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A kisvállalati adó működési mechanizmusa

A kiva működéséből adódik a beruházásösztönző 
funkciója. Az adó alapja ugyanis a pénzeszközök 
változása, így ha valaki beruházás miatt kiadást szá-
mol el, akkor az a kiadás pillanatában csökkenti az 
adó alapját. 

Persze a társasági adó szabályai között is talál-
hatunk beruházásra ösztönző szabályokat. Végül is 
a fejlesztési tartalék képzésével ott is elérhetjük azt, 
hogy az adó alapjából az eszköz teljes értékét levon-
juk. A tao mellett szól, hogy mindezt akár korábban 
is megtehetjük, mint maga a beruházás, viszont 
ellene szól, hogy erre csak akkor van lehetőség, 
ha van hozzá elegendő mennyiségű adózás előtti 
eredmény. 

Újabb érv a tao mellett az, hogy az eszköz érté-
két akár kétszer is levonhatjuk az adó alapjából, ha 
igénybe vesszük a kkv.-k beruházási kedvezményét. 
Ezt persze nem minden vállalkozás és nem minden 
eszközére tudja alkalmazni, míg a kiva rendszeré-
ben minden adóalany azonnal levonhatja a beru-
házás értékét.

Sőt. Ha a beruházás miatt a pénzeszközének ál-
lományváltozása negatív lesz, akkor azt a következő 
időszakra tovább lehet vinni.

Van tehát bőven érv és ellenérv az eszközbe-
szerzések kapcsán a kiva mellett és ellen is. De ne 
szaladjunk ennyire előre. Nézzük a konkrét szabá-
lyokat.

A kisvállalati adó a 2013as adó
rendszer egyik újdonsága. A kiva el
sősorban a foglalkoztatás és a beru
házás ösztönzésére kitalált rendszer. 
A törvény 2012. októberi kihirdetése 
óta idén áprilisban már harmadszor 
módosult. A változások között több 
olyan is van, ami az adónem népsze
rűsítésére irányult. 

A kiva 
és a tárgyi eszköz
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Egyébként, ha valaki olyan eszközt szerez 
be a kiva időszaka alatt, melyre értékcsökke-
nést nem lehet elszámolni, az is kiadás. Tehát 
nincs számviteli écs, de a kivaalapot a kiadás-
sal már csökkentettük.

Értékesítés a kiva időszaka alatt

Ez is azon területek közé tartozik, amihez már 
módosítani kellett az eredetileg elfogadott 
törvényt, hogy ne okozzon hátrányt. Eredetileg 
ugyanis a kiva mechanizmusa szerint a bevétel 
után adózni kellett, de a nyilvántartási érték 
már nem csökkentette az adó alapját. Egy 

Veszteségelhatárolás beruházás miatt

Abban az esetben, ha egy évben a pénzesz-
közök változása negatív eredményt ad, akkor 
meg kell vizsgálni, hogy volt-e abban az év-
ben beruházás. Ezt a beruházást ugyanis a 
következő év kiva alapjából le lehet vonni, 
még akár a személyi jellegű kivaalapból is. 
Ilyenre semmilyen más esetben nincs le-
hetőség, a járulékköteles jövedelmek utáni 
16%-os kivát minden más esetben meg kell 
fizetni.

Például ha 2013-ban már kiva szerint 
adózik egy társaság, és idén megvalósít 
egy 10 millió forintos beruházást, majd év 
végén a pénzügyi szemléletű eredménye mí-
nusz 10 millió forint, akkor ezt a veszteséget 
nem kell 10 évre szétosztania, hanem már 
a 2014-es év teljes(!) kivaalapjából levon-
hatja. Azaz, ha egyébként a pénzforgalmi 
eredménye ismét negatív lenne, akkor a 
foglalkoztatottak után fizetendő kivából is le 
lehet vonni. Előfordulhat, hogy semmit nem 
kell megfizetnie.

Korábban beszerzett eszközök

Eddig arról beszéltünk, hogy a kiva időszaka 
alatt beszerzett eszközökre milyen előnyökkel 
jár a kiva. Az eredetileg elfogadott törvény 
nem is foglalkozott a korábban beszerzett esz-
közökkel. Ez viszont egy nagy hátránya volt a 
kisvállalati adónak, mert a taóból le lehetett 
vonni ezek értékét az értékcsökkenésen ke-
resztül. A kiva decemberi módosítása kezdte 
el finomítani ezt a szabályt.

A kivaalanyiság időszaka előtt 
megszerzett termőföldre is csök
kenthető a kiva a nyilvántartási 
érték 10%ával.

 Ennek következtében viszont nem az 
történt, hogy a korábbi eszközökre járó ér-
tékcsökkenés elismert lett a kivában. Egy 
„fűnyíróelv” alapján minden eszköznek a 
kivabelépés időpontjában megállapított, tao 
szerinti nyilvántartási értékének 10%-át lehet 
a kivából évente levonni.

Legyen az akár egy kisebb értékű eszköz, 
ahol az écs akár 50%, vagy legyen egy ingat-
lan, ahol a tao évente csak 2%-ot ismer el. 
A kivaalapból minden eszköznél 10%-ot 
lehet érvényesíteni.

A kiva időszaka alatt tehát az történik, hogy 
a számviteli értékcsökkenés megy tovább a 
maga útján, a tao szerinti écs-t pedig felváltja 
a kivacsökkentési lehetőség. 

Tételezzük fel, hogy egy eszköz leírási kul-
csa 14,5%, azaz 7 év. Az egyszerűség kedvéért 
most ne számoljunk maradványértékkel, és 
az eszköz nem a fejlesztési tartalék terhére 
lett beszerezve. Azaz, a számviteli és az adó-
törvény értékcsökkenés eddig megegyezett 
egymással. 

Ha az eszköz beszerzése óta eltelt már pl. 
3 év, és ekkor belépünk a kivába, akkor a be-
lépéskori nyilvántartási érték a számvitelben 
a következő 4 évben nullára csökken, míg a 
kivaalapot a következő 10 évben lehet csök-
kenteni.

És ha nem az értékcsökkenés szabályát 
kell tovább figyelni, akkor csökkenthetem-e 
a kivaalapot például a korábban beszerzett 
termőföld értékével?

Miután a kivatörvény szerint a kiva idősza-
ka előtt beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartá-
si értékével lehet csökkenteni a pénzforgalmi 
szemléletű eredményt, a termőföld a szám-
viteli törvény szerint pedig tárgyi eszköz, az a 
következtetés, hogy a kivaalanyiság időszaka 
előtt megszerzett termőföldre is csökkenthető 
a 10%.
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kivaalanyiság előtt beszerzett eszköznél ez ko-
moly probléma volt.

A jelenleg hatályos szabályozás már ezt is 
rendezte. 

Azt már írtam, hogy a kiva előtt megszerzett 
eszközökre évente a nyilvántartási érték 10%-a 
vonható le. Ha még nem telt el a 10 év, és ezt 
az eszközt értékesítjük, akkor a még le nem 
vont értékkel az értékesítés évében csökkent-
hető a kiva alapja.

Így végeredményképpen a beszerzési ár 
teljes egészében levonható az adó alapjá-
ból. Először még a tao szerint megkezdjük 

az értékcsökkenést, majd a maradék nyil-
vántartási értékből évente levonjuk az egy-
tizedét. Amikor pedig értékesítjük, akkor a 
maradékot.

Ha az eszközt még a tao idejében fejlesztési 
tartalék terhére szereztük be, akkor már nincs 
nyilvántartási értéke, így a kiva időszaka alatt 

nem csökkenthető az adóalap.

Fejlesztési tartalék és a kiva

Ez az a terület, ami véleményem szerint rejt 
komoly lehetőségeket, nevezhetjük adóelőny-
nek is. A fejlesztési tartalék képzése ugyanis 
a társasági adó rendszere szerint nem több, 
mint előrehozott értékcsökkenés. Még egyszer 
a tao alapjából nem tudjuk levonni az eszköz 
értékét.

De ha még a tao ideje alatt fejlesztési tar-
talékot képzünk, melyet adóalap-csökkentő 
tételként elszámolunk, majd a beruházást 
már a kiva időszaka alatt valósítjuk meg, akkor 
megvan a dupla elszámolás. 

Arra persze érdemes figyelni, hogy a 
kivaalanyiság előtti utolsó bevallásban már 
nem lehet a fejlesztési tartalékkal csökken-
teni az adóalapot, mert a tao szempontjából 
megszűnő vállalkozásról beszélünk. Ezért 
ehhez a lehetőséghez legalább 2 üzleti év-
nek kell eltelni, mert a fejlesztési tartalék 
képzésének évét követően még legalább egy 
taós időszak kell, és utána lehet a kiva alá 
bejelentkezni.

Kiva vagy tao?

Mindezek után tehát nagy a dilemma, hogy 
ha a cég egy beruházás előtt áll, akkor melyik 
adónem is a kedvezőbb. Azt javaslom, hogy 
ilyenkor írjuk fel egy-egy papírra a tao és a 
kiva előnyeit és hátrányait. Ahol tudjuk, szám-
szerűsítsük. Végül vessük össze a két lehetősé-
get, és így döntsünk.

Lehetséges előnyök és hátrányok:
• A tao mellett szól, hogy a fejlesztési 

tartalékkal korábban is csökkenthetjük 
az adó alapját, mint ahogyan a beru-
házás megvalósul, de ennek hátránya, 
hogy ezt csak az adózás előtti eredmény 
50%-áig tehetjük meg. Ha nincs adózás 
előtti eredmény, akkor a kiva a gyor-
sabb.

