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Törvényi háttér

Hétköznapi értelemben a csődről sokan úgy vé-
lekednek, hogy az a helyzet, amikor valakinek egy 
vállalkozása nem sikerül. Valójában ez átmenetileg 
igaz is, de még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a 
vállalkozás vége is.

A csőd egy fizetésképtelen vállalkozás eseté-
ben egy olyan helyzetet jelent, amikor az adós és 
hitelezői független segítővel próbálják az adós-
ságokat átütemezni és a fizetőképességet helyre-
állítani. A csőd célja az, hogy kilábalva a fizetési 
problémákból, a vállalkozást tovább tudjuk mű-
ködtetni.

Sokan a csődeljárást és a felszámolást hasonló folyamatoknak gondolják. És 
bár találhatunk közöttük hasonló vonásokat, a célja, a folyamata és a kimene-
tele gyökeresen eltér egymástól. Sajnos manapság többször hallunk a felszámo-
lási folyamatról, ezért most megpróbáljuk összefoglalni a csődeljárás lényegét.

A csődeljárás az átmeneti 
fizetésképtelenség mentsvára
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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felügyelőnek. Ezzel egyidejűleg a követelés 
nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat be 
kell fizetni a vagyonfelügyelő pénzforgalmi 
bankszámlájára.

A határidő utáni bejelentéseket nem fog-
ják elfogadni!

Az egyezségi tárgyalás

Az adós a csődeljárás kezdő időpontjától számított 
60 napon belül összehívja a hitelezőket, egyezségi 
tárgyalást tart. A nyilvántartásba vett hitelezőiket 
közvetlenül is, az esetleges ismeretlen hitelezőket 
pedig hirdetmény útján kell meghívni.

Az egyezségi tárgyalásra az adós – a va-
gyonfelügyelő bevonásával – köteles a fize-
tőképesség helyreállítását vagy megőrzését 
célzó programot és egyezségi javaslatot készí-
teni. Az egyezségi javaslat megismerhetőségét 
a hitelezők számára a tárgyalás időpontját  
5 munkanappal megelőzően biztosítani kell.

Az egyezség keretében az adós megállapo-
dik a hitelezőkkel az adósság rendezésének 
feltételeiről.

Egyezség akkor köthető, ha az egyezségi 
javaslat a szavazatok többségét megkapta. A 
megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre 
jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyez-
séghez nem járultak hozzá vagy szabályszerű 

értesítésük ellenére az egyezség megkötésé-
ben nem vettek részt.

Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 mun-
kanapon belül köteles az adós gazdálkodó 
szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni. 
Ha az egyezség megfelel a jogszabályokban 
foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagy-
ja és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. 

Ha az egyezség nem jött létre vagy a jogsza-
bályokban foglaltaknak nem felel meg, a bíró-
ság a csődeljárást megszünteti, ezt követően a 
felszámolási eljárásban az adós fizetésképte-
lenségét hivatalból állapítja meg.

A csődeljárás előnyei

Csődeljárást akkor érdemes indítani, amikor 
alappal lehet bízni abban, hogy a cég gazda-
ságos működése helyreállítható, ezért érde-
mes életben tartani.

A csődeljárás nagy előnye, hogy a bíróság 
a formailag hibátlan kérelem benyújtásával 
egyidejűleg elrendeli a fizetési moratóriumot, 
ami azt jelenti, hogy egyetlen hitelező sem 
– még a bank sem – veheti el az adós pénzét.

A csődeljárásban az egyezség létrejötté-
hez kevesebb hitelező egyetértése szükséges, 
mint a felszámolási egyezség esetében.  Az 
egyezség kényszeregyezségnek minősül, mert 
minden hitelezőre kiterjed, függetlenül attól, 
hogy támogatta-e vagy nem annak létrejöttét.

A rövid határidők, a formai előírások és a 
szükséges támogatások mértékének előzetes 
felmérése miatt az eljárás megindításáról 
szóló döntés előtt indokolt alapos tervet ké-
szíteni. Hallottam már olyan véleményt, hogy 
a „nyári csőd” a legsikeresebb, mert a szabad-
ságolások miatt sokkal lassabban reagálnak 
a hitelezők, és így kicsúsznak a bejelentési 
határidőből. (Ezt persze át lehet ültetni a „ka-
rácsonyi csőd”-re is.) Azt gondolom, ez azért 
mégis elég kockázatos, mert ha nem jön be, 
akkor elkerülhetetlen a felszámolási eljárás.

A hatályos magyar csődtörvény (Cstv.) há-
romféle eljárást szabályoz: 

– a csődeljárást, 
– a felszámolási eljárást és 
– a végelszámolási eljárást. 

Az utóbbi alapvetően abban különbözik az 
első kettőtől, hogy a végelszámolásra nem 
fizetésképtelenség esetén kerül sor.

