy eszközről és az 
annak működéséhez szükséges hajtóanyagáról van például szó. Persze ez 
utóbbi esetben nem lehet kitérni a vád alól akkor sem, ha az ügylet mind-
három mozzanatát külön rendezem. Ugyanez a helyzet, ha egy megren-
delt gép beszereléséért, beüzemeléséért külön fizetek. Egész nyugodtan 
egy szerződésként kell gépre és annak beszerelésére gondolni.

A témánál maradva tipikusan a pékeknél szokott előfordulni, hogy 
a kereskedőkkel heti elszámolásban vannak. Egy heti szállításért egy-
ben kell fizetni. Attól, hogy áfa szerint egy teljesítési időpont (vagy 
gyűjtőszámla esetén egy számla) készül a heti szállításról, polgárjogi-
lag külön szerződések vannak. 

Megint csak azt mondanám ennek ellenére, hogy itt már heti 
szinten nézzük a másfél millió forint teljesülését. És ezt megfejelve: 
ha ugyanazon kiskereskedő több boltjába történnek szállítások, me-

A szerződés fogalmát sem a szabályozás, sem 
maga az adótörvény nem tartalmazza, tehát 
marad a polgárjogi megközelítés.
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nem jelenti automatikusan azt, hogy nem kell a szabállyal foglalkozni. 
Elvileg lehetséges, hogy egy őstermelő 2-es áfakódú adószám birto-
kában kompenzációs felárra jogosult, ettől még pénzforgalmi számla-
nyitásra kötelezett. Nehezebb a helyzet, ha vásárlói pozícióban jelenik 
meg a magánszemély. Egy gépjármű-értékesítő honnan fogja tudni, 
hogy egy 5 milliós teherautó magánszemély vevője (aki mellényzseb-
ből kifizeti a járművet) áfás magánszemély-e vagy sem? Sőt: adóalanyi 
minőségében vásárol-e vagy sem? 

Nincs mese: ha meg akarjuk védeni magunkat, akkor sajnos nyi-
latkoztatni kell az illetőt.

És mi a helyzet a külföldi vevővel? 

Itt talán nincs annyi gond, mivel ők nem belföldi adóalanyok, így bel-
földi pénzforgalmi számlanyitásra sem lehetnek kötelezettek, tehát 
nem esik a tőlük elfogadott készpénz a korlátozás hatálya alá.
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Még néhány „apróság”

A szabályozás készpénzszolgáltatást említ. Készpénzszolgáltatás 
alatt a NAV szerint bankjegy, érme átadását kell érteni. Tehát 
amikor a vevő az eladó bankszámlájára befizet, akkor nem lesz 
készpénzfizetés. Mi van akkor, ha ez úgy valósul meg, hogy a 
futárszolgálatnak készpénzben adjuk át az ellenértéket, majd a 
futárszolgálat fizeti azt be az eladó bankszámlájára? Nem életsze-
rű, hogy a futárszolgálatnak milliós összegeket adunk át, de ha 
mégis megtörténik, és a futárszolgálat valóban befizeti azt az eladó 
bankszámlájára, akkor nem sértjük meg a rendelkezést. A kérdés 
fordítva is felmerült már: az eladó a vevő bankjában vette fel az 
ellenértéket. Ezzel sincs gond, ha az eladó direktbe a vevő bank-
jában hozzájut a pénzhez, azaz nem arról szól a történet, hogy a 
vevő felveszi a pénzt és azt átadja a bankban vagy a bank előtti 
parkolóban az eladónak.

A rendelkezés a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kap-
csolódó készpénzforgalmat korlátozza. Külön az adózás rendje a két 
fogalmat nem tisztázza, a NAV-tájékoztató viszont igen: induljunk ki 
az áfatörvényből. A kölcsön készpénzben történő átadása nem fog a 
korlátozás alá esni, csak a kamata. Felmerült már az is, hogy mi van a 

kártérítéssel. Az áfatörvény szerint az nem ellenérték, tehát bátran 
itt is meg lehet állapítani, hogy nem esik korlátozás alá.

Ha már megtörtént a baj

Mit kell tennünk, ha bekövetkezik a baj, azaz túllép-
jük a korlátot, be kell-e jelenteni? Kezdjük a végén. 
A „40”-es bejelentő nyomtatvány nem erről szól, 
ott továbbra is csak a napi 2 millió forint feletti 
készpénzátadást köteles a vevő jelenteni, de havi 
szintű figyelésről a bejelentés kapcsán nincs szó. 
Emellett még van néhány eltérés a két szabályo-
zást illetően, a lényeg az, hogy nincs közük egy-
máshoz. Túllépés esetén nincs bejelentés, csak 
„lapítás”. Ha az adóhatóság látókörébe nem kerül 
be az ügylet, akkor nem lesz büntetés sem. Volt 
már olyan ötlet is, hogy akkor fizesse vissza az eladó 
a készpénzt, majd a vevő az eladó bankszámlájára 

ezt átutalja. A dolog akkor működik, ha az eredeti 
készpénzátadásnak nincs sehol nyoma. Ha hetekkel vagy 

hónapokkal később észleljük a bajt, akkor ez már sajnos 
nem megy. Mivel az alapügylethez kötötten van a korlátozás 

megszabva, így még az alapügyletet kellene meg nem történtté 
tenni… de ez is nagyon küzdelmes.
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tári napi jövedelem napi átlaga alapján 
kell számolni, maximum az előző év első 
napjáig visszafelé számítva,

• nincs közvetlenül megelőzően 180 napi 
jövedelme = minimálbér vagy szerződés 
szerinti, illetve tényleges jövedelem, ha 
ez a kevesebb. DE! Ha azért nem volt 
180 napi jövedelme, mert táppénzben, 
tgyásban, gyedben részesült, a korábbi 
ellátás megállapításának alapját képező 
jövedelmet kell figyelembe venni, feltéve, 
hogy az kedvezőbb, mint a minimálbér.

A táppénz alapjánál figyelembe vehető jut-
tatások azok a rendszeres, illetve nem rend-
szeres jövedelmek, melyek után a biztosított 
pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére 
kötelezett volt. A nem rendszeres jövedelme-
ket kizárólag azzal az időtartammal arányosan 
lehet figyelembe venni, melyre tekintettel azt 
adták. A megszűnt biztosítási jogviszonyból 
származó jövedelmet akkor lehet figyelembe 
venni, ha a jogviszony az irányadó időszakban 
szűnt meg és a rendszeres jövedelmet erre az 
időszakra vonatkozóan fizették ki, a nem rend-
szerest pedig ebben az időszakban fizették ki.

A jövedelem naptári napi átlagát a rendszeres 
és nem rendszeres jövedelmekre külön-külön 

• saját jogú nyugdíj folyósításának idő-
tartamára.

A táppénz összegét a következő tényezők be-
folyásolják:

• a táppénz megállapításánál figyelembe 
vehető irányadó időszak,

• a táppénz alapját képező jövedelem,
• az ezekből számított napi átlagkereset,
• a táppénz %-os mértéke a biztosítási 

időtől és az ápolás formájától függően,
• a maximumkorlát.

Irányadó időszak

Az irányadó időszak a táppénzre való jogosultság 
kezdő napját (tehát nem a keresőképtelenség kez-
dő napját!) közvetlenül megelőző naptári év, ha 
ezalatt az időszak alatt a biztosítás folyamatos volt, 
azaz 30 napnál hosszabb időre nem szakadt meg. 
A 30 napba nem számít bele a táppénz, a baleseti 
táppénz, a tgyás, gyed, a gyes folyósítási ideje. Ha a 
biztosítás az előzőek szerint megszakadt az irányadó 
időszakban, a megszakítást megelőző időszakban 
keletkezett jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

A figyelembe vehető jövedelem tekinteté-
ben vizsgálni kell, hogy rendelkezik-e a jogosult 
legalább 180 napi rendszeres jövedelemmel,

• ha a megelőző naptári évben volt 180 
naptári napra eső jövedelem, akkor a 
táppénz alapja az előző évi jövedelem 
naptári napi átlaga,

• ha nem volt 180 napra jövedelem, akkor a 
táppénz kezdő napját megelőző 180 nap-

Táppénz

A betegszabadság lejártát követő naptól jár a 
táppénz az arra jogosultnak az igazolt kereső-
képtelenség időszakára. Legfeljebb azonban a 
biztosítási jogviszony fennállásának időtartama 
alatt egy éven át jár, amennyiben a jogosultnak 
van legalább egyéves folyamatos biztosításban 
töltött ideje (kivéve pályakezdők) és nincs táp-
pénzelőzménye. Az előzőek miatti kieső napok 
csökkentik a táppénzjogosultság időtartamát.

A jogosultság 3 alapfeltétele:
• a biztosítási jogviszony fennállása 

(megszűnt az ún. passzív táppénz), 
• jövedelme után fizetett pénzbeli egész-

ségbiztosítási járulékot, ennek értéke 3%,
• igazolt a keresőképtelenség és a 

jövedelemkiesés. 