• A taóban a kkv.-k beruházási kedvez-
ményével az eszköz értékét kétszer is 
levonhatjuk az adó alapjából, de hátrá-
nya, hogy ez csak akkor lehetőség, ha 
a cégnek csak magánszemélyek a tulaj-
donosai, az eszközt a műszaki berende-
zések vagy az ingatlanok között aktivál-
juk, és nem lehet több, mint évente 30 
millió forint. Amennyiben nem tudjuk a 
kkv.-k beruházási kedvezményét igény-
be venni, ismét a kiva győz.

• A kivában az eszköz beszerzési árát 
azonnal kiadásként számoljuk el, így tel-
jes mértékben csökkenti az adó alapját, 
viszont ez csak akkor előny, ha egyéb-
ként a tárgyévben szerzett bevételből 
vásárolunk. Ha már meglévő pénzt köl-
tünk, akkor a negatív adóalapot csak a 
következő években vonhatjuk le az adó 
alapjából. Ekkor viszont jól jöhet a tao 
szerinti kedvezmény.

• Az olyan eszköznél, ahol az értékcsökke-
nés elszámolására nincs lehetőség, ott 
a tao ismét hátrányban van, mert a kiva 
a kiadást viszont elismeri.

Tehát ezeket és mindkét adórendszer további 
előnyeit és hátrányait számításba kell venni a 
döntés előtt.

Gyakorlatomban volt olyan cég, ahol kicsit 
már a kiva felé billent a mérleg nyelve, de 
még nagy volt a dilemma. Végül kiszámoltuk, 
hogy az iparűzési adóban is mennyi adót taka-
rít meg a cég, ha a kivát választja, így a belépés 
mellett döntöttünk.

Jó számolást!

A kiva és a tárgyi eszköz   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Költség vagy ráfordítás

Tapasztalatom szerint a másik gyakori probléma a szerviz számlá-
jának könyvelése. Egy külsős könyvelő sokszor nem is tudja, hogy 
az autót baleset érte, csak annyit lát, hogy az autó szervizben volt. 

Cégautók helyreállítási költségei   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A probléma

Egy céges autóval történt baleset után következik a helyreállítás. A 
javítást végző szerviz a teljes költséget az autó tulajdonosának állítja 
ki, viszont ők csak a számla egy részét fogják kifizetni. Egy cascós kár 
esetében ez lehet például a javítási költség 20%-a. Ehhez általában 
egy külön pénztárbizonylat készül, már csak azért is, mert a kifizetett 
összeg nem egyezik a számla végösszegével.

Gyakori probléma, hogy a cégek csak ezt a kifizetett összeget köny-
velik el, mondván, nekik ez csak ennyibe került. Ez viszont helytelen. 
A helyreállítási költség teljes összegét a számla alapján nyilvántartás-
ba kell venni, és ez a szervizzel szembeni kötelezettség lesz. A köte-
lezettség kiegyenlítése pedig úgy fog megtörténni, hogy azt részben 
pénzügyi teljesítéssel, részben pedig a biztosító térítésével szemben 
kivezetjük.

A biztosító térítésével kapcsolatban az okozhat gondot, hogy a szer-
viz által a cég nevére kiállított számlát részben a biztosító közvetlenül 
a szerviznek fizeti meg. Miután erre a tranzakcióra nincs rálátásunk, 
nem tudjuk biztosan, hogy ez mikor és milyen összegben történik 
meg. Itt marad az a következtetésünk, hogy ha a biztosító nem fize-
tett volna, akkor a cég vagy nem adta volna ki a megjavított autót, 
vagy már szólt volna, hogy van még tartozásunk. Persze a tökéletes az 
lenne, ha ténylegesen rendelkeznénk igazolással a szerviztől, hogy a 
pénzt a biztosítótól megkapta.

Lényegesen egyszerűbb a helyzet akkor, ha a teljes javítási költ-
séget átutaljuk a szerviznek, és a számla alapján mi számolunk el a 
biztosítóval, aki közvetlenül nekünk utal.

Azért remélem, hogy az autókkal kapcsolatos kár
események nem mindennapos gazdasági esemé
nyek, de sajnos időnként előfordulhat. Könyvelését 
az fűszerezi, hogy a javítás egy részét a biztosító 
téríti, ráadásul 2012-től az áfa is megváltozott. 

Cégautók 
helyreállítási költségei
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Könyvelési tételek

Tisztáztuk, hogy a javítás költség-e vagy ráfordítás, és a biztosító bevé-
telét akkor is nyilvántartásba kell venni, ha nem közvetlenül nekünk 
utal. Innen már „könnyű ujjgyakorlat” a könyvelési tételek megszer-
kesztése.

Szerviz javítási számlája, ha van 50%-os áfalevonási jogosultsá-
gunk

a) A számla fele, aminél élünk levonási joggal
 T 86. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások
 T 466. Levonható áfa
   K. 45. Szállítókkal szembeni tartozás

b) A számla másik fele, ahol nincs levonási jogunk, vagy így könyvel-
jük a javításhoz külön vásárolt anyagot is.

 T 86. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások
   K 45. Szállítókkal szembeni tartozás

A biztosító által vállalt rész

a) Abban az esetben, ha közvetlenül nekünk fog utalni a biztosító
 T 36. Biztosítóval szembeni követelés
   K 96. Káreseménnyel kapcsolatos bevétel

b) Amikor a szerviz felé teljesít
 T 45. Szállítókkal szembeni tartozás
   K 96. Káreseménnyel kapcsolatos bevétel

A szerviz számlájának kiegyenlítése. Értéke attól függ, hogy nekünk mennyit 
kell feléjük teljesíteni

 T 45. Szállítókkal szembeni tartozás
   K 38. Pénzeszközök

A biztosító bevételét akkor is 
nyilvántartásba kell venni, 
ha nem közvetlenül nekünk utal.
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Persze a leszámlázott tételekből lehet következtetéseket 
levonni, például ha lámpacsere, karosszériamunka stb. 
kerül a számlára.

A szerviz által kiállított számlát mint a káreseménnyel 
kapcsolatos ráfordítást az egyéb ráfordítások közé kell 

könyvelni, míg a biztosító térítését az egyéb bevételek 
közé.

Amikor a számla megérkezik, és talán 
rutinszerűen az igénybe vett szolgáltatások 

közé könyveljük, akkor ezt később ki kell 
javítani. A hibáról a biztosító térítése 

vagy a számla egy részének kiegyen-
lítése árulkodik.

Sokkal nehezebb a helyzet, 
ha a javítást a biztosító nem té-
ríti, mert például nem volt cas-
cónk. Könyveléskor az igénybe 
vett szolgáltatások közé kerül, 
és nem is tudunk róla, hogy ez 
valójában nem sima kötelező 
szerviz volt.

Az áfa kezelése

Mielőtt megnéznénk azt, hogy akkor hogyan 
is kell könyvelni a káreseményekkel kapcsolatos tételeket, tisztázzuk 
az áfa kérdését is.

Egy személygépkocsi esetében eddig nem volt probléma. A cég 
hiába volt áfalevonásra jogosult, a személygépkocsi javítási, karban-
tartási költségeinek áfája tételes tiltás alá esett. 

A biztosító felé tehát legtöbbször azt nyilatkoztuk, hogy nem va-
gyunk áfa levonására jogosultak.

2013-tól az áfatörvény a teljes levonási tiltást 50%-ra enyhítette, 
ami befolyásolja a biztosító felé történő nyilatkozatot is, és természe-
tesen a biztosító térítését.

Az áfaváltozásról már egy korábbi számban is írtam. Ha a javítást 
egyben rendeljük meg a szerviztől, akkor mind az anyag, mind pedig 
a javítás együttes költségére tevődő áfa 50%-a vonható le.

Ha az anyagot külön vásároljuk, majd a szerviz csak a szolgáltatást 
teszi mellé, akkor az anyagköltség áfája egyáltalán nem vonható le, 
míg a szolgáltatást terhelő áfa 50%-át visszakérhetjük.
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a jóváhagyáskor el kell készülnie, így a 30 napot ettől a naptól kell 
számolni.

A kifizetés időpontjához most még nem is tudnánk igazodni. A 
jóváhagyott osztalék kifizetésének konkrét időpontját nem kötelező 
meghatározni. Semmilyen jogszabály nem kötelez arra, hogy a jóvá-
hagyást követően hány napon belül kell kifizetni. Tehát majd akkor 
fizetünk, ha van erre pénz. Lehet, hogy a jóváhagyástól számítva több 
év múlva. Addigra meg már könnyen elfelejthetjük…

Véleményem szerint tehát tudjuk le ezt a kötelezettségünket most, 
a jóváhagyást követő 30 napon belül.

Osztalékelőleg kifizetése

Most jellemzően az osztalék jóváhagyásának időszaka van, de 
ilyen nyilatkozatot osztalékelőleg esetén is tenni kell. Előfordul-
hat, hogy az osztalékelőleg jóváhagyásakor nem készül közbenső 
mérleg, hiszen a jelenlegi szabály szerint egy 6 hónapnál nem 
régebbi beszámoló alapján is ki lehet fizetni. Viszont ebben az 
esetben is kell, hogy legyen taggyűlés, amely megszavazza az osz-
talékelőleget, tehát ehhez a dátumhoz tartozik a nyilatkozattételi 
kötelezettség. 

A közzétett dokumentumok

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizá-
rólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadásával együtt lehet határozni az eredmény felosztásáról, vagyis 
osztalékfizetésről. Az erről szóló határozatot is pdf formátumban közzé 
kell tenni, hasonlóan, mint a mérleg, az eredménykimutatás, és ha 
van, akkor a kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói jelentés dokumen-
tumokat.