A csődeljárás menete 

A csődeljárás iránti kérelmet az adós székhe-
lye szerinti bírósághoz kell benyújtani.

A bíróság 1 munkanapon belül intézkedik 
a kérelemnek, továbbá az adóst megillető 
azonnali, ideiglenes fizetési haladéknak a 
Cégközlönyben történő közzétételéről.

Az ideiglenes fizetési haladék a közzété-
teltől illeti meg az adóst. Az adós ettől az idő-
ponttól a cégnevét a csődeljárás alatt („cs. a.”) 
toldattal használhatja.

Ha a csődeljárás alatt felszámolási eljárás 
megindítására irányuló kérelem érkezik, a 
bíróság ennek a kérelemnek az elbírálását 
felfüggeszti.

A bíróság legkésőbb a kérelem beérkezé-
sétől számított 5 munkanapon belül megvizs-
gálja, hogy az megfelel-e a törvényi feltételek-
nek. Ha a kérelem hiányos, azt 5 munkanapos 
határidővel hiánypótlásra adja vissza. Vannak 
azonban olyan hiányosságok, melyek azonnali 
elutasításhoz vezetnek.

A hitelezőknek a fennálló követeléseiket a 
csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzé-
tételétől számított 30 napon belül – a csőd-
eljárás kezdő időpontját követően keletkező 
követeléseiket pedig 8 munkanapon belül 
– be kell jelenteni az adósnak és a vagyon-

A csődeljárás az átmeneti fizetésképtelenség mentsvára   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A csődeljárásban az egyezség 
létrejöttéhez kevesebb hitelező 
egyetértése szükséges, mint a 
felszámolási egyezség esetében.
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Diploma után
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A diplomájukat megszerző diákoknak mostantól a saját egészségbiztosításaikról is gondoskodni kell. 
Már nem jár nekik a hallgatói jogviszonyuk miatt az ellátás, de akkor hogyan tovább?

A diákévek alatt

A tbj. törvény 16/A §-a értelmében az egészségügyi szolgáltatás-
ra jogosultság a hallgatói jogviszony kezdetétől a 
diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig tart, 
ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének idő-
tartamát is.

Ezért akinek 2013 júniusában megszűnt a hallgatói 
jogviszonya, annak az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultsága 2013. október 31-én véget ér. 

Akinek a következő félév végén, 2014. január-
ban szűnik meg a hallgatói jogviszonya, 
2014. március 31-ig jogosult egészség-
ügyi szolgáltatásra.

A diákévek után

Amíg az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság fennáll, és a fiatal 
diplomás nem tud munkaviszonyt lé-
tesíteni, addig az egészségügyi szolgál-
tatási járulékot (havonta 6660 Ft) sem 
kell fizetni.

Sőt. Ezután még 45 napig (decem-
ber 15-ig) passzív jogon biztosított, 
így a járulékot csak ezt követően kell 
elkezdeni fizetni. Természetesen, ha ez 
idő alatt más módon biztosítottá válik a magánszemély, pl. munka-
viszonyt létesít, akkor nincs egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettsége.

Vállalkozó egyetemisták

Azok a diplomások, akik már akár az egyetemi vagy főiskolai évek alatt 
egyéni vagy társas vállalkozókká váltak, náluk más a helyzet.

A hallgatói jogviszony már júniusban megszűnik, és 
miután a többes jogviszony alapján eddig a vál-

lalkozásban nem keletkezett kötelezően járulékfi-
zetési kötelezettség, ez a védelem is megszűnik.

Tehát eddig is egyéni vagy társas vállalkozóknak 
minősültek, de mindezt a hallgatói jogviszony mel-
lett tették. A hallgatói jogviszony megszűnik, akkor 
marad a vállalkozás. És ha nincs további értékelhető 
jogviszony (pl. munkaviszony), akkor a vállalkozás-

ban járulékfizetési kötelezettség keletkezik.
Fontos, hogy 2012-től egy társas vállalko-

zás ügyvezetője is társas vállalkozó, függetle-
nül attól, hogy a tevékenységben közremű-
ködik-e vagy nem. Az egyéni vállalkozásnál 
pedig csak az ment meg a járulékfizetés alól, 
ha azt valamilyen másik helyen teljesítik. 
Azaz, továbbra is fennáll a többes jogviszony.

Tanács

Nézd végig, hogy az ügyfeleid között van-e olyan egyé-
ni vagy társas vállalkozó, aki eddig hallgatói jogviszo-
nya miatt nem fizetett járulékot. És ha találsz ilyet, ak-
kor tisztázzátok le, hogy a továbbiakban milyen módon 
lesz biztosított. 