Mikor nem jár táppénz:

• a bérrel ellátott időszakra, csak annak 
elmaradt része után,

• amikor a biztosítás szünetel, illetve a 
fizetés nélküli szabadság idejére,

• a betegszabadság leteltét követő szabad- 
és pihenőnapra, ha az azt követő mun-
kanapon már dolgozik a munkavállaló,

• gyermekgondozási segély folyósításának 
idejére, kivéve, ha az emelletti munkavi-
szonyból jogosult erre a biztosított,

• előzetes letartóztatás, szabadságvesztés 
időtartamára,

Ellátás a betegszabadság után: a táppénz   Gottgeisl Rita – Láng Noémi

Ellátás a betegszabadság után: 
a táppénz
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Mint azt az előző cikkünkben ígértük, folytatjuk témánkat, most a betegszabadságot követően a munka-
vállalót megillető táppénzzel kapcsolatos előírásokat mutatjuk be. A táppénzzel kapcsolatos előírásokkal a 
kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény V. fejezete rendelkezik.
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megállapítani az ellátás alapját, a táppénzt a 
korábbi táppénz alapján állapítják meg, ha a 
további keresőképtelenség az előzővel azonos 
naptári évben kezdődött.

Baleseti táppénz

Annak a biztosítottnak jár, aki a biztosítás 
fennállása alatt vagy a biztosítás megszűné-
sét követő legkésőbb harmadik napon üzemi 
baleset következtében válik keresőképtelenné 
(passzív jogon is folyósítható).

Üzemi balesetnek minősül az a baleset, 
ami a biztosítottat

• a foglalkozása körében végzett munka 
közben vagy azzal összefüggésben éri 
(munkabaleset),

• munkába menet vagy onnan hazafelé 
tartva éri (úti baleset),

• közcélú munkavégzése közben éri,
• egyes társadalombiztosítási ellátások 

során éri.
A baleset üzemi jellegének elbírálásakor nincs 
jelentősége, hogy az miért, kinek a hibájából 
történt, kivéve, ha azt a sérült szándékosan 
okozta. Nem üzemi baleset továbbá az ittas-
ság, munkahelyi rendbontás, engedély nélkül 
végzett munka esetén bekövetkezett baleset, 
illetve az úti balesetek esetén, ha a közlekedés 
nem a legrövidebb útvonalon történt, illetve 
indokolatlan megszakítást tartalmazott.

Az üzemi balesetről munkabaleseti vagy üze-
mi baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 
minősítése a baleseti táppénz megállapítására 
jogosult szerv feladata, melyről határozatot hoz. 
Baleseti táppénz kizárólag az alapján a határo-
zat alapján kérelmezhető. A sérült kérésére a 
keresőképtelenséget nem okozó balesetet is 
jegyzőkönyvezni kell és be kell jelenteni a regio-
nális egészségbiztosítási pénztárnál.

Foglalkozási megbetegedés miatt igényelt bal-
eseti táppénz esetén a baleset napjának a betegség 
orvos általi megállapításának napját kell tekinteni. 
Az orvos a határozat meghozataláig 3-as vagy 4-es 
kóddal veszi keresőképtelen állományba a mun-

kavállalót, ennek megfelelően táppénzt fog kapni, 
és majd utólag, a határozat meghozatalát követően 
kapja meg a táppénz és a baleseti táppénz külön-
bözetét, és ekkor kaphat már 1-es kódot.

A baleseti táppénzre való jogosultság időtar-
tama független az előzetes biztosítási időtől, a 
keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb 
egy évre kapható, de amennyiben szükséges, egy 
évvel meghosszabbítható. Itt is van előzményvizs-
gálat, de csak az éven belül folyósított baleseti 
táppénz időtartamát kell csökkentő tételként 
figyelembe venni, a táppénzét nem. Ha a bizto-
sított ugyanazon balesetből származó keresőkép-
telenség miatt újabb kérelmet nyújt be az előző 
ellátás igénybevételét követő 180 napon belül, 
akkor a baleseti táppénz összege nem lehet ke-
vesebb, mint a korábban megállapított összeg.

A baleseti táppénz alapját képező jövede-
lem a táppénzszabályoktól eltérően az előző 
havi elvégzett munkáért kifizetett pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék alapját képező jö-
vedelem. Ha ebben az időszakban nem rend-
szeres jövedelme is volt, azt is be kell számítani 
ugyanúgy, ahogy a táppénznél. Ha ily módon 
nem állapítható meg a napi átlagjövedelem, 
akkor a baleseti táppénz alapja a tényleges 
jövedelem. Ha ez sem volt, akkor a szerződés 
szerinti jövedelem. Van néhány olyan jövede-
lem, amelyből ugyan pénzbeli egészségbiztosí-
tási járulék fizetése kötelező, de mégsem lehet 
a baleseti táppénz alapjába beszámítani. Ezek:

• az átlagkereset, a távolléti díj címén 
kifizetett jövedelmek, kivéve, ha mun-
kaszüneti napra fizették és az az időtar-
tam, amire kifizették,

• a törzsgárdajutalom, jubileumi juta-
lom, a végkielégítés, valamint azon jut-
tatások, amelyek nem a végzett munká-
ért kerültek kifizetésre.

Üzemi balesetet esetén, ha többes jogviszonyban 
áll a munkavállaló, minden jogviszonyában kere-
sőképtelen lesz, de baleseti táppénzre csak abból 
a jogviszonyából jogosult, ahol ezt elszenvedte. A 
baleseti táppénz mértéke az alapját képező jöve-
delem 100%-a, úti baleset esetén 90%-a.

kell kiszámítani, és ezek összege adja majd a 
táppénz alapját. A rendszeres jövedelemnél az 
irányadó időszakban elért jövedelmeket osztják a 
biztosításban töltött napok számával, nem rend-
szeres jövedelmeknél pedig azoknak a napoknak 
a számával, melyre tekintettel a jövedelmet kifi-
zették, de ez nem lehet kevesebb a rendszeres 
jövedelemnél figyelembe vett napok számánál.

A táppénz mértéke

A táppénz mértéke kétéves folyamatos biz-
tosítási jogviszony esetén a napi átlagke-
reset 60%-a, két évnél rövidebb biztosítási 
jogviszony esetén 50%-a. A biztosítási idő 
hosszától függetlenül kórházi vagy egyéb fek-
vőbeteg-gyógyintézeti ápolás esetén a napi 
átlagkereset 50%-a. A táppénz összege maxi-
mum a minimálbér 200%-ának 30-ad része 
lehet, azaz 2013-ban napi 6533 Ft.

Ha valaki a naptári év folyamán ismétel-
ten keresőképtelenné válik, nem kell újra 
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Ellátás a betegszabadság után: 
a táppénz
Szerző: Gottgeisl Rita – Láng Noémi

A táppénz alapjánál figyelembe ve-
hető juttatások azok a rendszeres, 
illetve nem rendszeres jövedelmek, 
melyek után a biztosított pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék fizetésé-
re kötelezett volt.
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Amivel semmiképpen ne keverd össze

Találkoztam már olyan esettel, amikor a veszteségelhatárolás-analiti-
kát kértem, akkor azt a választ kaptam, hogy a 413-as számlán évekre 
bontva mutatjuk ki az adott évek eredményét. Szerinte ez is megfele-
lő. Tévedett.

Az adott év számviteli eredménye, ami az eredménytartalékba ke-
rül, és az adott év adóalapja, ami az adóalap-korrekciós tételek figye-
lembevételével alakul ki, nem ugyanaz. Sőt. Szinte alig van eset, hogy 
ez a kettő egyforma.

Azt javaslom, hogy egy analitikus nyilvántartás formájában (akár 
egy excel táblázatban) gyűjtsük időrendben a társaságiadó-bevallás 
első oldalán is megtalálható tárgyévi adóalapot. Ha az negatív, akkor 
az a további évekre átvihető, ha pozitív, akkor nézzük meg, hogy van-e 
a korábbi évből felhasználható veszteség.

Ha a tárgyév veszteséges

Ha tehát az adott évünk (pl. a mostani bevallásban a 2012-es év) vesz-
teséges, akkor ezt a következő évekre továbbvihetjük, ha a veszteség 
a rendeltetésszerű joggyakorlás elve mellett keletkezett. Elég nehe-
zen értelmezhető ez a feltétel, többnyire csak az adóhatósági ellen-
őrzéskor kerül elő a kérdés. Én még nem találkoztam olyan céggel, 
amelynek az adott éve veszteséges lett, de ezt azért nem viszi tovább, 
mert úgy gondolja, hogy ő megsértette ezt az elvet. Ha pedig ezt a 
kritériumot kiveszem, akkor kimondhatjuk, hogy a veszteség korlátlan 
ideig, feltételek nélkül továbbvihető.

Tehát már csak érdekesség, hogy az adótörvények alkalmazá-
sában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan 
szerződés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben 
foglalt rendelkezések megkerülése. Ilyen szerződést nyilván senki 
nem köt.

A veszteségelhatárolásról
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Most, hogy már a 2012-es év zárásának a célegyenesébe értünk, pillantsunk még egyszer a veszteségelha-
tárolással kapcsolatos feladatainkra. Mielőtt a 29-es bevallást beadjuk, még tudunk javítani. Később már 
nem vagy legalábbis nem mindent.

Ha a tárgyév nyereséges

Ha a tárgyévünk adózás előtti eredménye pozitív, akkor úgy kerülhe-
tünk kapcsolatba a veszteségelhatárolással, hogy a korábban keletke-
zett veszteséget levonjuk.