A beszámoló elfogadásakor jóváhagyott osztalékon utóbb nem 
lehet változtatni, nem lehet önellenőrizni, és utólag sem lehet oszta-
lékot megállapítani, ha egy adott évben azt elmulasztottuk.

Fizetőképességi nyilatkozat

A Gt. 131. § (3) bekezdése alapján az ügyvezetőnek (azaz ez a kötele-
zettség bt.-kre, kkt.-kre nem tejed ki, a kft.-kre viszont igen) írásban 
nyilatkoznia kell a taggyűlés felé arról, hogy a kifizetés nem veszé-
lyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek 
érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő 
kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az 
ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezé-
sek szerint felel. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül 
a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani. A bejelentés nem jár 
illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel.

Szakmai vita van arról is, hogy mikortól kell a 30 napot számolni. 
A törvény tulajdonképpen egyértelműen „kifizetésről” beszél, ami egy 
könyvelő, illetve pénzügyekkel foglalkozó személynek egyértelműen a 
kiadást jelenti. Azaz azt a dátumot, amikor az osztalék kifizetése meg-
történik.

Az osztalék jóváhagyása viszont már a saját tőke terhére történik, 
így alapvetően az osztalékot meg sem szavazhatná a taggyűlés, ha az 
veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Ezért ennek a nyilatkozatnak 

A beszámolókészítés utómunkálatai
Azaz ne felejtsük el az ügyvezetői nyilatkozatokat
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Semmilyen jogszabály nem kötelez arra, hogy 
a jóváhagyást követően hány napon belül kell 
kifizetni az osztalékot.

Most, hogy mindenki túl van a beszámolókészítés miatti túlórákon, és már azon gondolkodik, hogy hol is 
kellene kipihenni a fáradalmakat, még egy dologgal foglalkozni kell. Azoknak a cégeknek, amelyek osztalé
kot hagytak jóvá, a cégbíróság felé nyilatkozniuk kell.



A beszámolókészítés utómunkálatai   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A törvény előírása szerint a dokumentumot digitális aláírással ellá-
tott formában kell továbbítani. 

Ettől eltérő gyakorlat ügyében javaslom, mindenki a saját területi-
leg illetékes cégbíróságnál érdeklődjön, hogy mit fogadnak el. 

Olyan értesülések is terjedni látszanak, hogy digitális aláírás nél-
kül, egy „sima” e-mail formájában is lehet a kötelezettséget teljesíteni. 
Ezzel persze az lehet a probléma, hogy semmilyen visszaigazolásunk 
nincs, hogy a kötelezettséget teljesítettük. Míg a levélnél a feladóve-
vényt, digitális aláírással ellátott küldésnél pedig elektronikus vissza-
igazolást kapunk. Sőt az utóbbinál a cégbíróság a feldolgozás után 
még végzést is küld.

Mit jelent az, hogy elektronikus úton?

Az elektronikus úton történő benyújtást szakemberek többféleképpen 
értelmezik, sőt a korábbi években még olyan cégbíróságok is voltak, 
amelyek a papíralapú adatszolgáltatást sem utasították vissza. Az idén 
nem tudom, milyen lesz a gyakorlat.

7. oldal

Fizetőképességi nyilatkozat a(z) ................................................... 
..................................................................................................
.................................................................................................  
taggyűlésének 

Alulírott .......................................................................................
(lakcím: .......................................................................................) 
az ................................................................................................
.................................................................................................... 
(székhely: ..................................................................................., 
adószám: ...................................................................................., 
cégjegyzékszám: ..........................................................................) 
ügyvezetője nyilatkozom, hogy a 20..... évi osztalék/osztalékelőleg 
kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a 
hitelezők érdekeinek érvényesülését. 

Egyben kijelentem, tudomással bírok arról, hogy a valótlan 
nyilatkozat tételével okozott károkért a vezető tisztségviselőkre vo-
natkozó általános rendelkezések szerinti felelősséggel tartozom.

Az osztalékban részesülők figyelmét felhívtam arra, hogy a 
fentiekkel ellentétesen kifizetett osztalékot/osztalékelőleget – az 
osztalékban részesülő tag rosszhiszeműségének bizonyítása ese-
tén – a társaság részére vissza kell fizetni!

Kelt: ..................................... 

 ........................................
 ügyvezető
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A címben is feltett egyszerű kérdést nem könnyű megválaszolni az 
idevonatkozó jogszabályok ismerete nélkül. Egy biztos, hogy a környe-
zetvédelmi termékdíj növeli a termékdíjköteles termék árát, áfaalapot 
képez, ezért érintett, aki ilyen terméket vásárol, de érintett természe-
tesen az is, aki termékdíjköteles terméket állít elő vagy külföldről hoz-
za be az országba.

Érdemes a vállalkozásoknak pár percet szánni a témára, akkor 
is, ha évek óta tesszük a dolgunkat és azt gondoljuk, minden a leg-
nagyobb rendben van. Érdemes annak is, aki azt gondolja, hogy 
rájuk nem vonatkozik. Az alakuló vállalkozásoknak az előzetes tervek 
elkészítése, szerződéseik megkötése előtt javasolom átgondolni a 
témát.

Jogszabályi háttér

Az alapjogszabály a 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi ter-
mékdíjról és annak végrehajtási rendelete a 343/2011.(XII. 29.) Kor-
mányrendelet.

A termékdíj mindig olyan kérdés, amiben a vita 
ott kezdődik, hogy elvállalják-e a könyvelők vagy 
nem. Mindkét tábor rendelkezik bőven érvekkel és 
ellenérvekkel. Kétrészes cikkünkben azokat a sza
bályokat szeretnénk tisztázni, melyek a termékdíj 
szabályozásának az alapjai. Talán azt a döntést 
is segítik, hogy ezzel egyáltalán tudunk vagy nem 
tudunk foglalkozni.

Érint vagy nem érint a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség 
2013. évben a hatályos jogszabály szerint? 1. rész   Kovács Ferencné

2013. január 1-jétől a törvényváltozás hatáskörváltozást hozott, 
mely szerint a kötelezetteknek nem a vámhatósághoz, hanem az 
adóhatósághoz kell megtenni a bejelentéseiket, bevallásaikat, és 
azt az adóhatóság fogja ellenőrizni is. Javában benne vagyunk az 
évben, sőt beadtuk az első negyedéves bevallásokat is, de az adó-
hatósági ellenőrzésig lehetőségünk van az elmulasztott kötelezett-
ségek pótlására is.

Termékdíjköteles termékek 2013. január 1-jétől

Ami után tehát termékdíjat kell fizetni:
a) akkumulátor,
b) csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer, 
c) egyéb kőolajtermék,
d) elektromos, elektronikai berendezés,
e) gumiabroncs,
f) reklámhordozó papír.

A termékdíjköteles termékek és anyagok részletes felsorolását a 2011. 
évi LXXXV. törvény 1. számú mellékletében találjuk vámtarifaszámmal 

Érdemes a vállalkozásoknak pár percet 
szánni a témára, akkor is, ha évek óta tesz
szük a dolgunkat és azt gondoljuk, minden 
a legnagyobb rendben van.

Érint vagy nem érint 
a környezetvédelmi termék-
díj-kötelezettség 2013. évben
a hatályos jogszabály szerint? 1. rész
Szerző: Kovács Ferencné
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földi forgalomba hozó első vevője, saját célú felhasználója, 
vagy

• bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója
kötelezett a jogszabály értelmében, akiket az alábbi kötelezettségek 
terhelnek.

Ezek a kötelezettségek tehát:
a) bejelentési,
b) változásbejelentési,
c) termékdíj-megállapítási, termékdíjelőleg-megállapítási,
d) termékdíj-bevallási, termékdíjelőleg-bevallási,
e) termékdíj-fizetési, termékdíjelőleg-fizetési,
f) bizonylatkiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő fel-

tüntetési,
g) nyilvántartás-vezetési,
h) adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba ho-

zott, a Ktdt. végrehajtási rendeletében meghatározott Csomagolószer 
Katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,

i) nyilatkozattételi.

Érdemes a jogszabályt megismerni annak is, aki ezen termékeket belföldön 
vásárolja, azonban továbbértékesíti, esetleg külföldön értékesíti azokat.

A törvény bizonyos jogszabályi feltételek teljesülése esetén lehetőséget 
biztosít a megfizetett termékdíj visszaigénylésére, de lehetőséget biztosít a 
termékdíj-kötelezettség átvállalására, és bizonyos jogszabályi feltételek telje-
sülése esetén nyilatkozattal lehet mentesülni a környezetvédelmi termékdíj 
megfizetése alól.

Ki a bejelentés benyújtására kötelezett?

Az általános szabály szerinti kötelezett
• a szerződésben átvállaló,
• a megfizetett termékdíjat visszaigénylő,
• az a személy, aki a termékdíj nélküli beszerzése érdekében a csoma-

golószer-, illetve a csomagolóanyag-felhasználás tekintetében tett 
valótlan nyilatkozata miatt válik kötelezetté,

• az a személy, aki azért válik kötelezetté, mert a reklámhordozó papír 
tekintetében valótlan nyilatkozatot tett a termékdíj-kötelezettségét 
meghatározó feltételekről,

• az egyéni hulladékkezelést teljesítő,
• a termékdíjátalány-fizetésre kötelezett,
• a készletre vétellel teljesítő.

(Folytatjuk)

azonosítva. Tehát ha a fentiekben felsorolt terméket forgalmazunk, ak-
kor fontos annak vámtarifaszám szerinti beazonosítása is. A törvény 2. 
számú melléklete a termékdíjköteles termékek díjtételét tartalmazza.