Ezt természetesen az 1041-es nyomtatványon is követni kell, 
hiszen ki kell jelenteni a hallgatói státus melletti vállalkozást, és be 
kell jelenteni az új jogviszonyt.
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olyan dátum szerepelhet, amikor még volt – akár felfüggesztett álla-
potú – adószáma a vállalkozásnak. Itt kell még arról beszélni, hogy a 
kényszertörlési eljárás nem egyenlő az adószám törlésével. Az előbbit 
a cégbíróság intézi (gyakorlatilag a felszámolás, végelszámolás mellé 
jön harmadik megszüntető eljárásként), az utóbbit az adóhatóság.

Könyvelői feladatok törölt adószám esetén   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Első és legfontosabb kijelentés, hogy az adószám törlése nem fel-
tétlenül egyenlő az adószám mögött meghúzódó gazdasági szervezet 
törlésével. Gazdasági társaság esetén maga a cég nem törlődik az 
adószámmal együtt, ez okozza sokszor a fejtörést a teendőket illetően.

Az adószám törlésének oka

Az első, szinte kötelező válaszlépés annak felkutatása, hogy jogszerű 
volt-e a törlés. Ha nem, akkor azt is meg kell nézni, hogy van-e esély az 
adószám visszaszerzésére. Például, ha új ügyvezető problémás múltja 
miatt törlik az adószámot, akkor a jogszabály adta határidőn belül az 
új ügyvezető kiiktatásával az adószám visszakérésére lehetőség van. Bár 
nem visszamenőleges hatállyal kapjuk vissza az adószámot, de mégsem 
kell a cég végleges megszűnésének irányába mennünk. Ha ez nem le-
hetséges vagy nem áll érdekében a cégnek az adószám visszaszerzése, 
akkor a megszűnés szabályai szerint kell a záró bevallásokat elkészíteni.

Az adószám törlésének további oka lehet:
• A számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása esetén, de 

csak két eredménytelen felszólítás után.
• A cég bejelentett székhelye nem valós cím.
• A szervezeti képviselő az állami adóhatósághoz nem lett beje-

lentve vagy nem valós személy.
• Fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatos mulasztások.

Záró bevallások

Általában az adószám törlése nem végelszámolás vagy felszámolás 
alatt szokott bekövetkezni, így az egyéb megszűnés kategóriája szerint 
kell a záró bevallásokat beadni. A bevallási időszak tekintetében csak 

Az adóregisztrációs eljárással egyidejűleg az adószám törlésének a fenyegető intézményét is bevezették 
2012. január 1-jétől. És mint szinte minden, az adózás rendjéből eredő szabályozást, számos jogértelme-
zési probléma vesz körül.

Könyvelői feladatok 
törölt adószám esetén
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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bérének elszámolása mindig probléma egy ilyen esetben. Kapaszkod-
junk abba a technikai lehetőségbe, hogy a bevallás előlapján szereplő 
bevallási időszaktól eltérhet az egyes dolgozók biztosítási időszaka az 
M-es lapon belül. Korábban írtam, hogy egy pár hétig az adószám 
annyiban még aktív, hogy fogadni tud a rendszer bevallásokat. Ha 
még ezután is történne bér kifizetése, akkor annak a bevallása már 
valóban lehetetlen lesz. Ilyen szituációban csak azt tudja a cég tenni, 
hogy félreteszi az adóra és járulékokra valót, esetleges ellenőrzés al-
kalmával meg hivatkozik ellehetetlenült állapotára. 

Adja magát a kérdés: le kell-e kötelezően zárni a munkaviszonyt? 
Nincs ilyen jogi kötelezettség, ugyanakkor ha nem célom a cég adó-
számának visszaállítása, akkor meg kell lépni, mert nem tudom a bé-
rek után az adót, járulékot bevallani adószám hiányában.

Végül az 1301-es bevallásról se feledkezzünk meg, itt is az ’M’ kód 
az egyetlen, amivel be lehet adni a nem teljes adóévről szóló beval-
lást.

Számviteli teendők

Mi a helyzet számviteli téren? A számvitelitörvény-alanyiság nem 
adószámfüggő, tehát elvileg adószám nélkül is van könyvelés.

Az adószám törlése után kényszertörlési eljárásra kerül sor, illetve 
a kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordulhat át. 

Az ezzel kapcsolatos feladatokat a számviteli törvényben talál-
juk. Ennek értelmében a vállalkozó kényszertörlési eljárása esetén 
az üzleti év az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól 
a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napig – mint 
mérlegfordulónapig – terjedő időszak. 

A kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függet-
lenül annak időtartamától. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása 
során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás időszaka 
üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének a napja.

Számviteli teendőnk tehát adószám nélkül is van bőven.

Gyakorlati problémák

A leírt általánosságok a gyakorlatban persze drótakadályokba ütköz-
nek, az egyes bevallásokkal külön-külön kell megküzdeni.