2011-ig az elhatárolt veszteség legfeljebb olyan összegben volt fi-
gyelembe vehető az adózás előtti eredmény csökkentéseként, hogy az 

adóalap ne váljon negatívvá. Ez 
azonban a múlté. 2012-től 

ha az adózás előtti 
eredményt a 

koráb-
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gek már egészen biztosan „elvesztek”. A 2004 és 2008 között keletkező 
veszteségek pedig a feltételek fennállása vagy adóhatósági engedély 
birtokában korlátlan ideig továbbvihetők. A 2008 utáni veszteségekre 
pedig nincs korlát.

Ne felejtsd el!

A tárgyévi pozitív eredményből a korábbi években keletkezett negatív 
adóalappal való csökkentés csak lehetőség, nem kötelező. És miután 
ez az adózó döntésén múlik, abban az esetben, ha a bevallásban nem 
szerepeltetjük ezt a korábbi évi veszteséget, azt később önellenőrzés-
sel nem korrigálhatjuk.

Ha mégis beadunk egy önellenőrzést, melyben az adóalapot utó-
lag ezen ok miatt csökkentjük, akkor egészen biztosan számíthatunk 
adóellenőrzésre.

A bevallásban csak tájékoztató adat

És még egy tipikus hiba. 

A bevallás kitöltésekor minden esetben figyeljünk a 29-es bevallás 
03-01-es lap 1. sorának a) oszlopára. Ide kell írni az adóévet megelő-
zően keletkezett negatív adóalapból a következő év(ek)re továbbvitt 
összeget. Ez az összeg nem tartalmazhatja a b) rovatban szereplő, azaz 
az adóévi adóalap csökkentéseként már figyelembe vett összeget. Ezt 
tehát azoknak is ki kell tölteni, akik az idén is veszteségesek, és a ko-
rábbi évekből áthozott veszteséggel most nem csökkentik az adózás 
előtti eredményt.

Folyt már sokszor szakmai vita arról, hogy ha ez a cella nem kerül 
kitöltésre, akkor a későbbi felhasználás lehetősége elveszik-e vagy 
nem. Véleményem szerint a korábbi évek vesztesége miatti adó-
alap-csökkentésnek ez nem feltétele, így nem veszik el, de a hibás 
bevallás benyújtásáért mindenképpen mulasztási bírsággal sújtható 
az adózó.

Miután ez az adózó döntésén múlik, abban 
az esetben, ha a bevallásban nem szerepeltet-
jük ezt a korábbi évi veszteséget, azt később 
önellenőrzéssel nem korrigálhatjuk.
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bi évek veszteségével is szeretnénk csökkenteni, akkor biztosan nem 
lesz az adóalap nulla.

Az adóalapot úgy kell levezetni, hogy az adózás előtti eredményt 
korrigáljuk valamennyi adóalap-növelő és -csökkentő tétellel, kivéve 
a korábbi évek veszteségével. Itt számolunk egy „részeredményt”, 
aminek az 50%-ánál nem lehet nagyobb a korábbi évek vesztesége 
miatti adóalap-csökkentés.

A korábbi években keletkezett veszteségekre mindig az adott évi 
szabály az irányadó. Ennek megfelelően az elhatárolás kronológiája:

A 2003-ig érvényes szabály szerint amennyiben az adóalap bár-
mely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt 
adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás 
előtti eredményét. Ez a rendelkezés az adókötelezettség keletkezé-
sének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben 
keletkezett negatív adóalapra az adóhatóság engedélye alapján alkal-
mazható akkor, ha az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt 
költségek és ráfordítások együttes értékének 50%-át;

2004 és 2008 között amennyiben az adóalap bármely adóévben 
negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben foglal-
takat figyelembe véve csökkentheti az adózás előtti eredményét. Az 
adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben és 
az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra az előbbi ren-
delkezés csak az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható, ha az 
adóévben az adózó adózás előtti eredménye negatív, és ha

• az adóévben a bevételei nem érik el az elszámolt költségek és 
ráfordítások együttes értékének 50%-át, vagy
• az adózó adóalapja a megelőző két adóévben is negatív volt;

2009-től amennyiben az adóalap bármely adó-
évben negatív, ezzel az összeggel az adózó 

a következő adóévekben döntése 
szerinti megosztásban csök-

kentheti az adózás előtti 
eredményét, feltéve, 
hogy a negatív adóalap a 
rendeltetésszerű joggya-
korlás elvének betartásá-
val keletkezett.

A keletkezett negatív 
adóalapokat a keletke-
zésük sorrendjében kell 
felhasználni. Ezért a 2004 
előtt keletkezett vesztesé-
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A kifizető adózik utána

Az egyik nagyon fontos változás, hogy az adóköteles biztosítások nem 
a magánszemélynél adóznak összevonás alá eső jövedelemként, ha-
nem egyes meghatározott juttatás címén adóznak a kifizetőnél. Ezzel 
megúsztuk azt, hogy ha már adózni kell utána, akkor azt úgy kelljen 
számfejteni, mintha bért kapott volna a dolgozó.

Az viszont nem változott, hogy az olyan biztosítások esetében, ahol 
csak kockázati díj van, melyet a munkáltató vagy az ügyvezető cége 
fizet, továbbra sincs adó- és adatszolgáltatási kötelezettség sem. Ez 
az adómentességi kategória igaz akkor is, ha egyénileg van a dolgozó 
biztosítottként nevesítve a szerződésben, vagy ha csoportos életbizto-
sításról van szó. 

Az adómentesség értékhatára

A kockázati díjnak 2013-tól adómentes értékhatára van: havi szin-
ten a minimálbér 30%-a. Amikor a törvény a minimálbérhez köt egy 
adózási értékhatárt, akkor mindig az alacsonyabb minimálbért kell 
figyelembe venni, függetlenül attól, hogy az érintett magánszemély 
foglalkoztatásánál melyik az irányadó. Így az adómentes biztosítások 
értékhatára 2013-ban 98 000 × 30%, azaz 29 400 Ft.

Valószínűleg ez nem lesz valós korlát, mivel csak nagyon magas 
(tízmilliós) biztosítási összeg vagy sokféle biztosítási elem esetén ke-
rülhetünk a közelébe. A tisztánlátást zavarja az az szja-szabályozás, 
mely szerint egyes meghatározott juttatás a dolgozóra kötött adókö-
teles személybiztosítás. Amikor egy biztosítási ügynök kínálja a bizto-
sítási szerződést, mindjárt azt kell benne vizslatni, hogy van-e benne 
befektetési elem vagy sem. Egy átlagos munkáltatónak nem fűződik 
érdeke ahhoz, hogy befektetési elem is legyen benne, így ez a problé-
ma a szerződéskötéskor szerintem tisztázható.

A biztosításokkal kapcsolatos kérdések zöme még egy hétpróbás könyvelőnek is kemény dió. Az ügynökök el 
akarják adni a terméküket, és ennek érdekében a biztosítás minden előnyét kiemelten hangsúlyozzák. Ilyen-
kor kell még egy szakembert bevonni, aki a biztosítás adókötelezettségével foglalkozik. Az életbiztosítások 
személyi jövedelemadója 2013. évre szinte teljesen újraszabályozásra került, és ennek keretében változások 
is vannak a terület adózásában.
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Befektetéssel kombinálva

Ahol már befektetési elem is van benne, ott a helyzet bonyolultabb. 
Honnan lehet ezt gyorsan megállapítani: általában 10, 15, 20 éves 
lejárata van, találunk a szerződésben egy visszavásárlási táblázatot, 
vagy különféle befektetési portfóliókat lehet választani a szerződés-
kötéskor. Általában ügyvezetőt, cégtulajdonost szoktak ebbe a biztosí-

tásba belevinni. Szja tekintetében itt valóban azt kell mondani, hogy 
főszabály szerint egyes meghatározott juttatás lesz a biztosítás átvállalt 
díja, kivéve, ha megfelel a következő feltételeknek.

Adómentes – és ráadásul felső határ nélkül – kizárólag a követke-
ző feltételeknek megfelelő, befektetési elemet is tartalmazó biztosítás: 

a biztosított a dolgozó vagy az ügyvezető,
a szerződő a munkáltató vagy az ügyvezető cége,
kizárólag haláleseti kockázat van benne (egy aprócska kórházi napi 

térítési díj esetén már nem ide tartozik),
határozatlan lejáratú,
rendszeres díjfizetésű (legalább évi egy díjfizetés van),
nincsenek soron kívüli befizetések (2012. december 31. utánra 

vonatkozó feltétel).
A rendszeres díjaknál nincs meghatározva, hogy abban mennyi a 

biztosítás és mennyi a befektetési rész, egy a lényeg, hogy a szerző-
dés szerint ne lehessen választani, hogy meg szeretnénk-e fizetni vagy 
nem.

Amikor egy biztosítási ügynök kínálja a biz-
tosítási szerződést, mindjárt azt kell benne 
vizslatni, hogy van-e benne befektetési elem 
vagy sem.

Biztosítások adózása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Adatszolgáltatás

Az így átvállalt biztosítási díjról adatszolgáltatási kötelezettséget kell 
teljesíteni. Ennek helye az 1308-as bevallás, azon belül is az M-06 lap 
457–459. sorai.