A csomagolószerek részletes felsorolását a 343/2011. (XII. 29.) 
Kormányrendelet Csomagolószer Katalógusa tartalmazza, CSK-kód 
szerinti részletezésben.

A környezetvédelmi termékdíj személyi hatálya

Amennyiben a fentiekben felsorolt termékek valamelyikét forgalmaz-
zuk belföldön vagy saját célra használjuk fel, biztosan érint a kötele-
zettség bennünket. A jogszabály értelmében:

• a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója 
vagy első saját célú felhasználója,

• belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első bel-

Érint vagy nem érint a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség 
2013. évben a hatályos jogszabály szerint? 1. rész   Kovács Ferencné

Érdemes a vállalkozásoknak pár percet 
szánni a témára, akkor is, ha évek óta tesz
szük a dolgunkat és azt gondoljuk, minden 
a legnagyobb rendben van.
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Az előzmény

Kezdjük azzal, hogy mi is változott. A társaságiadó-törvényben a nyereség-
minimum szabálya már sok éve érvényben van. Az összes bevételt – azaz 
a teljes 9-es számlaosztályt – figyelembe véve, illetve korrigálva legfőképp 
az elábé és a közvetített szolgáltatások értékével, meg kellett határozni a 
nyereségminimum alapját. Ha sem az adózás előtti eredmény, sem pedig 
a növelő és csökkentő tételekkel megállapított adóalap nem éri el ennek 
2%-át, akkor a társasági adót ennek megfelelően kell meghatározni.

Már az eddigi szabály is tartalmazott bőven hátrányos szituációkat. 
Egy tárgyi eszköz értékesítése esetén az eladási ár 2%-a akkor is beletar-
tozik a nyereségminimum alapjába, ha egyébként a nyilvántartási érté-
ke magasabb volt, azaz veszteséggel értékesítettük. Egy nagyobb értékű 
ingatlan értékesítése esetén kifejezetten magas értékről beszélünk.

Vagy a bruttó elszámolás elvéből adódóan a 9-es számlaosztály-
ban kimutatott árfolyamnyereség 2%-a után adózni kell, még akkor is, 
ha egyébként az árfolyam-ingadozás miatt az éves árfolyamveszteség 
magasabb volt, mint az árfolyamnyereség.

Nem mondom, hogy szívesen elfogadtuk ezeket a szabályokat, de 
ma már szó nélkül tudomásul vesszük ennek hátrányait.

És még egy fontos dolog. A nyereségminimumot mindenkinek ki 
kell számolni ahhoz, hogy tudjuk, ez lesz-e az adó alapja vagy nem.

A változás

A 2013-tól érvényes szabályozás a nyereségminimum alapjába egy 
olyan kategóriát is beemel, aminek semmi köze nem volt eddig a tár-
sasági adó alapjához sem. Nem is az eredménykimutatásból, illetve 
az 5-9-es számlaosztályból kell hozzá az információkat kigyűjteni.

A 2013-as évtől kezdődően az összes bevételt növeli:
„A magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi 

átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szol-
gáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki 
nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adó-
évet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben 
fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgál-
tatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem 
fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó 
összegének az ötven százaléka.”

Nem szokásom a törvényt idézni, de itt szinte minden szónak je-
lentősége van, így ezt fogjuk kielemezni.

Magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség

A címben is a tagi kölcsön szóösszetételt használtam, pedig valójában 
nem is csak a tagi kölcsönökről van szó. Bár a jogalkotó szándéka is ez 
volt, hiszen a törvény indoklásában már ő is tagi kölcsönről beszélt, a 
jogforrás mégis a törvény. Azaz, figyelembe kell venni minden taggal 
szemben fennálló kötelezettséget, kivéve, ha az szállítói tartozás vagy 
pedig osztalék miatt keletkezett.

Ami maradt. Természetesen a tagi kölcsön. De ezenkívül taggal 
szembeni kötelezettség például

• a személyes közreműködői díj miatti tartozás,
• a tőkeleszállítás miatti kötelezettség vagy 
• a tőkeemelés miatti kötelezettség.

Hogy értsük, miért probléma, ha a tag a személyes közreműködésért 

Nyereségminimum és a tagi kölcsön   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Első olvasásra nehéz elképzelni, hogy vajon milyen 
összefüggés lehet e két terület között. Aki viszont 
követte az adótörvényekben bekövetkezett 2013
as változásokat, annak ismerős lehet a kapcsolat. 
A nyereségminimum kifejezetten egy évzáráshoz 
kapcsolódó terület, mégis most, év közben néhány 
összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Talán 
a cikk végére az is kiderül, hogy miért.

Nyereségminimum és a 
tagi kölcsön

Egy tárgyi eszköz értékesítése esetén az 
eladási ár 2%a akkor is beletartozik  
a nyereségminimum alapjába, ha egyébként 
a nyilvántartási értéke magasabb volt, azaz 
veszteséggel értékesítettük.

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Tőkét érintő gazdasági események

Ha a tagi kölcsön azért növekszik, mert a számlaadás elmulasztása 
miatt nincs elegendő bevétel, akkor még értenénk is azt, hogy mit 
keres ez a nyereségminimum szabályai között.

Ha viszont a társaság saját tőkéjének változása miatt van kötele-
zettség, érthetetlen ennek adóztatása.

Ha egy vállalkozás a tőke leszállítása mellett dönt, és ezt a cégbíró-
ság bejegyzi, akkor számvitelileg a jegyzett tőke csökkenését kell köny-
velni úgy, mint taggal szemben fennálló kötelezettség. Konkrét dátum 
tehát a cégbírósági bejegyzés napja és a kötelezettség kifizetésének 
napja is. A kettő között nyilvántartott tartozásról beszélünk, ami ha-
tározottan nem osztalék, tehát nem lehet a kivételek között említeni.

Hasonló a probléma, ha tőkeemelésről döntünk. Tételezzük fel, 
hogy a tagok a tőkeemelés mellett döntenek azért, mert a cég mű-
ködéséhez szükséges további pénzügyi forrás. Tudjuk, hogy a jegyzett 
tőke növekedését csak a cégbírósági bejegyzés napjával lehet könyvel-
ni, mégis a tagok úgy határoznak, hogy pénzügyi forrásra gyorsabban 
szükségük van. Befizetik tehát a társaság bankszámlájára a tőkeeme-
lés összegét, melyet egész addig kötelezettségként kell nyilvántartani, 
amíg a cégbíróság bejegyzése megtörténik.

Teljesen érthetetlen, miért kell ezt a nyereségminimum alapjánál 
figyelembe venni, de sajnos erre sincs kivételes szabály.

Gondolkodj előre!

A nyereségminimummal általában csak az év végén foglalkozunk. 
Viszont ha nem járunk el év közben kellő körültekintéssel, könnyen 
érhet meglepetés. Egy több százmilliós tőkeemelést nem is lehet 
„másképp dokumentálni”, így nehéz lesz menekülő utat találni. Most 
még megelőzhetjük a bajt.

járó díjazását nem a hónap utolsó napján veszi fel, hanem a követke-
ző hónap elején, nézzük meg a számítás módját.

A kötelezettség növekményének számítása

A törvény ismerete nélkül azt gondolnánk, hogy a nyitó és a záró állo-
mány közötti különbség. Ekkor viszont tényleg nem lenne jelentősége, 
hogy mikor vesszük fel a tagi jövedelmünket. A növekményt viszont 
nem így kell számolni.

Odáig rendben, hogy két szám különbségéből adódik a nyereség-
minimumot növelő tétel. A kiinduló érték pedig a 2013. január 1-jén 
(azaz a 2012-es mérlegben is kimutatott) taggal szemben fennálló 
kötelezettség állománya.

Az átlagszámítás szabályai szerint tehát van 2013-ban 365 átlago-
landó értékünk, és ebből határozzuk meg a napi átlagot.

Ha sem év elején, sem év végén nincs taggal szemben kötelezett-
ség, de év közben volt átmeneti likviditási problémák miatt tagi kölcsön, 
akkor ennek állománya miatt növelni kell a nyereségminimum alapját.

És itt lehet jelentősége a tagi jövedelemnek is. Ha a jövedelem 
miatti kötelezettség a hónap utolsó napján keletkezik, de csak később 
fizetjük ki, akkor máris néhány napig van vele szemben kötelezettség. 
És az átlagba ezt is bele kell számolni.

Csak a felét kell figyelembe venni

Ha már eddig sem értettük, hogy mit keres a társasági adó alapjá-
ban a tagi kölcsön, akkor ebben sem kell semmilyen logikát keresni. 
A nyereségminimum alapját növeli tehát a taggal szemben fennálló 
növekmény 50%-a.

Nyereségminimum és a tagi kölcsön   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A különbségben a kivonandó érték viszont egy átlag, ami a 2013-as 
napi átlagos állomány.
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Méltatlanul ritkán emlegetett jövedelemforrás az 
üzemanyagmegtakarítás. Pedig adómentes, és ta
lán több lehetőség van benne, mint amit a cégek 
kihasználnak. Elevenítsük fel a részleteket.

Törvényi háttér

Az szja-törvény 27. § (1) bekezdése szerint a nem önálló tevékenységből 
származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkenti a mun-
káltató által az alkalmazottja számára, a társas vállalkozás által a tevé-
kenységében személyesen közreműködő tagja számára üzemanyag-
megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg nem haladó összeg, 
de legfeljebb havi 100 000 forint. 