Kezdjük a társasági adóval: a társasági adó alanya a cég, amit nem 
töröltek, de adószáma még van. Csak azt tudjuk tenni, hogy egyéb 
megszűnés ’M’ jogcímen beadjuk a 71-es bevallást, záró dátumként 
megjelölve azt az utolsó napot, amikor még volt adószám. Az adószám 
annak törlését követően néhány hétig még annyiban aktív státusban 
van tartva, hogy bevallásokat lehessen rá küldeni.

Folytatva a sort az általános forgalmi adóval szintén záró bevallás-
sal célszerű túlesni az adószámmal még érintett, bevallással le nem 
fedett időszakról, szintén ’M’ jogcímmel beadva. Ha van következő 
időszakra átvihető, de vissza nem kérhető áfa, és a törlést megelő-
zően felfüggesztett volt az adószám (általában így van), akkor nem 
szabad a jogutód nélküli megszűnés jogcímen áfakiutalást kérni.

A havi adatszolgáltatásokat szintén érinti a kérdés. Itt is törtidő-
szaki bevallást lehet egyedül beadni, szintén ’M’ kóddal. A dolgozók 

A számvitelitörvény-alanyiság 
nem adószámfüggő, 
tehát adószám nélkül is van könyvelés.

Könyvelői feladatok törölt adószám esetén   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az adójegyes dohánytermék értékesítését és beszerzését az 
áfabevallás melyik sorában kell feltüntetni?

Az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítéséhez és be-
szerzéséhez nem kapcsolódik áfatörvény szerinti fizetési kötelezett-
ség és levonási jogosultság. Ebben a tekintetben az áfa hasonlóan 
viselkedik, mint a jövedéki adó. Ez az oka annak, hogy a 65-ös szá-
mú áfabevallásban nem kell számot adni az ilyen termékek forgal-
máról.

Van-e adólevonási joga a trafikoknak, vagy azzal csak arányo-
san élhetnek?

Valójában a cigaretta ára tartalmazza az áfát, és bár azt az előbbiek 
alapján nem kell bevallani, a nemzeti dohányboltoknak teljes mérték-
ben van levonási joguk. Bár ritka, hogy csak adójegyes termék kerül 
értékesítésre, mert sok üzletben pl. üdítő vagy újság is vásárolható, 
de szélsőséges esetben előfordulhat, hogy egyáltalán nincs a fizeten-
dő áfának még alapja sem, a levonási jog miatt visszaigényelhető adó 
keletkezik.

A kezdeti időszakban, amíg a trafikok a nyitásra készülődtek, 
jelentős összegű kiadásaik voltak, melyeknek áfáját visszaigényel-
hetik, más adónemre átvezethetik vagy a következő időszakra át-
vihetik.

Figyelembe kell-e venni az alanyi adómentesség választására 
jogosító értékhatár számításakor az adójegyes dohánytermék 
értékesítéséből származó bevételt?

Mivel a jövedéki törvény dohánygyártmányokra vonatkozó XV. fe-
jezetének kifejezett rendelkezése hiányában az adójeggyel ellátott 

A cigaretta és az áfa
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A nemzeti trafikok megnyitásával nem történt változás a cigaretta értékesítésének adózásában, 
mégis, az új körülmények miatt megszaporodtak az ezzel kapcsolatos kérdések.

dohánygyártmányt vásárló és továbbértékesítő 
adóalanyokra adójeggyel ellátott dohánygyártmány 
értékesítésére nem kell az áfatörvény rendelkezéseit al-
kalmaznia, így azt az alanyi adómentesség értékhatárának 
számításakor sem kell figyelembe vennie.

Bár az alanyi adómentesség nem mindig racionális döntés, 
hiszen az alanyi mentességgel a dohányértékesítéshez kapcsolódó 
kiadások áfájának visszaigénylése is elvész. A választás előtt minden-
képpen mérlegelni kell, hogy éves szinten pozitív vagy negatív lesz az 
elszámolandó áfa egyenlege.

A koncessziós díj

A koncessziós jog kimondottan személyhez fűződő jog, így annak ér-
tékesítése vagy használatának átengedése nem értelmezhető. A kon-
cessziós jogot a magánszemélyek kapták 20 évre, amiért havonta vagy 
negyedévente koncessziós díjat kell fizetniük.

Az erről szóló számla a magánszemély mint koncessziótulajdonos 
nevére szól. 

És ez minden bajunk forrása…

A cég nevére szóló számla hiányában 
a koncessziós díj 
költségként nem számolható el.
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Miután a számla a magánszemély nevére szól, az áfatörvény 
alapján adólevonási jogunk csak akkor van, ha a trafikot egyéni 
vállalkozóként üzemeltetjük. Ekkor ugyanis a magánszemély és 
az egyéni vállalkozó tulajdonképpen azonosak, és a nevére szóló 
számla a vállalkozás érdekében felmerült költség. Mind költségel-
számolás tekintetében, mind pedig adólevonási jogot tekintve tel-
jesen tiszta esetről van szó.