Mikor kell teljesíteni? Abban a hónapban kell szerepeltetni, amely 
hónapban az átvállalt díj fizetése megtörtént, tehát éves díjfizetés ese-
tén csak évente egyszer.

Kombinált biztosítások

Fontos szabály a biztosítások elszámolását illetően, hogy ha vegyes, 
befektetési elemet is tartalmazó biztosítással van dolgunk, akkor a 
biztosítási díjnak a kockázati díj része továbbra is adómentes, a nem 
kockázati díj része pedig adóköteles. Mi van akkor, ha a szerződés 
nem bontja meg külön a díjat? Ez szerencsére ritka jelenség, de saj-
nos erre az a válasz, hogy akkor az egész díj adóköteles. 

Nyilván itt is figyelembe vesszük az előző részben leírt adómentes 
esetet.

Követelés vagy költség

Ez már nem a személyi jövedelemadó témaköre, de mégis sokszor 
felmerül kérdésként, hogy a biztosítási díjat mikor kell költségként 
elszámolni, és mikor lesz követelés.

Egy vállalkozásnál költségként azt a biztosítási díjat lehet elszámol-
ni, amely a díjfizetéskor végleges vagyonvesztést jelent. Az olyan biz-
tosítások, melyben szerződő fél a cég, a biztosított a tag vagy munka-
vállaló, a kedvezményezett pedig valamely természetes személy, úgy a 
cég által fizetett biztosítási díjat, mint személyi jellegű egyéb kifizetés, 
költségként kell elszámolni.

Ebből következően egy biztosítási díj kifizetését akkor kell követe-
lésként könyvelni, ha az nem jelent végleges vagyonvesztést.

Egyik ilyen eset az, ha a biztosítás a magánszemélyek közreműkö-
dése nélkül visszavásárolható. Ennél viszont még gyakrabban előfor-
duló eset a követelésként történő könyvelésre, ha a kedvezményezett 
a cég, azaz a megfizetett biztosítási díj fejében a cégnek jár majd visz-
szatérítés vagy a kifizetés.
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Előzmény

2013. január 1-jétől került bevezetésre a kisadózó vállalkozások té-
teles adója, mely a legkisebb vállalkozásoknak hoz több értelemben 
is könnyítést. Egyszerűbb adminisztráció, olcsóbb adóteher. A kata 
választásának azonban vannak feltételei, illetve, ha a belépés mellett 
döntöttünk, akkor is lesznek egészen újfajta kötelezettségeink.

Az egyik ilyen az adatszolgáltatási kötelezettség.

Miről kell adatot szolgáltatni?

Ha egy katás vállalkozás ugyanazon adószámmal rendelkező kifizető-
től egy naptári éven belül több mint egymillió forint bevételt szerez, 
akkor erről a tényről adatot kell szolgáltatni. Ennek oka, hogy miután 
a tételes adó lényegesen kedvezőbb, mint a munkabér, ki kell zárni 
azokat az eseteket, amikor a munkaviszonyt alakítják ilyen típusú szer-
ződésekké.

Az adatszolgáltatás nem más, mint egy bejelentés az adóhatóság 
felé, hogy itt munkaviszony leplezése történik. Fogalmazhatnék úgy is, 
hogy nem más, mint hogy feljelentjük saját magunkat. 

Annyi lehetőségünk van, hogy ezt ne minősítse munkaviszonynak 
az adóhatóság, hogy a törvénybeli 6 feltételből legalább kettőt telje-
síteni tudunk.

Ez a hat körülmény:
• a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte 

vagy végezhette;
• a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát 

nem az adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;
• az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a 

tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
• a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
• a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat 

nem az adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadó-
zó rendelkezésére;

• a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez már a könyvelésünknek megfelelő infor-
mációt kell adni ahhoz, hogy ne utólag kelljen keresgetni az adatokat. Rá-
adásul az egymillió forintot meghaladó kapcsolatról mind a kisadózó, mind 
a kifizető oldaláról van adatszolgáltatási kötelezettség. 

A kisadózó nyilatkozik arról a cégről, amelytől több mint egymillió forintot 
kapott:

Bár az ezzel kapcsolatos feladat még messze van, 
már több kérdés érkezik a témában, így gondol-
tam, tegyük tisztába, hogy milyen feladataink lesz-
nek a katát választó, illetve a katástól számlát be-
fogadó ügyfeleinkkel.

Érdemes tehát már a kisadózóknak gon-
doskodni arról, hogy a számlán vagy egyéb 
iraton meghatározzák az általuk jónak vélt 
statisztikai számot.

Kisadózók 
adatszolgáltatása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ez utóbbit a kisadózóknak sem ajánlom, mert ha olyan szolgáltatás kerül je-
lentésre, ami nem teljesen fedi a valóságot, akkor gond lehet azzal is, hogy 
miért nem szerepel ilyen a tevékenységek között. Érdemes tehát már a kis-
adózóknak gondoskodni arról, hogy a számlán vagy egyéb iraton meghatá-
rozzák az általuk jónak vélt statisztikai számot.

Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól az a kifizető, aki nem 
egyéni vállalkozó magánszemély. Adóalanyiság hiányában nem közöl 
adatot a külföldi kifizető sem. Ilyenkor csak a kisadózó vállalkozás ré-
széről érkezik információ az adóhatósághoz.

Az adatszolgáltatás határideje

Eddig arról írtam, hogy már év közben fel kell készülnünk az adatszol-
gáltatásra. Pedig a határideje csak jövőre lesz.

A katás vállalkozások adatszolgáltatását a tárgyévet követő február 
25-ig kell az adóhatósághoz eljuttatni, a 13KATA nyomtatványon.

A kisadózótól számlát befogadó vállalkozásoknak pedig a tárgyévet 
követő év január hónapjára vonatkozó – előreláthatólag a 08-as – 
bevallásban kell adatot szolgáltatniuk.

A határidő fix. Ez azt jelenti, hogy hiába lépi túl valaki az egymillió 
forintot év közben, azt akkor is csak év végén kell jelenteni.

Egy év végéig tartó kataalanyiság esetén határidős feladatunk te-
hát csak jövőre lesz, de a nyilvántartás vezetése közben érdemes már 
időben felkészülni rá.

Abban az esetben, ha az adóalanyiság évközben megszűnik, akkor 
a megszűnést követő 30 napon belül kell a nyilatkozatot elküldeni. A 
kisadózótól számlát befogadónak természetesen marad a következő 
év januári adatszolgáltatása, hiszen ő nem lehet annak az információ-
nak a birtokában, hogy a kisadózó adóalanyisága később megszűnt.

Kapcsolt vállalkozások

Még egy adalék a témához. A katástól számlát befogadó adóalanyokat 
egy személynek kell tekinteni, ha ők egymással kapcsolt vállalkozási 
viszonyban állnak. 

Ha tehát egy kisadózó vállalkozás számlát állít ki több cégnek úgy, 
hogy ők egymással kapcsolt vállalkozások (pl. valaki cégcsoportnak 
könyvel, és mindenkinek külön számláz), akkor ezeknek a kapcsolt 
vállalkozásoknak együttesen is meg kell nézni, hogy fizettek-e ki több 
pénzt ugyanazon katás vállalkozónak, mint egymillió forintot.

Mert ha igen, akkor nekik is van adatszolgáltatási kötelezettségük.

• a nevéről és címéről, illetve
• az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről.

A katástól egymillió forint felett számlát befogadó nyilatkozik:
• kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, 
• a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott összeg-

ről, 
• termékér tékes í tés esetén erről a tényről, 
• szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR 

számáról.

És itt máris egy probléma. A számla kötelező tartalmi elemei között nem 
szerepel a statisztikai besorolási szám, így ennek feltüntetése okozhat majd 
problémát. 

Milyen megoldások lehetnek?
1. Az egyik természetesen az, hogy a kisadózó vállalkozás meghatározza 

a szolgáltatás TESZOR számát, és ezt a számlán szerepelteti, ami az 
adatszolgáltatáshoz felhasználható. 

2. Megoldás az is, hogy a kisadózó vállalkozás által meghatározott 
TESZOR számot nem a számlán, hanem valamilyen más iraton – pl. 
külön levélben vagy az árajánlatában – közli. Ez a számlát befogadó 
vállalkozásnak szintén használható az adatszolgáltatáshoz.

3. És természetesen végső megoldás lehet az, hogy a statisztikai szám 
közlésére kötelezett vállalkozó maga dönti el, hogy milyen szolgálta-
tást vett igénybe a vállalkozástól, és ezt közli az adóhatósággal.

Kisadózók adatszolgáltatása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az egykulcsos adórendszer megjelenésével, illetve az adójóváírás eltörlésével a külföldről származó jövedel-
mek bevallását illetően némi zavar támadt. Tegyünk egy próbát ennek tisztázására.