Fontos, hogy az autó használata a magánszemély munkakörébe 
tartozzon. Ebből adódóan, ha például egy gazdasági társaságnál csak 
a vezető használja a cégautót, ez nem jelenti azt, hogy a számára fi-
zethető üzemanyag-megtakarítás. Ezért az üzemanyag-megtakarítás 
fogalmával többnyire (de nem kizárólag) fuvarozással foglalkozó vál-
lalkozások esetében találkozunk. 

Az üzemanyag-megtakarítás nem más, mint a tényleges fogyasztás 
és az NAV-norma szerint megállapított fogyasztás közötti különbözet. 
Természetesen akkor, ha a tényleges fogyasztás a kisebb.

Az üzemanyag-megtakarítás kizárólag a társaság tulajdonában álló 
(társaság által üzemeltetett) gépkocsik kapcsán vehető figyelembe, a 
dolgozók saját tulajdonában álló gépkocsikra tekintettel nem. 

Bizonylata

Az üzemanyag-megtakarítás útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarle-
véllel) igazolt kilométer-futásteljesítmény alapján kerül megállapításra.

A jövedelem bizonylata tehát az útnyilvántartás, ami alapján meg 
kell állapítani a norma szerinti fogyasztást. 

A tényleges fogyasztás dokumentálása már egyszerűbb, hiszen a 
tankolásokról a cég nevére szóló számla alapján kell elszámolni. Itt 
annyi lehet a probléma, ha a vállalkozásnál több autó is van, és a 
tankolásokról szóló számlában nem szerepel a gépkocsi rendszáma. 
(Ami egyéb okok miatt is nagyon „hasznos”.)

Értékhatára

A már idézett törvény alapján az üzemanyag-megtakarítás címén ki-
fizetett jövedelem „csak” havi 100 000 forintig nem tartozik bele az 
adó alapjába.

A ténylegesen elért megtakarítás 100 000 forintot meghaladó ré-
sze azonban a magánszemély „nem önálló tevékenységből származó 
bevételének” minősül, tehát személyi jövedelemadó és járulékok ter-
helik, beleértve a szakképzési hozzájárulást is. 

Kérdés, hogy a havi 100 000 forintos összeget csak az adott hónap-
ban lehet kifizetni, vagy nem probléma, ha több hónapot egyszerre 
fizetek? Sajnos a törvény szövegéből nem egyértelmű következtetés 
vonható le, de az adóhatóság tájékoztatása szerint nincs probléma az 
utólagos kifizetéssel sem. 

Az viszont fontos, hogy a 100 000 forintot havi szinten kell figyel-
ni, és nem görgethető éves összegként. (Akkor évi 1 200 000 forintot 
szerepeltettek volna adómentes felső határként.) Ezért, ha a gépjár-
művezető az adott hónapban 70 000 forint megtakarítást ér el, ez az 

Üzemanyag-megtakarítás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Üzemanyag-megtakarítás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az üzemanyagmegtakarítás nem más, 
mint a tényleges fogyasztás 
és a NAVnorma szerint megállapított 
fogyasztás közötti különbözet.



összeg kifizethető számára adómentesen, de a megmaradt 30 000 
forintos rész nem vihető át a következő hónapra annak érdekében, 
hogy akkor majd 130 000 forint legyen az adómentes összeg. 

Ha két hónapra utólag fizetjük ki az üzemanyag-megtakarítást, 
akkor sem elegendő azt nézni, hogy beleférjek a 200  000 forintos 
határba. A havi összeget meg kell állapítani, és egyetlen hónapra sem 
haladhatjuk meg az adómentességgel a 100 000 forintot.

Egyéni vállalkozó üzemanyag-megtakarítása

Elnézést, ha a cím felkeltette az érdeklődésedet, rögtön tisztáznám is 
a kérdést. Egyéni vállalkozó (például: taxisofőr) nem számolhat el magának 
üzemanyag-megtakarítást. Ezt a lehetőséget a törvény szerint

• a munkáltató által az alkalmazottja számára, 
• a társas vállalkozás által a tevékenységében személyesen köz-

reműködő tagja számára lehet kihasználni.

Kockázata

Előfordulhat olyan gyakorlat, hogy a vállalkozás vezetője mintegy tel-
jesítményértékelésként alkalmazza a gépjárművezető által elért üzem-
anyag-megtakarítás összegének kifizetését. 

Van, aki semmit nem kap, van, aki a tényleges megtakarításának 
50%-át, és van, aki a 100%-át. Azt gondolom, hogy ez már így első 
hallásra is furcsa lehet. Az is. Ráadásul a Munka törvénykönyvében az 
egyenlő bánásmód elvét is sértheti.

Javaslat, hogy ezt a juttatást célszerű valamilyen belső szabályzat-
ban rögzíteni. 

Egy nem megfelelően kialakított gyakorlat esetében az adóhatóság 
előveszi az „ellenőrzési jolly jokerét”, és a tartalom elsődlegessége a 
formával szemben elv alapján átminősíti a juttatást prémiumként 
vagy jutalomként.

Ez pedig már határozottan adó- és járulékköteles juttatás.
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Ha nem a vendéglátásban dolgozunk

A jelenlegi szabályok szerint a borravaló adózása alapvetően ketté-
ágazik: a vendéglátásra vonatkozó speciális szabályok mellett az ösz-
szes többi esetre az adózási szabályok külön nem térnek ki. 

Amikor például a benzinkúton vagy a fodrásznál adunk borrava-
lót, akkor azt kell vizsgálni, hogy ténylegesen ki kapja azt, illetve, hogy 
van-e „újrafelosztás”. Egy egyéni vállalkozó esetében, ahol magának a 
vállalkozónak adjuk a borravalót, akkor az az egyéni vállalkozó bevé-
telének fog minősülni. 

Ha közvetlen egy alkalmazott kapja, aki nem köteles a munkálta-
tójának azt „leadni”, akkor az a magánszemély egyéb összevonás alá 
eső jövedelme lesz, ami után a magánszemély 16% személyi jövede-
lemadót és 27% ehót lenne köteles fizetni. 

Mondhatnánk, hogy magánszemélyek közötti ajándékozás adó-
mentes. Ez viszont csak akkor igaz, ha az ajándékozás egyoldalú. Ez itt 
azért nem teljesül, hiszen a borravalóval fejezzük ki a kapott szolgálta-
tással való elégedettségünket, tehát van ellenszolgáltatás.

Előfordulhat olyan eset – még mindig a vendéglátáson kívüli terü-
leten –, amikor a borravalót újra felosztják. Ekkor már munkabérről 
beszélünk, hiszen a munkáltató a jól végzett munkát jutalmazza azzal, 
hogy a közösen összeszedett borravalót valamilyen szempont szerint 
felosztja. A vállalkozásnak tehát bevétel, amiből bért juttat a magán-
személynek.

A vendéglátásban

A vendéglátás speciális terület, legalábbis abban az esetben, amikor 
a vendég közvetlenül a magánszemélynek adja a borravalót.

Az egykulcsos adórendszer bevezetése előtt a vendéglátó üzlet felszol-
gálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló adóterhet nem 
viselő járandóságnak minősült. 

Jelenleg az szja-törvény 1. számú mellékletének 4.21. pontja sze-
rint a vendégtől közvetlenül kapott borravaló, illetve a felszolgálási 
díj címén kapott összeg adómentes, azt elvileg még akkor sem kell 
bevallani, ha a magánszemélynek más adóköteles jövedelme is van. 

Járulék tekintetében is érdekes szabály van érvényben. A felszol-
gálási díj után a munkáltató fizet 15% nyugdíjjárulékot, a vendégtől 
közvetlenül kapott borravaló után a felszolgáló saját belátása szerint 
fizethet 15% nyugdíjjárulékot. Igen, valóban furcsa. Nem „fizetnie 
kell”, hanem „fizethet”. Azaz a magánszemélynek kell eldöntenie, 
hogy akar-e járulékot fizetni vagy nem. Ha az előbbi mellett dönt, 
akkor mégiscsak be kell tennie az szja-bevallásába, és május 20-ig 
rendeznie kell a járulékot.

Abban az esetben, ha a munkáltató a vendégektől kapott borrava-
lót begyűjti és újra felosztja, akkor marad az adó- és járulékkötelezett-
ség úgy, mintha munkabérként számfejtenénk.

Felszolgálási díj vagy borravaló

Már az előbb is láthattuk, hogy ezt a törvény is külön definiálja. De 
mi a különbség?

2005. október 1-jén hatályba lépett a felszolgálási díj mértékének 
megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és fel-
használásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet. A 

Hogyan kell adózni a borravaló után?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Vannak országok, ahol kifejezetten sértés borravalót adni. Ezeken a helyeken nem merülhet fel kérdésként 
ennek a jövedelemnek az adózása. Nálunk a borravaló adóztatása mindig is érzékeny területnek számított. 
Sokszor tettek a jogalkotók kísérletet a kifehérítésére, többkevesebb sikerrel. 

A vendégtől közvetlenül kapott borravaló 
után a magánszemélynek kell eldöntenie, 
hogy akar-e járulékot fizetni vagy nem.
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Hogyan kell adózni a borravaló után?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

felszolgálási díjat az étlapon fel kell tüntetni, a számlának ezt a díjat is 
tartalmaznia kell, így végeredményképpen ez is tartalmaz áfát.

Ezt a díjat tehát a munkáltató szedi be és osztja szét a munkaválla-
lók között, mégsem kell szja-t fizetni. A cég megfizeti a járulékot, és a 
többit kifizeti a magánszemélyeknek. 

A rendelet erről elő is írja, hogy a felszámított felszolgálási díjat ha-
vonta kell a vendéglátásban közvetlenül közreműködőknek kifizetni, 
és a kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegé-
nek adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.