Azok a koncessziótulajdonosok, akik úgy döntöttek, hogy a nemzeti 
dohányboltot egy betéti társaság keretében üzemeltetik, azoknak saj-
nos nincs jó hírem. 

A koncessziós díjról szóló számla áfája számukra nem vissza-
igényelhető, hiszen nem rendelkeznek ehhez alkalmas bizony-
lattal.

A társasági adó szempontjából is érdekes a kérdés. A koncessziós 
díj nélkül a vállalkozás nem tudna működni, így az a kérdés önmagá-
ban fura, hogy a vállalkozás érdekében merül-e fel. Mégis az elszá-
molhatósághoz a vállalkozás nevére szóló számla kellene, ami viszont 
nincs és nem is lesz.

Vajon probléma, ha a magánszemély nevére szóló számla 
alapján – mint számviteli bizonylat – elszámoljuk a költséget? Ha 

7. oldal

a számviteli elszámoláson túljutnánk, akkor az adózás előtti ered-
ményt már csökkentettük. Innen adóalap-emelő tételként tudnánk 
kivenni a tao alapjánál, de miután kétséget kizáróan a vállalkozás 
érdekében felmerülő költségről van szó, erre már nehezen találunk 
jogcímet. 

De vajon túljutunk a számviteli elszámoláson?

A számviteli törvény 165. § (2) bekezdése szerint a könyvviteli nyil-
vántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad 
adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gaz-
dasági eseményre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és más 
jogszabályban (pl. áfatörvényben) előírt adatokat a valóságnak meg-
felelően, hiánytalanul tartalmazza.

A cég nevére szóló számla nélküli elszámolást egyelőre nem támo-
gatják a hatósági tájékoztatások sem,  így a jelenlegi álláspont szerint 
a koncessziós díj költségként nem számolható el.

Amíg ez a vélemény nem változik meg, addig mindenki csak saját 
felelősségére dönthet a költségelszámolás mellett!

Számvitel

A trafikok számviteli elszámolásában nem találunk semmi különlege-
set, hiszen ha a vállalkozás év közben nem vezet készletnyilvántartást, 
akkor minden beszerzést a 814-es számlára, minden értékesítést a 
91-es számlára fog könyvelni.

Év végén készít egy tételes leltárat, és a 814-es eladott áruk be-
szerzési értéke számlából „kiemeli” az év végi záró készletet beszerzési 
áron. Fontos, hogy nem eladási áron kell meghatározni a készlet év 
végi értékét, hanem beszerzési áron. Mert ez nekünk, könyvelőknek 
természetes, de a cégvezetőknek nem, így a leltárkor ezt érdemes 
tisztázni.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a mikrogazdálkodói egy-
szerűsített éves beszámolót választották, az év végi készlet értékét az 
utolsó beszerzési áron kell meghatározni. Itt tehát, függetlenül attól, 
hogy változott-e a beszerzési ár, az adott termék mennyiségét az utol-
só beszerzési árral kell szorozni.

Persze itt felmerülhet, hogy egyáltalán változik-e a beszer-
zési ár.

A cég nevére szóló számla hiányában 
a koncessziós díj 
költségként nem számolható el.

www.iranyadomagazin.hu
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Pénztárgépek cseréje

Az egyik nagyon fontos dolog, hogy a támogatás a cserére jár. Mit 
értsünk csere alatt? Van mondjuk két boltunk és ennek megfelelően 
két pénztárgépünk. Ha a régi pénztárgépeket kivonom (tehát leadom 
az AP számot, nem pénztárgépköteles nyugtaadásra sem használom), 
akkor a vásárolt új pénztárgéphez 50 ezer forinttal olcsóbban jutok 
hozzá. Merthogy a szabályozás szerint a forgalmazó kapja meg az el-
adott gépei után a támogatást. Aki csak egyszerűen új pénztárgépet 
vesz, anélkül, hogy a régit leadná, nem jogosult a kedvezményre.

Az igénylés folyamata

Nézzük röviden az igénylés folyamatát:
Mint vállalkozó tudom, hogy pénztárgépet fogok cserélni, az erre 
vonatkozó támogatási igényemet, illetve az üzembe helyezés leendő 
helyszínét a PTGREG nevű nyomtatványon lejelentem. Ezt megtehe-
tem anélkül, hogy egyáltalán tudnám, mikor és hol fogok venni új 
pénztárgépet.

A NAV – ha mindent rendben talál – küld nekem egy kódot, me-
lyet őrizgetek egészen addig, amíg nem jutok el az új pénztárgép vá-
sárlásáig.