Klasszikus esetben…

Van tehát egy külföldön tanuló fiatal, aki az év egy részében itthon is 
dolgozott vagy szerzett mondjuk adóköteles munkanélküli-ellátást a 
2012. évben. Az egyszerűség kedvéért a külföld alatt értsünk egy nyu-
gat-európai országot. A vezérszabály az, hogy ha nem csak külföldről 
származó, belföldön nem adóköteles jövedelmünk van, akkor a külföld-
ről származó jövedelmet be kell vallani, leginkább tájékoztató jelleggel. 
Esetünkben az 1253-as bevallás B lap 44. sorába fog kerülni a forintra 
átszámított összeg. Mivel ez a külföldi jövedelem az adóalap-kiegészí-
tésre sincs hatással, és már adójóváírás sincs, így gyakorlatilag teljesen 
mindegy, milyen összeg szerepel a bevallás 44. sorában. 

A kulcs: a 44. sor
 

Nézzük, mikor írhatunk az szja-bevallás 44. sorába:
Ha külföldről származó munkabérjellegű jövedelmünk van.
Olyan országból származik, amivel hazánknak kettős adóztatást elke-
rülő egyezménye van. Ezek jellemzően az európai országok, az USA, 
Kanada és Oroszország. Az arab, illetve afrikai országok már nem 
találhatók ebben a listában. (Ha van Könyvelői Kisokosod, akkor ab-
ban is megtalálod ezeket az országokat és az egyezmények jogszabályi 
hivatkozásait.)

A külföldi munkáltató fizeti a jövedelmet, és nem kiküldetés van a 
történet hátterében.

A kint töltött idő ebben a kérdésben nem számít, fél évnél rövi-
debb idő esetén is így kell eljárnunk.

Miután ez az adat a bevallásban az egyéb adatok között kerül fel-
tüntetésre, kérdés lehet, hogy mire van hatással. Olyan eseteket kell 
keresnünk, melyek valamilyen jövedelemkorláthoz vannak kötve.

Ilyenek:
• Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó adókedvezményének jöve-

delemkorlátjára.
• Adómentes termőföld értékesítéséhez kapcsolódó jövedelem-

korlátra. Halasztott tandíjkedvezmény jövedelemkorlátjára.

Ha e három egyikében sem vagyunk érintettek, akkor bármilyen nagy 
összeg szerepelhet a bevallásban.

 

Hogyan számoljuk át forintra a devizában kapott összeget?

Az egyik módszer, hogy a külföldi jövedelem kézhezvétele napján 
érvényes MNB-árfolyam alapján. Készpénznél az átvétel, átutalásnál 
pedig a bankszámla jóváírásának napján érvényes árfolyamot kell 
alkalmazni. Ha ez olyan napra esik, amelyik napon árfolyamot nem 
tettek közzé, ott értelemszerűen az utoljára közzétett értéket kell al-
kalmazni.

Választható, hogy a külföldi jövedelem kézhezvétele napját meg-
előző hónap 15. napján érvényes MNB-középárfolyamot vesszük fi-
gyelembe.

Külföldről származó jövedelem 
az szja-bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A vezérszabály az, hogy ha nem csak 
külföldről származó, belföldön nem adó-
köteles jövedelmünk van, akkor a külföldről 
származó jövedelmet be kell vallani, legin-
kább tájékoztató jelleggel.



Mindkét módszer elég problémás, ahány jövedelem, annyi árfo-
lyam tartozhat hozzá. Talán gondolkodhatunk úgy is, hogy ha egyéb-
ként az összeg nincs kihatással semmi egyéb adózási összefüggésre 
(melyeket az előző bekezdésben olvashattál), akkor egyszerűen egy 
december 31-i árfolyammal átszorozzuk az éves devizaösszeget, és 
kész. 

Ezt a módszert az szja egyébként nem ismeri, de úgy gondolom, 
nincs kockázat az alkalmazásában.

Még egy dolog: a külföldről kapott bruttó jövedelmet kell átszá-
molni forintra.
Mi a teendő, ha csak ilyen külföldi jövedelmet kapott egész év-

ben a magánszemély?

Röviden: nem kell bevallást adni sem. 
Hosszabban: azt azért járjuk körbe, hogy kell-e majd a 
magánszemélynek bármely okból a későbbiekben jöve-
delemigazolás. Ha igen, akkor adjuk be a 44. sor kitölté-
sével, de egyébként nullásan, mert a későbbiekben erre 
tud az adóhatóság jövedelemigazolást produkálni. Ennek 
pénzértéke van például akkor, amikor az adott ország eme 
jövedelemigazolásra adót térít vissza (pl. Németország, 
Ausztria).

 
Ha nem a fenti formában kapott külföldi jövedelemmel van 

dolgunk, akkor alaposan neki kell készülni a feladatnak. 
Csak kiragadva két eset.
Az egyezménnyel nem érintett arab országból származó 

jövedelmet akkor is be kellene vallani, ha csak onnan szár-
mazik jövedelem, ugyanis idehaza mindenképpen adózni 
fog. Jobb esetben az adott ország von belőle jövedelemadót, 
és akkor itthon a 90%-os szabály (kiemelve olvashatod a 
törvényi idézetet) alapján csak valamiféle különbözetet kell 
fizetni, rosszabb esetben itt teljes adókötelezettség fogja ter-
helni. 

A másik eset, ha önálló tevékenységből származó jövedel-
met kapunk egyezményes országból. Ha nem külföldi telep-
helyhez kötődik a tevékenység, akkor a kapott bevételt itthon 
kell bevallani, és itt már a külföldi bizonylatok alapján történő 
költségelszámolással is meg kell küzdeni.

13. oldal
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A külföldön megfizetett adó 
beszámítása 

Szja-törvény 32. § (1) Ha az adóévi összevont adóalapnak 
olyan jövedelem is részét képezi, amely után a magán-
személy külföldön jövedelemadónak megfelelő adót fi-
zetett – ha nemzetközi szerződésből más nem következik 
–, a számított adót csökkenti a jövedelem után külföldön 
megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb e jövedelem 
adóalapjára az adó mértékével megállapított adó. Nem 
vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az 
összeg, amely törvény, nemzetközi szerződés rendelkezé-
se vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó 
összegéből a magánszemély részére visszajár. 
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A fordulónapig jogerőre emelkedik

Abban az esetben, ha egy adóhatósági ellenőrzés a fordulónapig tel-
jesen lezárul, azaz a jegyzőkönyv jogerőre emelkedik, akkor a jegyző-
könyvben foglalt következményeket kötelezettségként kell kimutatni 
a mérlegben. Ez már végleges, csak a pénzügyi teljesítésre vár, így az 
elhatárolások közé semmilyen jogcímen nem tudjuk tenni.

Ezt nem változtatja meg az a tény sem, ha a jogerőre emelkedett 
határozat ellen pert kezdeményezünk, mert a jogerős határozatban 
levő megállapításokat ekkor is rendezni kell.

Természetesen előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy ez még a 
fordulónap előtt lezárul, maga az ellenőrzés – és így a bírságok sem 
– nem a tárgyévre vonatkozik. 

A bírságok és jogkövetkezmények viszont mindenképpen a tárgy-
évi eredmény terhére kerülnek elszámolásra, tehát itt még csak nem 
is a számviteli jelentős vagy nem jelentős hibahatást kell vizsgálni. A 
bírságot most kaptuk, azt most kell beállítani a beszámolóba.

A mérlegkészítésig jogerőre emelkedik

Abban az esetben, ha az ellenőrzés fizikailag lezárult, és nemcsak a 
jegyzőkönyvet, hanem már a határozatot is elkészítette az adóhatóság 
a tárgyévben, de az csak a fordulónapot követően emelkedik jogerő-
re, akkor a fordulónapon még nem beszélhetünk kötelezettségről. Ha 
a határozat a mérlegkészítésig jogerőre emelkedik, akkor kétségtelen, 
hogy az ellenőrzés kapcsán megállapított jogkövetkezmények a tárgy-
év ráfordításaként elszámolandók.

Ha év végén nem kötelezettség, akkor viszont marad az időbeli 
elhatárolás. Könyvelünk egy tárgyévre vonatkozó ráfordítást és egy 
passzív időbeli elhatárolást.

A mérlegkészítésig nem emelkedik jogerőre

Előfordulhat, hogy bár megszületett a határozat, de az pl. egy fel-
lebbezés miatt nem lesz jogerős. De ha csak jegyzőkönyvünk van az 
ellenőrzésről, és még nincs meg a határozat, akkor is ez a szituáció.

Ellenőrzési határozatok 
a mérlegbenSzerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A mérlegkészítés hajrájában még egy téma, amivel szerencsére nem mindennap kell foglalkozni. Az adóha-
tósági ellenőrzések időszaka, a jegyzőkönyvek, illetve határozatok dátuma igen sokféle lehet. Nézzük végig, 
hogy mikor és melyikkel kell a mérlegben foglalkozni.

Természetesen semmilyen céltar-
talékot nem fogunk képezni, ha a 
jegyzőkönyv nem tartalmaz megál-
lapításokat.
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A közös bennük tehát, hogy az ellenőrzés valamilyen fázisába már 
elért, de a határozat jogerőre emelkedéséig semmilyen biztosat nem 
tudunk állítani a végeredményről. 

Kezdjük azzal, hogy mi az, ami biztosan nem lehet a mérlegben:
nem lehet kötelezettség, hiszen még nem tartozunk az adóható-

ságnak,
nem lehet elhatárolás, mert a mérlegkészítésig rendelkezésre álló 

információk sem biztosan megtörtént, tényszerű adatokon alapulnak.