Ha a vendég a számla kifizetésekor a felszolgálási díjon felül még 
borravalót is ad, akkor azt külön kell kezelni.

Felszolgálási díj a számvitelben

A felszolgálási díjat tehát a munkáltató szedi be úgy, hogy azt a szám-
lán külön fel is tünteti. Majd a beszedett díjat a munkavállalóknak 
kifizeti.

Felmerülő gazdasági események:

1. Felszolgálási díj kiszámlázása
 T. 38 – K. 91, 467

A vendégtől közvetlenül kapott borravaló 
után a magánszemélynek kell eldöntenie, 
hogy akar-e járulékot fizetni vagy nem.

2. Felszolgálási díj számfejtése bruttóban, és a levont 15% nyug-
díjjárulék

 T. 55 – K. 47
 T. 47 – K. 46

3. Felszolgálási díj kifizetése
 T. 47 – K. 38

Végeredményképpen 1000 egységnyi fogyasztásnál a maximá-
lisan kiszámlázható 15%-os felszolgálási díjból a munkavállaló 
az áfa és a járulék levonása után 88 forint nettó jövedelemhez 
jut:

Összes fogyasztás 1000 Ft 

A számlában feltüntetett felszolgálási díj 150 Ft

Felszolgálási díj áfatartalma (27%) 32 Ft

Járulék alapja, azaz a vendéglátásban 
közreműködőknek kifizetendő összeg 
(150–32) / 1,15 

103 Ft

Járulék 15 Ft
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Ha mondjuk az előlegszámla bruttó 11 millió forint, és tegyük fel, a 
végösszeg nem változik, tehát az előleggel együtt számított végszámla 
szintén bruttó 11 millió forint, akkor a végszámláról szintén lesz adat-
szolgáltatás, pedig nulla a különbözet. Itt már érezzük, hogy duplán 
van adatszolgáltatás, de a lényeg: ne foglalkozzunk vele, ez most a 
szabály. A kitöltőprogram ilyenkor egy „sárga” hibát jelezhet (ld. adat-
szolgáltatás képét, kiemelve a figyelmeztető üzenettel), ha a főlapon 
lévő összeg kisebb, mint az adatszolgáltatásban lévő összeg. És ez 
ugye lehetséges, mert mondjuk nincsenek egyéb olyan „kis” tételek, 
melyekkel a bevallás összegadata meghaladná az adatszolgáltatott 
összeget.

Ha az előleg és a végszámla adatszolgáltatása eltérő időszakra esik, 
akkor a végszámla adatszolgáltatása egysoros lesz, nem kell külön je-
lezni, hogy egyébként előleg is kapcsolódik az ügylethez.

Röviden az előzményéről

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása nyomán az áfabevallást 
megalapozó számlá(k)ról nyilatkozni kell, ha azok áfatartalma eléri 
vagy meghaladja a 2  millió forintot. Ez a nyilatkozattételi kötele-
zettség vonatkozik mind a számla kiállítójára, mind a számla befo-
gadójára. 

 
A tételes áfanyilatkozat-tételi kötelezettség akkor is jelentkezik, 

ha a két vállalkozás között egy adómegállapítási időszakon belül (pl. 
negyedéves áfabevallók esetén negyedéven belül) ez a 2 millió fo-
rint nem egy, hanem több, ugyanazon eladó által kiállított számlán 
jelentkezik. Az adómegállapítási időszak alatt itt a vevő, vagyis az áfát 
visszaigényelni jogosult áfabevallási gyakorisága értendő.

Az előleg kérdése

A nagy összegű számlákról való adatszolgáltatáson belül speciális te-
rületet képvisel az előleg kérdése. Az idevonatkozó szabályozás nem 
éppen logikusan kezeli az adatszolgáltatást. Előlegről adatszolgálta-
tást akkor kell adni, ha az előleg áfatartalma eléri a 2 millió forintot. 
A végszámla esetében úgyszintén csak ennyi a szabály, és ebből sok 
furcsa dolog következik.

Vegyük például azt az esetet, hogy van egy 5 millió forintos elő-
legszámlám. Erről még nincs adatszolgáltatás. A végszámla az előleg-
gel együtt 11 millió forintos bruttó összeg, ez már adatszolgáltatásba 
megy bele. Ha csak a 6 millió forintos különbözet áfatartalmát kellene 
nézni, akkor a végszámláról sem lenne adatszolgáltatás, de miután 
a teljes végösszegre kell vizsgálni az értékhatárt, az meghaladja a 2 
millió forintot.

2 millió forint áfatartalom feletti 
adatszolgáltatás előlegszámlák esetén
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Sokan összesítő jelentésnek nevezik, de a megnevezés azért fura, mert valójában nem összegző adatszolgál
tatásról van szó, hanem inkább egy részletezésről. Talán ezért is a másik – és szerintem jobb – elnevezése a 
tételes áfabevallás. De vajon mi a célja ennek az adminisztrációt nem kímélő adatszolgáltatásnak? Tényleg 
előfordulhat, hogy előleg esetében akár többször is jelenteni kell ugyanazt az áfát? 
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A könyvben sok statisztikai adat támasztja alá, hogy egyre több és 
több nőt, különösen az idősebbeket, nem tanították meg vagy nem 
készítették fel arra, hogyan gondoskodjanak magukról. Egész életüket 
azzal töltötték, hogy a családjukról gondoskodjanak, ám saját ma-
gukkal képtelenek törődni. Vagy valaki mástól függnek – aki lehet a 
férjük, az élettársuk, a főnökük, valamelyik családtagjuk 
vagy a kormány. Vagy abban bíznak, hogy majd minden 
jól fog működni. De ez csak egy tündérmese, amelyben 
felnőttek.

A könyvben több olyan témára is rávilágít a szerző, 
amely a nők sikerességének a kulcsa lehet. Csak néhány 
példa:

„Nincs üvegplafon. Sok nő számára akadályt jelent 
a céges életben az üvegplafon mítosz. Az üvegplafon azt 
állítja, hogy nemük miatt a nők csak egy bizonyos szintig 
juthatnak fel a cég szamárlétráján. A befektetések világában a piac 
egyáltalán nem törődik azzal, hogy egy befektető nő vagy férfi, fekete 
vagy fehér, diplomás vagy esetleg kibukott a középiskolából. A piacot 
csak az érdekli, mennyire bánsz okosan a pénzeddel.”

„Növekvő önbizalom. Én személyesen azt gondolom, hogy ez je-
lenti a legnagyobb előnyt a női befektetők számára. Nem meglepő, 
egy nő önbecsülése kapcsolatban áll azzal, hogy képes-e önmagáról 
gondoskodni. Ha az anyagi léted valaki mástól függ, az többnyire az 
önértékelésed csökkenéséhez vezet. Olyan dolgokat csinálsz, ami-
ket egyébként nem tennél, ha nem lenne téma a pénz. Láttam már 
szárnyalni olyan nők önbecsülését, akik végre megtanulták, hogyan 
kezeljék saját maguk a pénzügyeiket. És amikor egy nő önbecsülése 
növekedni kezd, akkor javulásnak indul körülötte minden kapcso-
lat. Az élete minden vonatkozásban megjavul, mivel jól érzi magát a 
bőrében, és olyan döntéseket hoz, amelyek őszintén illenek hozzá. 

Minden apró győzelemmel, amit elérsz, nő az önbizalmad. Nagyobb 
önbizalom erősebb önbecsüléshez vezet. A nagyobb önbecsülés kö-
vetkezménye a nagyobb siker, amely végső soron elvezet a lehető 
legnagyobb ajándékhoz – a szabadsághoz.”

A nők számára azonban az egyik legnagyobb akadály 
az idő. Ez különösen az anyákra igaz, akik gyakran töltik 
ébrenlétük sok óráját gyermekeik gondozásával. Sok nő-
től hallom a következőt: „Miután hazajövök a munkából, 
vacsorát főzök, segítek a gyerekeimnek a házi feladatban, 
aztán elmosogatok. Mire végre mindenki ágyban van és 
marad néhány szabad pillanatom magamra, már halálo-
san fáradt vagyok!”

A könyv szerzője szerint befektetőként ellenőrzésed 
alatt tudod tartani az idődet. A befektetés nem igényel 
teljes munkaidőt, azt részidőben is tudod csinálni. Ez a 

munka végezhető otthonról, az irodádból vagy bárhonnan. Ez olyan 
tevékenység, amelybe bevonhatod a gyerekeidet is. 

Előfordulhat, hogy egy anya magával viszi a gyermekeit, amikor in-
gatlanokat néznek vagy lehetséges üzleti befektetéseket. És ami nagy 
pluszt jelent, hogy ha bevonjuk a gyerekeket a befektetési folyamat-
ba, akkor ténylegesen tanítani is lehet őket arra, hogy később ők is 
befektetők legyenek. 

Remélem, a könyvben te is megtalálod majd azt az egy-két gondo-
latot, mely segít kilépni az üzleti életben is a férfiak árnyékából.

Könyvajánló: Kim Kiyosaki – Gazdag nő

Könyvajánló
Kim Kiyosaki: 

Gazdag nő
Miért kell a nőknek befektetőkké válniuk?

A könyvajánlót Szőke Eszter írta, aki a Bagolyvár 
Kiadó értékesítési vezetője. Ő megfogadta a könyv 
néhány tanácsát, és így ő már tudja, milyen kilép-
ni a férfiak árnyékából. Kívánom, hogy sikerüljön 
neked is!



Válasz-adó

A kisvállalati adóról szóló törvény 20. § (3) 
bekezdése szerint személyi jellegű kifizetés-
nek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, 
amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az 
adóévben.