Amikor megveszem a pénztárgépet, akkor a kódom alapján 50 
ezer forinttal olcsóbban jutok hozzá a pénztárgéphez. Ha a kód alap-
ján soha nem veszek pénztárgépet, akkor soha nem is veszem igény-
be a támogatást, tehát nem lesz jogtalan támogatásigénylésem.

Szintén a kód alapján a pénztárgépet a szervizes beüzemeli. A 
pénztárgép „feléled” és küld egy jelet a NAV szerverének. A NAV szer-
verének viszonválasza alapján használható is lesz a pénztárgép.

Június 4-én megjelent a várva várt „támogatásos rendelet”. Annyiban újat nem találunk ben-
ne, hogy az ígért 50 ezer forint támogatásról van szó, maximum 5 pénztárgépig. Nézzük, mi 
van még a rendeletben.

Pénztárgépügyek   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A pénztárgép eladója pedig utólag a kód alapján 
megigényli a támogatást.

További feltételek

A rendelet és a hozzá csatlakozó nyomtatvány számos egyéb érdekes 
fordulatot (mondhatnánk csapdát) tartalmaz. Mivel államháztartási 
és EU-s korlátokba ütköző támogatásról van szó, sőt még a rendelet 
további feltételeket is belepakolt, ezért nyugodtan kijelenthető, hogy 
akadálypályáról van szó.

Tehát a további feltételek:
500 millió forintos árbevétel alatt és maximum 5 darab pénztár-

gépre jár a támogatás.
1 millió forintnál kevesebb, NAV felé fennálló tartozás.
10 ezer forintnál kisebb a levont adók tekintetében a hátralék 

az igénylés benyújtásának napján. Itt kérdés, hogy mit értsünk le-
vont adón? Úgy gondolom, hogy nemcsak a levont személyi jöve-
delemadót, hanem a járulékokat is. Ezt a feltételt az adóhatóság 
hivatalból fogja ellenőrizni? Ha van bevallott egyes meghatározott 
juttatások utáni 20 000 forint szja és levont 10 000 forint szja, ak-
kor nem mindegy, hogy a 103-as vagy a 290-es adónemen van 
hátralékom.

Pénztárgépügyek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Aki újonnan nyitott boltot 
május 1-jét követően, 
annak megengedett, 
hogy augusztus 31-ig kézi 
nyugtaadással bizonylatoljon.



9. oldalwww.iranyadomagazin.hu

ványba belerakni, de nagyon megtévesztő. Mivel mindenkinek egysé-
gesen 50 ezer forint jár (ez nem nettó vagy bruttó), így valójában tel-
jesen mindegy, mit nyilatkozunk, csak az a fontos, hogy nyilatkozzunk.

 
Aki nem „kétszalagos” pénztárgéppel rendelkezik, azok számára 

december 31. a határidő. Számukra van itt még egy alternatíva. Lesz-
nek olyan pénztárgéptípusok, ahol marad a pénztárgép és hozzá le-
het majd vásárolni egy egységet, ami a NAV szerverével kommunikál. 
Ennek az ára biztos nem egyenlő egy új pénztárgép árával, sőt még a 
támogatást leszámítva sem gondolnám, hogy drágább lenne. Ehhez 
viszont annak a szerencsés helyzetnek is adódni kell, hogy az adott 

gépet forgalmazó ilyen irányú engedélyezést is lefolytasson. Ha 
ezt nem teszi, akkor csak az új, komplett pénztárgép marad.

 
A támogatásrendelet legvégére beleraktak egy kis 

engedményt is. Aki újonnan nyitott boltot május 
1-jét követően, annak megengedett, hogy augusz-

tus 31-éig kézi nyugtaadással bizonylatoljon.

Átállási problémák

A pénztárgépek cseréjének elhúzódása miatt egyre gya-
koribb jelenség, hogy a régi, kétszalagos pénztárgépek betelt adóme-
móriáját már nem lehet cserélni, mivel a várakozásokból adódóan már 
nem gyártanak hozzá adómemóriát. Felröppent ötletként, hogy ebben 
az esetben venni kell elektronikus naplós pénztárgépet, melyhez majd 
utána elég megvenni az adatküldésre alkalmas egységet. Ez valóban le-
hetséges megoldás, de két dologra nagyon figyeljünk oda: attól, hogy 
elektronikus naplós a pénztárgép, még nem jelenti azt, hogy lesz hozzá 
valaha engedélyezve az a bizonyos kiegészítő egység. A forgalmazó ígé-
rete pedig nagyon kevés. A másik, hogy a jelenleg hatályos támogatásos 
rendelet alapján ebben a konstrukcióban a támogatást buktuk.

Még két tanács

Ha az adózó úgy jár, hogy nem kapja meg a támogatást, mert mond-
juk „benézi” a 10 ezer forintos szabályt, akkor a hátralék rendezését 
követően ismételten benyújthat igényt. Ez nem nagy titok, a PTGREG 
nyomtatvány kitöltési útmutatója ezt kifejezetten tartalmazza.