Marad a várható kötelezettség. Ez pedig a céltartalék esete. Maga 
az ellenőrzés még folyamatban van, de az ezzel kapcsolatos esedékes-
ség még bizonytalan. 

Az értéke miatt viszont már mérlegelni kell a körülményeket. 
Természetesen semmilyen céltartalékot nem fogunk képezni, ha a 
jegyzőkönyv nem tartalmaz megállapításokat. Ha a jegyzőkönyv vagy 
a határozat olyan megállapításokat tartalmaz, amikkel nem értünk 

egyet, tehát mindenképpen kifogásolni fogjuk, akkor sem indokolt a 
céltartalék, hiszen meggyőződésünk szerint nincs és nem is lesz köte-
lezettségünk.

Ha vannak elemei a jegyzőkönyvnek vagy határozatnak, amelyeket 
elfogadunk, és várhatóan meg is fogják állapítani, akkor erre az ösz-
szegre képezzünk céltartalékot.

A céltartalék képzése a számvitelben egyéb ráfordítás, s ne felejt-
sük el, hogy a társasági adó alapját ezzel is meg kell emelni.

Az ellenőrzés még csak folyamatban van

Talán az előzőekből már kiderült, hogy itt még nehezebb dolgunk 
lesz. Még se határozat, se jegyzőkönyv nincs a kezünkben, és nem 
is tudjuk, hogy egyáltalán meg fognak-e állapítani valamilyen mu-
lasztást. 

Itt tehát kijelenthetném, hogy a beszámolóban semmilyen teen-
dőnk nincs, mégis azt az egy esetet érdemes megvizsgálni, ha már az 
ellenőrzésnek ebben a fázisában tudjuk, hogy lesz valami probléma, 
akkor képezzünk valami ennek megfelelő összegű céltartalékot.

Amikor végképp ne tegyünk semmit

A végére csak egy történetet szeretnék elmesélni. Évekkel ezelőtt az 
egyik cégemnél folyt a könyvvizsgálat, amely természetesen egy kér-
dőív kapcsán kiterjedt arra is, hogy volt-e, illetve van-e a cégnél adó-
hatósági ellenőrzés.

Válaszoltuk, hogy jelenleg nincs, és az elmúlt években sem volt vizs-
gálat. Azt kérte a könyvvizsgáló, hogy képezzünk céltartalékot várható 
kötelezettségre, mert az adóhatósági ellenőrzés hiánya nem jelenti 
azt, hogy minden rendben. És majd amikor kijönnek, és megállapítják 
a mulasztást, akkor az óvatosság elvének megfelelően mondhatjuk, 
hogy mi már készültünk rá.

Én egy kicsit furcsállottam a dolgot, mert véleményem szerint a 
cégnél minden rendben volt, és nyugodt lelkiismerettel vártuk az el-
lenőrt, azaz semmilyen bírságra nem számítottunk.

Egy kicsit ment még ezen a „vita”, hogy képezzünk vagy ne képez-
zünk céltartalékot, de végül elfogadták a döntésünket, és nem lett 
céltartalékként kimutatva semmi.

A sors minket igazolt. A következő évben 3 évre átfogó adóellenőr-
zést kaptunk, melyben az adóhatóság mindent rendben talált.

Véleményem szerint tehát, ha még nincs folyamatban az ellen-
őrzés, akkor nemcsak a kötelezettség esedékessége bizonytalan, 
hanem maga a kötelezettség is. Ekkor pedig nem kell céltartalékot 
képezni.
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akadályozza meg az adókedvezmény igénybevételét. Maximum mu-
lasztási bírsággal sújtható a vállalkozás.

A következő szezontól, ha ezt a levelet az adóhatósághoz nem küld-
jük el 8 napon belül, akkor elbuktuk az adókedvezményt. 

Ráadásul egy elég szigorú mondat is van a törvényben: „A bejelentés 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

Kiegészítő támogatás

A másik változás már a pénztárcánkra is megy. 
Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 10 vagy  
19%-os adókulccsal számított értékének legalább 75%-át köteles 
szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévé-
ben annak a látványcsapatsport országos sportági szakszövetségnek 
befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támo-
gatásban részesítette. 

Ezt nevezi a törvény „kiegészítő sportfejlesztési támogatás”-nak.
Ha ez nem történik meg, akkor természetesen itt is az adókedvez-

mény igénybevételétől esünk el.
És még egy rossz hír a végére: ez a kiegészítő sportfejlesztési tá-

mogatás ráfordításként kerül elszámolásra, de az adózás előtti ered-
ményt meg kell vele emelni, mert a törvény szerint nem a vállalkozás 
érdekében felmerült ráfordítások közé került.

Azért remélem, hogy még így is látnak majd benne a cégek fantá-
ziát, hiszen továbbra sem a saját pénzükből adakoznak, az utánpótlás 
neveléséhez pedig kiemelt fontosságú az egyesületek számára.

A legújabb módosítás hatályba lépése

A 2013. április 18-án megjelent 66. számú Magyar Közlönyben talál-
hatjuk a legfrissebb módosításokat, mely a közlöny 49 789. oldalán 
olvasható, ezen törvény 51. §-ában.

A hatályba léptető rendelkezéseket a 44. §-ban találtam meg, ami 
szerint az 51. § a törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Számoljunk. Ha április 18-án hirdették ki a törvényt, akkor ez má-
jus 19-én lép hatályba. 

Vagy mégsem? Egy másik módosító rendelkezés szerint az új sza-
bályokat első alkalommal a 2013–2014-es támogatási időszakban 
benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) 
összefüggésben kell alkalmazni.

A lényeg. Ha van már az idei szezonra megkötött szerződésünk, 
de még nem utaltuk el a teljes támogatási összeget, akkor azt minél 
hamarabb tegyük meg.

A 2013–2014-es szezonra már nem tudunk ilyen jó feltételekkel 
szerződni.

Bejelentés az adóhatósághoz

A most kihirdetett törvényben két újdonság van. Az egyik, hogy a már 
ismert adóhatósági adatszolgáltatás az adókedvezmény feltétele lesz.

Jelenleg is él az a szabály, hogy a támogatás utalásától számított 8 
napon belül az adóhatóságot tájékoztatni kell a támogatás tényéről. 
De jelenleg ennek elmaradása vagy késedelmes teljesítése még nem 

A bevezetése óta folyamatosan változnak a szabá-
lyai, ami egyre szigorúbb és egyre keményebb fel-
tételeket jelent. A tavasszal kihirdetett módosítás-
nak sem igazán örülnek a cégek. Nemrég olvastam 
olyan cikket, ami már szinte eltemette ezt a lehető-
séget. Reméljük, azért nem lesz ilyen rossz a helyzet.

Mi lesz veled, 
látványcsapatsport?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mi leszveled, látványcsapatsport?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Talán ismerős a helyzet, amikor tárgyalásra készülsz valamelyik ma-
cerás ügyfeleddel, és előre érzed, hogy ki fog borítani, vagy a NAV-
hoz kell menned ellenőrzésre, és ha erre gondolsz, görcsbe ugrik a 
gyomrod. Másik eset, mikor a be-
vallási időszak közepén úgy tűnik, 
a számlakupac az asztalodon nem 
fogy, inkább növekszik, és épp el-
lepni készül. 

Ilyenkor lapozz bele ebbe a 
könyvbe, és más színben látod 
majd a világot!

A karikaturistából lett moti-
vációs előadó, világhírű auszt-
rál szerző, Andrew Matthews 
egyik legsikeresebb könyve a 
mindennapjainkat talán leg-
inkább befolyásoló tényezőt 
boncolgatja: ha boldogtalanok 
vagyunk, hogyan legyünk vidá-
mak, hogyan fogjuk fel a nega-
tív helyzeteket is megoldandó 
feladatoknak. Mindehhez elő-
adásaiból szemezgetett, kísérve 
saját illusztrációival.

Az Élj vidáman! igazi vidám-
ságkalauz. A könnyed megfo-
galmazáshoz vicces képek társulnak, megtartva a mondanivaló 
komolyságát, ezáltal olvasás közben nem az erőltetett és elcsé-
pelt bölcseletek benyomását kelti bennünk, hanem egy átlátha-
tó és átérezhető iránymutatást mindennapi boldogulásunkhoz 

kapcsolatainkban, konfliktusainkban vagy akár a nagyon nem 
kedvelt számlák befizetésével kapcsolatban. Megtanít nevetni 
saját magunkon, megbocsátani magunknak, valamint olyan 

természeti törvényekre mutat 
rá, melyeken keresztül meg-
érthetjük saját természetün-
ket. Segít megérteni, hogy 
csakis magunk miatt lehetünk 
boldogok és ne akarjunk min-
denáron mások elvárásainak 
megfelelni. Erről pedig – be 
kell vallanunk – elfeledke-
zünk a sok tennivaló, a telje-
sítménykényszer, a bizonyítási 
vágy hatására. 

Mindezekből adódik, hogy 
érdemes magunknál tartani ezt 
a könyvet a hét minden nap-
ján – kis méretéből adódóan 
ez könnyen kivitelezhető –, 
hiszen egy-egy rosszabb vagy 
tanácstalanabb percünkben 
elővehetjük és a fejezetek végén 
található, dióhéjban összefoglalt 
jó tanácsoknak köszönhetően 
megoldást találhatunk, esetleg 
a témákhoz kapcsolódó vicces 
képeket nézegetve jókedvre is 
derülhetünk. A könyv garantált 

felüdülést és egyszerű megoldásokat kínál az általunk bonyolultnak 
hitt helyzetekben.