A járulékalapot képező jövedelmeket pedig a 
Tbj. 4. § k) pontjában olvashatjuk. 

Mindezek együtt olvasásával álláspontom 
szerint a kivaalap meghatározása során nem kell 
figyelembe venni az ekhós jövedelmet.

?
Válasz-adó

Egy vállalkozás a kiva hatálya alá bejelentkezett. A kiva időszaka alatt egy 
magánszemélynek ekhós jövedelmet fizetett ki. A kifizető által fizetendő  
20%-os és a magánszemély által fizetendő 15%-os ekho tartalmazza az egyéb-
ként fizetendő adókat és járulékokat (szja-t és járulékokat). Kérdésem az, 
hogy az ekhós jövedelem személyi jellegű kifizetésnek minősül-e, azaz kell-e 
utána kivát fizetni?

18. oldal

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.



Válasz-adó

?Ennek persze csak akkor van jelentősége, 
ha ezáltal a társaság mérlegfőösszege jelentő-
sen megváltozik, adott esetben előfordulhat, 
hogy valamilyen határérték közelében van. 

Például egy jelentős áfatúlfizetés és egy 
jelentős társaságiadó-tartozás a mérlegben 
mind a követelések, mind a kötelezettségek 
között kimutatásra kerül, és ezáltal a mérleg-
főösszeget megemeli.

Az átvezetési kérelem benyújtása az adó-
tartozás pénzügyi teljesítésének tekinthető, 
így ha a másik adónemen a túlfizetés a ké-
relem feldolgozásának pillanatában is ren-
delkezésre áll, akkor a tartozást a benyújtás 
napján rendezettnek kell tekinteni.

A kérdésben megfogalmazott esetben az 
átvezetési kérelmet az adóhatóság teljesítette, 
így az átvezetési kérelem benyújtásának nap-
ján a társaságiadó-kötelezettség teljesítése 
megtörtént. Azaz, nem történt meg a feltöltési 

Az átvezetési kérelmek benyújtása és feldol-
gozása közötti időszak több esetben okozhat 
problémát. Könyvvizsgálói tapasztalatom 
szerint a könyvelők gyakorlata is eltér abban, 
hogy a beadás napjára vagy a folyószámlán 
megjelent átvezetés napján történik-e meg a 
könyvelés. 

kötelezettség elmulasztása, így emiatt mulasz-
tási bírság sem állapítható meg.

Megjegyzem, hogy hasonló probléma 
fordulhat elő az egyszerűsített foglalkoztatás 
esetében is, hiszen bizonyos adónemekből 
fennálló tartozás megakadályozhatja az egy-
szerűsített foglalkoztatás alkalmazását. 

Egy folyamatosan áfa-visszaigénylő pozí-
cióban lévő cég, amely a járulékait az áfáról 
történt átvezetéssel oldja meg, szinte soha 
nem rendelkezik teljesen nullás folyószám-
lával. Viszont a határidőben történt átvezetés 
a járuléktartozást rendezetté teszi, így hiába 
történik meg később az átvezetés, az egyszerű-
sített foglalkoztatásnak ez nem lehet akadálya.

Cégünk a december 20-ig esedékes feltöltési köte-
lezettségét bevallotta, de a pénzügyi rendezést egy 
határidőben beadott 17-es átvezetési kérelemmel 
teljesítette. A cégnek az áfa adónemen a túlfizetés 
rendelkezésre állt, az átvezetést az adóhatóság fel 
is dolgozta, de a folyószámlán csak 2013. január 15-i 
dátummal került átvezetésre.

Kérdésem, hogy a december 20-án a társasági 
adónemen fennálló tartozás miatt a vállalkozást 
meg fogják-e büntetni a feltöltési kötelezettség el-
mulasztása miatt?

További hasznos válaszokat 

szakértői blogunkban olvashatsz: 

www.adonavigator.hu
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Vezérelv az áfában

Az ingyenes átadások általános forgalmi adójának működtető elve az, 
hogy az ingyenes átadás után, annak piaci ára alapján meg kell fizetni 
az adót, ha az eszköz beszerzésekor levonható volt az adó. Először csak 
csipegessünk bele a szabályba. Az ingyenesség akkor is megvalósul, 
ha jelképes összegért történik az átadás, tehát 1 forintos ellenértéket 
kreálni teljesen felesleges az ügylet valódi tartalma alapján – az adó-
hatóság az ingyenes átadásra tekintettel fog adóztatni. A másik dolog, 
ami kapásból kérdés szokott lenni, mit jelent, hogy levonható volt az 
adó. Itt a szigorú megközelítésnek van helye, a levonási jog fennállá-
sát kell vizsgálni, és nem a tényleges levonás megtörténtét. Azaz, nem 
az a kérdés, hogy éltünk-e levonási joggal, hanem hogy egyáltalán 
volt-e levonási jogunk. Mert ha igen, akkor az ingyenes átadás is áfás.

A levonási jog viszonylag könnyen követhető, amíg elévülési időn 
belül vagyunk. Mivel a szabály nincs tekintettel az elévülésre (vagy 
legalábbis az adóhatóság még nem foglalt állást az ügyben), addig 
sajnos akár 15 éve beszerzett eszköz átadásakor is keletkezhet áfa. Azt 
tudhatjuk, hogy a beszerzéskor alanyi, tárgyi mentesek voltunk-e, ha 
nem azok voltunk vagy nem tudjuk, akkor számolni kell az átadáshoz 
tapadó általános forgalmi adóval.

Egy kicsit mélyebbre ásva az is előfordulhat, hogy beszerzéskor 
arányosan vonhattuk le az adót vagy beszerzéskor nem vontuk le, de 
mondjuk ingatlan esetén egy felújítás alkalmával igen. Sajnos a sza-
bály a kegyetlen: ha volt akár 1 forint levonható adó is, akkor átadás-
kor a teljes piaci érték után meg kell fizetni az adót.

Amikor nincs áfa

Nem szabad elfelejteni, hogy az ingyenes átadás bizonyos esetekben 
nem áfázik. Ez akkor van, ha az átvevő fél közhasznú fokozattal ren-
delkező egyesület, alapítvány vagy szövetség. Mivel a közhasznú fo-
kozathoz szükséges feltételrendszer lényegesen megszigorodott, ezért 
legyünk óvatosak: van néhány olyan civil szervezet, amely már meg 
sem várta az átmeneti szabály lejártát és már visszaadta közhasznú 
fokozatát. A többségnek majd 2014 májusában jön el a nagy pillanat, 
amikor tömegesen le kell adni a közhasznú fokozatot. Tehát egy év 
múlva már az átadáskor erre is oda kell figyelni. 

Itt további feltétel az is, hogy csak olyan eszközök kerülhetnek szó-
ba, melyek beszerzésekor még nem volt ismert az ingyenes átadás, 
tehát általunk már valóban használt eszközök tartoznak ide (használt 
fénymásoló, gépjármű, felesleges készlet stb.).

Használatba vagy tulajdonba adjuk?

A téma kapcsán érdemes foglalkozni az ingyenes használatba adás 
lehetőségével. Ha nem ragaszkodunk az ingyenes tulajdonjog-átruhá-
záshoz, elegendő az ingyenes használat is, akkor érdemes átgondolni 
a következőket. Az ingyenesen használatba adott eszközre tekintettel 
is meg kell fizetni az áfát, ha beszerzésekor tapadt hozzá levonható 

Adózási problémák az ingyenes ügyletek esetén 1. rész   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az áfafizetési kötelezettséghez 
a korábbi évekből a levonási jog 
fennállását kell vizsgálni, 
és nem a tényleges levonás megtörténtét.

Nehéz és sok kockázatot rejtő ügyletek az ingyenes ügyletek. Vajon kell-e áfát fizetni utána, és mi a helyzet 
a korábban levont áfával? Mit kell tenni a társasági adó megállapításakor? Nézzünk néhány tipikus esetet.

Adózási problémák 
az ingyenes ügyletek esetén 1. rész
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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adó, de ilyenkor az adó alapja az ingyenes átadással kapcsolatos költ-
ségek adójával egyezik meg. 

Ha mondjuk egy fagyasztót adunk át egy másik adóalanynak (lehet 
akár kapcsolt fél is), és a fagyasztó üzemeltetési költségei az átvevőt 
terhelik, akkor az átadó oldalán nem lesz költség, azaz fizetendő adó 
sem. Az értékcsökkenés nálunk van, de e kérdéskörben az adóható-
ság már egyszer kijelentette, hogy ez nem tekinthető ilyen költségnek.

Kell-e számlázni az ingyenes átadást?

Nagyon gyakori kérdés, hogy kell-e számlázni az ingyenes átadást. A 
válasz igen. A számlának kötelező tartalmi kelléke az adóalap, ami itt 
egy mesterséges szám lesz, ugyanakkor a számlán szerepelnie kell an-
nak a ténynek is, hogy a vevő nem fizet az átadásra tekintettel. Mivel 
áthárított adó is szerepel a számlán, így rögtön jön a kérdés, hogy az 
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átvevő fél ezt ugyan levonhatja-e. Az általános szabályok szerint igen, 
tehát nem kapcsolt felek esetén, ha az átvevőtől az áfát nem kérjük, 
akkor az ingyenes ajándék mellé pénzt is adni fogunk. Nyilván, ha 
olyan félnek adjuk át, aki nem adóalany (például a cég a tagjának), 
ott ez nem alternatíva.