A másik tanács, hogy olvassuk el a június 26-án megjelent adó-
hatósági tájékoztatót, mert a PTGREG nyomtatvány kitöltését segíti. 
Az írás valóban használható, és gyorsan végig lehet rajta érni, tehát 
megtérül a dolog.

De minimis korlátokat is néznem kell, bele kell férni a 3 üzleti 
év/200 000 € szabályba.

2013. évi beszerzésű gépekre vonatkozik a támogatás, a kódot 
2013. december 15-ig lehet leadni, tehát ez utóbbi a valós, végső 
határidő.

A nyomtatvány további igényei

 Találunk egy csomó olyan nyilatkozatot a PTGREG nyomtatványon, 
melyről a támogatásos rendelet nem beszél. Nos, ez azért van, mert 
államháztartási támogatásról van szó, és az államháztartási támogatás 
igénybevételének egyéb feltételei is vannak. 

További feltételek:
Rendezett munkaügyi kapcsolat.
Nem lehetek nehéz helyzetben lévő vállalkozó. Szerintem eddig 

nem jutunk el, mert aki nehéz helyzetben van, annak egyébként is 
akad 10 ezer forintnyi tartozása levont adóból adódóan.

Nyilatkozni vagyok köteles arról, hogy van-e adólevonási jogom 
vagy sem. Ezt az Áht. miatt kénytelen volt a NAV a PTGREG nyomtat-

Pénztárgépügyek   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Miután 2013. június 13-án megjelent a Magyar Közlönyben az 55/2011. szá-
mú Kormányrendelet módosítása, mindenki jól láthatja a bővülés irányát.

Július 1-jétől a szálláshely mellett a fürdő- és strandbelépőket is 
fizethetjük mindhárom alszámláról.

Szálláshely

A szálláshely alszámlát július elejétől a következő szolgáltatásokra 
használhatjuk fel [ac), ad) és ae) pontok tartalmazzák a változásokat]:

aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 08 55.10., 55.20., 55.30., 
55.90-ből a családi panzió szolgáltatása),

ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR 08 79.12 -ből belföldi előre 
összeállított utazási csomagok értékesítése),

ac) a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshelyen a szállás-
hely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,

ad) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 08 96.04-ből a 
gyógyfürdők tevékenysége),

ae) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevé-
kenység (TEÁOR 08 93.29-ből a strandszolgáltatás).

Itt találunk egy újabb bővítést is. Gyakori kérdés volt a szálláshelyek ol-
daláról, hogy speciális (akár más alszámla profiljába illeszkedő), a szálláshe-

lyen igénybe vett szolgáltatások díját is levonhatják-e a szálláshely alszámla 
keretéből.

A módosítás alapján a szálláshely-szolgáltatással együttesen téríthető 
minden, a szálláshelyen igénybe vett szolgáltatás.

Többet fürödhetünk a SZÉP Kártyánkkal   Fata László

Korábban már hallhattuk a híradásokból, hogy a Magyar Fürdőszövetség szeretné bővíteni a SZÉP Kártya 
felhasználásának lehetőségeit. Sokan csodálkoztak is ezen, hiszen fürdőbelépőket már régóta fizethe-
tünk a SZÉP Kártya szabadidő alszámlájáról.

Többet fürödhetünk 

a SZÉP Kártyánkkal
Szerző: Fata László

A módosítás alapján a szálláshely-szolgál-
tatással együttesen téríthető minden, 
a szálláshelyen igénybe vett szolgáltatás.

10. oldal www.iranyadomagazin.hu
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Többet fürödhetünk a SZÉP Kártyánkkal   Fata László

fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diag-
nosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová 
nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),

cb) előadó-művészet (TEÁOR 08 90.01.),
cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR 08 91.02.),
cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése 

(TEÁOR 08 91.04.),
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 08 93.21.),
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevé-

kenység (TEÁOR 08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszol-
gáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a 
szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihe-
nést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),

cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 08 96.04.),
ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR 08 93.13),
ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR 08 93.19-ből a verseny- és 

lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportese-
mények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a 
szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),

cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR 08 50.30.),
ck) egyéb foglalás (TEÁOR 08 79.90-ből az idegenvezetés),
cl) sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 08 93.11-ből a sport-

pályák bérlése, uszodabelépő és bérlet értékesítése),
cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 08 93.12.),
cn) sport, szabadidős képzés (TEÁOR 08 85.51.),
co) szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR 08 77.21.),
cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 08 55.10., 55.20., 55.30., 

55.90-ből a családi panzió szolgáltatása).
Itt a frissülő ci) pontban leírtak alapján a szabadidő alszámlát fel lehet 
használni a sportrendezvények nevezési díjának kifizetésére is. Ehhez 
persze szükséges, hogy az elfogadóhelyek és a kártyakibocsátók miha-
marabb kialakítsák ennek adminisztratív és technikai hátterét.