A könyvajánlót írta: Adónavigátor

Könyvajánló: Andrew Matthews – Élj vidáman! Mindennapi válságkalauz

Könyvajánló
Andrew Matthews: 

Élj vidáman! Mindennapi válságkalauz



Válasz-adó

?
Egy társaság garázst bérel, melyről a bérbeadótól áfás számlát kap. A garázst 
a társaság iratainak, termékeinek és egyéb eszközöknek a tárolására használ-
ja. A társaság egyébként rendelkezik személygépkocsival, de a garázst nem 
ennek tárolására használja.

Az egyik kérdés, hogy a bérbeadó erről csak akkor adhat áfás számlát, ha 
nem lakóingatlan területén bejelentette az adóhatósághoz, hogy áfásan sze-
retne bérbe adni? Ez a szolgáltatás valójában ingatlan-bérbeadásnak minő-
sül? Ezzel összefüggésben a másik kérdés, hogy a bérbeadás áfája 100%-ban 
levonásba helyezhető, ha a társaság tevékenysége áfaköteles vagy személy-
gépkocsihoz kapcsolódó szolgáltatásként kell kezelni?

További hasznos válaszokat 

szakértői blogunkban olvashatsz: 

www.adonavigator.hu
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  Kezdjük azzal, hogy 2008. óta minden olyan 
szolgáltatás bérbeadásnak minősül, ahol a dolog 
időleges használatáért fizet a bérlő. A bérbeadás 
tekintetében tehát nem lehet kétségünk. 

A garázs bérbeadásánál nem az ingatlan 
rendeltetését, hanem az adott bérbeadás so-
rán ténylegesen betöltött funkcióját kell nézni. 
A kérdésbeli esetre tehát nem kell és nem is 
lehet alkalmazni a kötelezően adóköteles bér-
beadás szabályát. Ahhoz, hogy a számla adókö-
telesen kerülhessen kiállításra, a bérbeadónak 
választania kell(ett) az adókötelezettséget a 
bérbeadásra. 

A levezetésből az is következik, hogy nem 
személygépkocsi fenntartásához, üzemben tartá-
sához igénybe vett szolgáltatásról van szó, a bér-
beadó által felszámított áfa a normál szabályok 
szerint levonásba helyezhető.
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Konkrét idézetek, amelyekről fel lehet ismerni a régi Mt.-iratmintákat:

 

Próbaidő új Mt.: 45. § (5) bekezdés

Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés új Mt.: 79. § (1) be-
kezdés a) pont 

Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés új Mt.: 115–125. §
Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás új Mt.: 53. §

Munkaviszony-megszüntetés új Mt.: X fejezet 63. §–85. § 

Írja be a google keresőbe: munkaszerződés-minta
Az első két oldalt néztem végig és egy olyan oldalt sem találtam, ami 
reményt adhatna arra, hogy találok legalább egy új Mt. szerinti mun-
kaszerződés-mintát. 

Az összes munkaszerződés-minta régi Mt. szerinti. Új Mt. szerintit 
ingyen letölteni nem lehet. 

Töltögesse le a munkaszerződés-mintákat és nézze meg jól, mit 
nem szabad használni.

Régi Mt. 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 2012. 
VI. 30-án hatályát veszítette 98%-ban, teljes egészében 2013. I. 1-jétől.

Új Mt. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 2012. VII. 
1-jétől ÉRVÉNYES.

Miről lehet felismerni a régi Mt. szerinti mintadokumentumot?

Ha a munkaszerződés- vagy netán a felmondásmintában azt látja, 
hogy:

• 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről,  
• a tájékoztató az Mt. 76. § 
• kártérítés 101. §
• rendes felmondás
• rendkívüli felmondás
• Kelt: Budapest, 200.............................

Ne használja!!!

Miért NE használja az interneten található munkaszerződés-mintákat!   Erzse Tibor

Ezt a tanulmányt figyelemfelhívás jelleggel készítettem a vállalkozótársak érdekében, egyben megmutatom, 
hogy ne essenek bele az INGYEN DOKUMENTUM – LETÖLTÖM csapdába.
Ha van egy kis ideje és internet előtt ül, szánjon arra pár percet, hogy lássa… mitől kell tartani.

Miért NE használja az interneten 
található munkaszerződés-mintákat!
Szerző: Erzse Tibor

Próbaidő: ................. napjától................. napjáig, az Mt. 51. § 2. 
bek. értelmében 3 hónap.

A munkavállalót megillető rendes szabadság mértékének módja, va-
lamint kiadásának rendje tekintetében a Munka törvénykönyve 130. 
§-tól 136. §-ig terjedő jogszabályi helyek alapulvételével kell eljárni.

12. A munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, va-
lamint bármelyik fél által kezdeményezett rendes felmondással 
vagy rendkívüli felmondással.
Az Mt. 96. § által adott felhatalmazással élve a felek megál-
lapodnak abban, hogy a munkaviszony alatt a munkáltató 
részéről rendkívüli felmondásra különösen a következő mun-
kavállalói magatartások szolgálnak alapul:

8) A munkavállaló átirányítása vagy kiküldetése esetében a Munka 
Törvénykönyve 83/A §, valamint a 105. § alkalmazásával kell eljárni.

8. A felek a munkaszerződésben ...... nap próbaidőt kötnek ki. 
A próbaidő tartama alatt a Munka törvénykönyve 87. § (1) be-
kezdésének D pontjában foglaltakra tekintettel a munkaviszonyt 
mind a munkáltató, mind a munkavállaló bármikor, azonnali 
hatállyal (felmondási idő és indoklás nélkül) megszüntetheti.
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Korrekt megoldások iratminta-készítők és publikálók részéről:

Ha semmi sem jó az interneten, akkor milyen szempontok sze-
rint válasszon új Mt. szerinti iratmintát:

1. Első és legfontosabb szempont: tudnia kell, hogy ki a szerzője, 
ha netán elakadna a kitöltéssel, tudjon kérdezni tőle.

2. Ha valami balul sülne el, akkor legyen kinél reklamálni.
3. Ha korrektül rá van írva az iratmintára, hogy ez csak minta, fele-

lősség az öné, akkor vegye fel a kapcsolatot a szerzővel a cégre 
szabott dokumentumminták érdekében.

4. Ha iratmintacsomagot adnának el önnek és nem segítenek a 
kitöltésében, akkor gondolja át párszor, mielőtt megveszi.

5. Ömlesztetten kap egy CD-nyi anyagot, minimális ismeretekkel 
nem rendelkezik a munkaszerződés-készítés terén fennáll a ve-
szélye, hogy rossz dokumentummintát is választhat.

6. Ha ön könyvelő és a könyvelt cégeknek is ad abból a doku-
mentummintából, amiről nem sok információja van, lehet eb-
ből még komoly galiba.

Ezen tanulmánnyal szeretném felhívni azon honlaptulajdonosok 
figyelmét, akik munkaügyi iratmintákat, munkaszerződés-mintákat 
kínálnak letöltésre, nézzék át a publikus anyagaikat.

Munkaviszony-megszüntetés új Mt.: 46–47. § 

Új Mt. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről.

Intő dátumok a munkaszerződés-mintában:

Miért NE használja az interneten található munkaszerződés-mintákat!   Erzse Tibor

Erzse Tibor a http://www.munkaugyiforum.hu 
szakértője. Tanácsait, írásait mára már több mint 
6000 könyvelő és HR-es olvassa annak érdekében, 

hogy mindig naprakész tudással várhassák a munkaügyi el-
lenőröket.

Jogi nyilatkozat: Az Iratminta tájékoztató jellegű, csak a jog-
nyilatkozatok általános kellékeit tartalmazza, nem feltétlenül 
tartalmaz minden szükséges kikötést. Az iratminta az új Mun-
ka törvénykönyve hatálybalépése előtt készült, így annak alkal-
mazási gyakorlatát még nem vehette figyelembe. Az iratmin-
ta felhasználása előtt tájékozódjon a Munka törvénykönyve, 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályok és a vonatkozó más 
jogszabályok konkrét előírásairól és a jogalkalmazó hatósá-
gok gyakorlatáról. Az adaptálás és a konkrét jogviszonyokra 
való alkalmazás a felhasználó feladata és felelőssége, a kiadó 
e körben a felelősséget kizárja.

A szerződésminta szabadon felhasználható, szerkeszthető, vi-
szont semmilyen jogi felelősséget használatáért nem vállalunk!

A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelke-
zései az irányadóak.

A felek a munkaviszonyt 2000. I. 1. napjával hozzák létre és a 
szerződés ..... nap próbaidőre szól.

Budapest, 200... év ....................... hó ....... nap

Kelt: 2008. III. 13.

Kelt, 200... év ....................... hó ....... nap
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Tévesen számlázott bérbeadás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ilyenkor elő kell venni a régi bejelentőt, ezzel lehet csak igazolni az 
adókötelezettség jogszerű alkalmazását. 