Társasági adó

Az ingyenes átadásokhoz kapcsolódó másik fontos adónemünk a 
társasági adó. A társasági adónál alapvető kérdés ilyenkor mindig 
az, hogy bevételszerző vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik-e 
vagy sem az átadás. Ezt a társasági adó megfejeli egy segédszabály-
lyal, mely szerint ha taoalany az átvevő, és az nyilatkozik arról, hogy 
az átadott eszköz értéke nélkül a vállalkozási tevékenysége nem 
veszteséges (kétszer is: egyszer átadáskor, egyszer pedig a beszá-
molója elkészítésekor), akkor az átadó félnek nem lesz adóalap-nö-
velési kötelezettsége. 

A tavalyi évtől ez a rendelkezés kiegészült azzal, hogy visszahozták 
az adomány fogalmát. Ez pedig azt jelenti, hogy közhasznú jogállással 
rendelkező civil szervezet vagy egyház átvevő esetén nem vizsgáljuk 
a gazdálkodását, a támogatói igazolás birtokában nem lesz adóalap-
növelő tétel az átadás, sőt 20% adóalap-kedvezményt is kapunk bó-

nuszba. Egyébként ha nincs közhasznú fokozat, akkor kell a nyilatko-
zat. Ez olyan formát is ölthet civil szervezet esetén, mely szerint nincs 
semmilyen vállalkozási tevékenysége (ergo az veszteséges sem lehet).

Mi a helyzet, ha nem taoalany az átvevő? Ha mondjuk egy ön-
kormányzat, akkor nincsen gond, mert az adóhatóságnak van állás-
foglalása egy ilyen esetre, és értelmezésében ez az átadás nem lesz 
adóalap-növelő tétel, és még csak a nyilatkozat sem kell az önkor-
mányzattól. De mi van akkor, ha magánszemély átvevővel van dol-
gunk? Az nem jó hír, mert a főszabály szerint kell megítélni, azaz az 
átadás mennyiben fogja a vállalkozási célt szolgálni. Egy gépjármű-
vásárláshoz adott téligumi-szettel semmi gond. Ha a cég tagjáról vagy 
dolgozójáról van szó, akkor még mindig nincs gond (szja-ban, járu-
lékban egyébként ez már költséges dolog), a problémák a vadidegen 
magánszemélynél kezdődnek.

Ha az átvevő taoalany, akkor nála mindenképpen adóköteles be-
vétel lesz, magánszemély átvevő esetében van egy kis mozgástér. A 
személyi jövedelemadó adómentesen kezeli azt az esetet, ha a ma-
gánszemély vásárol egy terméket, és erre tekintettel ajándékba kap 
egy másikat (akár nagyobb értékűt is), és mindez egy meghirdetett 
reklámakció keretében zajlik. Más esetben elég komolyak az adó-
terhek: ha van biztosítási jogviszony, akkor szocho és a levonandó 
tételek, ha nincs, akkor is minimum ott a kifizetőt terhelő 27%-os 
egészségügyi hozzájárulás. 

Tanulság: ha lehet, akkor másik taoalany cég részére történjen az 
átadás, ne pedig annak tagja részére.

Illeték

És itt még nincs vége, van nekünk egy illetéktörvényünk is. Az aján-
dékozási illeték a maga 18%-val nem apró tétel, ugyanakkor vannak 
menekülő utak:

Ha két cég között zajlik az ingyenes átadás, akkor az illetékben 
mentes. 

Ha magánszemély az átvevő, akkor az meg azért lesz mentes, mert 
tutira kell valami adót vagy járulékot fizetni, és az semlegesíti az ille-
téket. 

És ott van még a 150 ezer forintos szabály, addig ugyanis mentes 
az átadás. 

Tehát az illetékkel igazából akkor kell foglalkozni, amikor nagyobb 
tárgynyereményt sorsolnak ki a vásárlók között, ott a vásárló a nyere-
ménnyel együtt egy kis illetékkötelezettséggel is gazdagabb lesz.
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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

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
 
Adózási problémák az ingyenes ügyletek esetén 2. rész
 
Ebben a számunkban már elkezdtük felfedni az ingyenes ügyletek 
problémáit. Az adózási rendszer összetettségének köszönhetően 
viszont bőven van még terület, ahol ha nem vagyunk elég körülte-
kintőek, akkor sokba kerülhet az ingyenesség. A cikk végén pedig a 
könyvelési tételeket is bemutatjuk, hogyan is kell könyvelni a térítés  
nélküli átadást.
 

Iskolakezdési támogatás
 
Talán én már jobban várom az iskola végét, mint a saját gyermekeim. 
Viszont már jó előre érdemes gondolni majd az új tanévre is, és ki-
használni a kedvezményes adózás mellett adható iskolakezdési támo-
gatást. Ráadásul a tavalyi gyakorlathoz képest új szabályok is vannak, 
így mindenképpen körültekintően kell eljárni.

Érint vagy nem érint a környezetvédelmi termékdíjkötelezettség 
a 2013. évben hatályos jogszabály szerint? 2. rész
 
Még egy cikk, amit már ebben a számban elindítottunk. Ismerjük te-
hát a termékdíjjal kapcsolatos alapvető szabályokat, azaz, hogy egyál-
talán kinek kell a környezetvédelmi termékdíj szabályaival foglalkozni. 
Az akkori bevezetőben azt a költői kérdést tettük fel, hogy ez egyálta-
lán könyvelői feladat-e vagy sem. Ha még mindig bizonytalan vagy a 
válaszban, akkor a következő számban további infókat találhatsz.
 

Még mindig az ingatlanbérbeadás
 
Úgy tűnik, hogy örökzöld téma. Már a régi áfatörvényben is válasz-
táson alapult az áfakötelezettség, ráadásul az új áfatörvény is több 
mint 5 éve hatályban van. És még mindig végtelen kérdés merül 
fel a témában. Ilyen például a lakó- és nem lakóingatlanokra vo-
natkozó eltérő választás, illetve azok következő évekre vonatkozó 
következményei.
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Figyelmesen olvastál?

1. Le lehet-e vonni a kivaalapból a korábban beszerzett 
eszközök értékét?

a) Nem, mert a kiva alapja a tárgyévi pénzeszközváltozás, így a ko-
rábbi kiadásokat nem lehet levonni.

b) Igen, mert miután az eszközök értékcsökkenését a számvitelben 
tovább kell vinni, ezt a kivaalapból is lehet érvényesíteni.

c) Igen, de függetlenül attól, hogy mekkora az eszköz értékcsökke-
nése, a kivaalanyiság időszakának elején kimutatott, tao szerinti 
nyilvántartási érték 10%-a vonható le évente a kivaalapból.

2. El kell-e számolni a biztosító térítését egy karambo-
los autó javításakor, ha a javítási költséget a biztosí-
tó közvetlenül a szerviznek fizeti ki?

a) Igen, hiszen a céges autóra a biztosítóval nekünk van szerződé-
sünk. A pénzügyi teljesítéskor történt engedményezés nem befo-
lyásolja azt a tényt, hogy a kárunkat nekünk téríti a biztosító.

b) Nem, mert nekünk ezáltal nem keletkezik bevételünk. Ráfordítás-
ként fogjuk elszámolni azt, ami a szerződés szerint az önrészünk.

c) Nem, egyébként sincs semmilyen bizonylatunk arról, hogy a biz-
tosító mikor és milyen összeget utalt át a szerviznek.

3. Kell-e a bt. beltagjának fizetőképességi nyilatkoza-
tot tennie 30 napon belül abban az esetben, ha a 
tagok osztalékról határoztak a taggyűlésen?

a) Igen, de csak akkor, ha az osztalékot ki is fizetik.
b) Igen, függetlenül a kifizetéstől, mert a nyilatkozatot a jóváhagyás-

tól számított 30 napon belül kell elküldeni az illetékes cégbíró-
sághoz.

c) Nem, mert ezt csak az ügyvezetőknek kell készíteni, a bt.-ben pe-
dig nincs ügyvezető.

4. Melyik állítás igaz?
a) A nyereségminimum alapját növeli az év végi tagi kölcsön állo-

mányának 50%-a.
b) A nyereségminimum alapját növelő tételben nem kell figyelem-

be venni a taggal szemben fennálló osztalékkötelezettséget.
c) A nyereségminimum alapját növeli a taggal szemben fennálló ösz-

szes kötelezettség nyitó és záró állománya közötti különbözet 50%-a.

5. Tételezzük fel, hogy egy 100%-os előleg esetén az elő-
legszámla áfatartalma meghaladja a kétmillió forin-
tot. A végszámla további kötelezettséget nem tartal-
maz. Mikor és milyen összegben kell az áfabevallásban 
tételesen adatot szolgáltatni a számláról?

a) Az előlegszámla teljesítési időszakában az előlegszámláról számla-
szintű adatszolgáltatást kell adni, majd a végszámla teljesítési idő-
szakában még egyszer a teljes végösszegről (példánkban az előleg-
gel egyező összeget) számlaszintű adatszolgáltatást kell küldeni.

b) Csak az előlegszámlával kerül a levonható adók közé az áfa összege, 
ezért csak ennek teljesítési időszakában kell adatszolgáltatást küldeni.

c) Csak a tényleges teljesítéskor, azaz a végszámla teljesítési idősza-
kában kell adatszolgáltatást küldeni a számláról.

+1. Kifizethető-e utólag, 12 hónapra egyben az üzem-
anyag-megtakarítás?

a) Igen, de csak akkor adómentes, ha a kifizetés összesen nem ha-
ladja meg a 100 ezer forintot.

b) Igen, de csak akkor adómentes, ha az összeget hónapokra le-
bontjuk, és arra a hónapra, amelyikre vonatkozik, nem haladja 
meg a 100 ezer forintot.

c) Igen, a kifizetés összesen 1,2 millió forintig adómentes.

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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