Ennél az ügyfélnél is jól látszott a korábbi bejelentés. Megta-
láltunk kinyomtatva még egy 2009-ben letöltött törzsadatbázist is, 
amelyben az áfajellemzőknél az általános szabályok után egyértel-
műen látható egy 9-es kód, aminek a megnevezése: „Az Áfa tv. 2. sz. 
melléklet 10. pontja szerinti tevékenység folytatása esetén, tárgyi 
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adófizetési kö-
telezettséget választó”.

A hivatkozásból is egyértelmű, hogy ez még a régi szabályozás 
szerinti törvényi hely, de a 2009-es törzsadat bizonyítja, hogy már az 
új áfatörvény hatálya alatt is élő volt. Onnan kijelentkezni pedig csak 
idéntől lehetett először.

Teendők

Számlabefogadói oldalról továbbra is nagyon fontosnak tartom, 
hogy a NAV honlapján lévő adatbázissal ellenőrizzük az áfa jog-
szerűségét. Amennyiben nem látunk utalást az áfa választására, 
kérjük a céget, hogy maga igazolja a bejelentés tényét, és egyúttal 
kérjük meg, hogy az adóhatóságnál is intézkedjen a helyreállítás 
érdekében.

Az „új” áfatörvény már a hatodik évét tapossa, és még mindig rengeteg kérdés és probléma adódik az akkori 
váltással kapcsolatban. Az ingatlan-bérbeadás mizériája egy örökzöld téma, de mint kiderült, nemcsak a 
vállalkozásoknál, hanem az adóhatóságnál is van még mit tenni.

A bérbeadás mint áfás ügylet

Az ingatlan-bérbeadásra a régi és az új áfatörvényben is kivételes sza-
bály vonatkozik. Főszabály szerint mentes az adó alól, de azt az adózó 
adókötelessé teheti.

Azaz, az ingatlan bérbeadásáról jogszerűen áfás számlát csak azok 
állíthatnak ki, akik 2007 decemberétől az új áfatörvény égisze alatt vá-
lasztottak adófizetési kötelezettséget ingatlan-bérbeadásra, vagy még 
a régi áfatörvény alatt a nem lakóingatlanokra választottak adókötele-
zettséget, és azt nem mondták vissza.

Ebből következik az a helyzet, hogy a számlát befogadó cégeknek 
figyelni kell a számla áfatartalmát. 

Nem is azzal van a probléma, ha a cég mentesen számláz. Ekkor 
valószínűleg nem tett nyilatkozatot, így neki nincs áfakötelezettsége, a 
befogadónak pedig nincs levonási jogosultsága.

Ha a bérbeadásról szóló számla áfát tartalmaz, akkor befogadóként 
az első lépés, hogy leellenőrizzük az áfa felszámításának jogosságát.

Szerencsére erre már egy ideje a NAV honlapján is van lehetőség, 
így az áfalevonással járó kockázat minimálisra csökkenthető.

Az adatbázis

De itt jönnek a problémák is. Azoknál a cégeknél, amelyek még a régi 
áfatörvény szerint választottak adókötelezettséget, előfordulhat, hogy 
helytelen a NAV nyilvántartása. Épp a minap is egy ilyen szituáció-
ba kerültünk, amikor egy cég már a kezdetek óta áfás bérbeadással 
foglalkozik, és egy új ügyfél világított rá arra, hogy rossz az adatbázis. 
Persze ő csak tette a dolgát. Kapott egy áfás számlát, és le akarta el-
lenőrizni a bejelentkezést.

A probléma az, hogy a régi áfatörvény alapján történő adókötele-
zettség választása a mai napig nem látszik a nyilvános adatbázisban, 
és ez sajnos sok vita forrása. 

Tévesen számlázott bérbeadás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amennyiben nem látunk utalást az áfa válasz-
tására, kérjük a céget, hogy maga igazolja a 
bejelentés tényét, és egyúttal kérjük meg, hogy 
az adóhatóságnál is intézkedjen a helyreállítás 
érdekében.



Ízelítő az

következő számából Megjelenik
júniusban

23. oldal

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

Kiadásért felelős:

Böröczky Zoltán

magazin@adonavigator.hu

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

Vezércikk

A kiva és a tárgyi eszköz

A kiva, teljes nevén a kisvállalati adó még csak néhány hónapja 
került bevezetésre, de már háromszor módosították. Az eredeti-
leg a beruházás ösztönzésére kitalált új adózási rendszer minden 
módosításakor a tárgyi eszközökkel kapcsolatban is változott egy 
kicsit. Cikkemben teszek egy kísérletet arra, hogy rendszerezzük 
a tárgyi eszközökre vonatkozó szabályokat. Foglalkozunk többek 
között a beszerzés, az értékcsökkenés, illetve az eladás előnyei-
vel és hátrányaival, összehasonlítva a társasági adó rendszeréhez 
képest.
 

Üzemanyag-megtakarítás

Már évek óta ott lapul a személyi jövedelemadó-törvényben mint 
adómentesen fizethető juttatás, és mégsem olyan széles körben is-
mert. A fuvarozással foglalkozó cégek természetesen ki nem hagynák 
ezt a lehetőséget, de nézzük meg, hogy vajon kiknek nyújthat még 
adómentes lehetőséget.

Nyereségminimum és a tagi kölcsön

Alig vagyunk kész a 2012-es évi beszámolók zárásával, rögtön előre is 
tekintünk. A tagi kölcsönökkel kapcsolatban egy olyan változás került 
be a 2013-tól hatályos nyereségminimum számításába, melyre szük-
séges már év közben felkészülni, nehogy később meglepetések érje-
nek. És ha most azt gondolod, hogy ha neked év elején és év végén 
sincs tagi kölcsön a beszámolóban, akkor rád a cikk nem vonatkozik, 
akkor tévedsz. Neked is érdemes lesz elolvasni.
 

Számlaszintű adatszolgáltatások

Igaz, hogy a 2013-tól bevezetésre került tételes áfabevallás csak a 
nagyobb számlákat érinti, és ezek jellemzően, illetve nagyobb meny-
nyiségben csak a nagyobb cégeknél fordulhat elő. Ezért gondolom, 
hogy a kisebb vállalkozásoknak okoz sokkal nagyobb fennakadást, ha 
csak egy-egy esetben kell utánajárni annak, valójában mi is a teendő, 
ha pl. előlegből lett végszámla esetében mindkettő vagy akár csak az 
egyik áfatartalma meghaladja a kétmillió forintot.

És még sok hasznos tartalom...

Amennyiben nem látunk utalást az áfa válasz-
tására, kérjük a céget, hogy maga igazolja a 
bejelentés tényét, és egyúttal kérjük meg, hogy 
az adóhatóságnál is intézkedjen a helyreállítás 
érdekében.
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Figyelmesen olvastál?

1. Össze kell-e számítani a készpénzes vásárlásokat ak-
kor, ha az üzletbe naponta többször tér be ugyanaz a 
vevő?

a) Soha, hiszen minden készpénzes vásárlás mindig önálló ügylet.
b) Nem, de csak akkor, ha minden egyes vásárlás egy külön szerző-

dés eredménye.
c) Igen, hiszen azonos felek között létrejött ügyletről van szó, ame-

lyet mindig egy szerződésnek kell tekinteni.

2.	 Folyósítható-e	passzív	jogon	üzemi	baleseti	táppénz?
a) Igen, ha a baleset a munkaviszony ideje alatt vagy a megszűnést 

követő 3 napon belül következik be.
b) Igen, de csak akkor, ha a baleset a munkaviszony ideje alatt kö-

vetkezik be.
c) Nem, hiszen a passzív jogon folyósított táppénz megszűnt.

3. Mekkora a korábbi évek vesztesége miatti adóalap-
csökkentés	maximuma	2013-ban?

a) Maximum az adózás előtti eredmény 50%-a.
b) Maximum az elhatárolt veszteség 50%-a.
c) Maximum az enélkül számított adóalap 50%-a.

4. Lehet-e adómentes 2013-ban egy befektetéssel kom-
binált	életbiztosítás?

a) Igen, de csak abban az esetben, ha a befektetési rész is a rendsze-
res díj része.

b) Igen, de csak abban az esetben, ha a szerződést még 2013. I. 1. 
előtt kötöttük meg.

c) Nem, ezek a biztosítások 2013-ban a kifizető adója mellett adókö-
telessé váltak.

5.	 Melyik	állítás	igaz?
a) A katás vállalkozásoknak minden esetben a tárgyévet követő feb-

ruár 25-ig kell adatot szolgáltatniuk az egymillió forintot meghala-
dó kifizetésekről.

b) A katás vállalkozásoknak minden esetben 30 napon belül adatot 
kell szolgáltatniuk az egymillió forintot meghaladó kifizetésekről.

c) A katás vállalkozástól számlát befogadó kifizetőknek minden eset-
ben a tárgyévet követő első (januári) 08-as bevallásban kell ada-
tot szolgáltatniuk az egymillió forintot meghaladó kifizetésekről.

+1.	Hogyan	kell	könyvelni,	ha	az	adóhatóság	ellenőrzésé-
ről	készült	 jegyzőkönyvben	bírságot	állapít	meg,	de	
az csak a fordulónap és a mérlegkészítés között lesz 
jogerős?

a) Kötelezettségként.
b) Passzív időbeli elhatárolásként.
c) A tárgyévre nem kell könyvelni.

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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