Könyvelői oldalról az lehet a feladatunk, hogy tájékoztassuk part-
nereinket, rajtuk keresztül a kártyafelhasználókat az új lehetőségről.

Így nagyobb sikerrel alkalmazhatják a munkáltatók a kedvező adó-
zással és minimális adminisztrációval adható Széchenyi Pihenő Kártyát.

Vendéglátás

Szintén július 1-jei dátummal léptek hatályba a vendéglátás alszámlát 
érintő változások [ezeket a bd) és be) pontok tartalmazzák]:

ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR 08 56.10.),
bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR 08 56.29.),
bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 08 55.10., 55.20., 55.30., 

55.90-ből a családi panzió szolgáltatása),
bd) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 08 96.04-ből a 

gyógyfürdők tevékenysége),
be) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevé-

kenység (TEÁOR 08 93.29-ből a strandszolgáltatás).
Itt is megjelenik a fürdő- és strandszolgáltatás. 
Mivel szabadidő alszámláról ezeket már régóta tudjuk fizetni, ezért az 
új módosítást követően mindhárom alszámlával fedezhetjük ezek árát.

Szabadidő

A Kormányrendelet módosításának megjelenését követő naptól, te-
hát már 2013. június 14-től a következő szolgáltatásokat fizethetjük a 
szabadidő alszámláról:

ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR 08 86.90-ből a 
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Fata László – cafeteria-szakértő
2005 óta foglalkozik béren kívüli juttatásokkal.
A Cafeteria TREND magazin (www.
cafeteriatrend.hu) alapítója, szerkesztője. Eddigi
munkája során több mint 70 000 munkavállaló
cafeteria-rendszerébe szólt bele
közvetlenül.

www.iranyadomagazin.hu
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haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül el-
számolható mértéket.

A probléma nem a jogszabályban meghatározott összeggel van. 
Ezt mindenki jól alkalmazza, és már álmából felkelve is válaszolja: 
a NAV által közzétett üzemanyagnorma és üzemanyagár alapján kell 
számolni, és kilométerenként még 9 Ft értékcsökkenés fizethető adó-
mentesen.

A probléma a kiküldetési rendelvényekkel szokott lenni.

A probléma

Sajnos sok cég az adómentesség miatt a törvényi lehetőségeket 
túllépve alkalmazza ezt a szabályt. Szélsőséges esetben előfordul, 
már a bérmegállapodás úgy történik meg, hogy a kialkudott nettó 

Adómentes jövedelem…
…avagy a kiküldetési rendelvény buktatói
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adómentes jövedelem... avagy a kiküldetési rendelvény buktatói   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha pedig „megdől” a kiküldetési rendelvé-
nyek tartalmi hitelessége, akkor a hatóság 
már nem vizsgál meg minden egyes kikül-
detést egyesével.

A cégautóadó bevezetésével kicsit háttérbe szorult a „hiteles útnyilvántartások” kérdésköre. Amíg cégautóadót 
csak akkor kellett fizetni, ha volt magánhasználat, addig mindenki útnyilvántartással próbálta ezt az adót 
elkerülni. Talán emlékszünk még, hogy az adóhatóság azt próbálta meg bebizonyítani, az útnyilvántartás 
valótlan adatot vagy adatokat tartalmaz, hogy az adóhiányt megállapítsa. 
A mai adójogszabályok mellett nem a céges autók 
nyilvántartásával van a probléma.

Törvényi háttér

A bevezetőben említett évekkel ezelőtti eset a céges 
autókkal kapcsolatos elszámolásokra vonatkozott. 
Ma egy céges személygépkocsi után mindenképpen 
cégautóadót kell fizetni, és miután a magánhasználat 
adómentes jövedelem, útnyilvántartás vezetésére sincs szükség. A 
korábbi esethez azonban kísértetiesen hasonlító helyzet alakult ki a 
magántulajdonú gépkocsik üzleti célú használatával kapcsolatos költ-
ségtérítés terén.

Az szja-törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja szerint a jövedelem 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendel-
vény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a telje-
sített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével 
az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem 

www.iranyadomagazin.hu
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5 hiba, amit soha ne kövess el 
a kiküldetési rendelvény készítésekor

Kiküldetési rendelvény adatai legyenek összhangban 
a jelenléti ívek és a szabadság-nyilvántartás adatai-
val. Ne számolj el üzleti utat akkor, amikor egyébként 
szabadságon vagy, illetve egy nagyon távoli utazás al-
kalmával a jelenléti ív szerint kellően hosszú legyen a 
munkaidőd. 
Nehezen hihető, hogy a napi 8 órányi munkaidőbe bele-
fér egy 400 kilométerre levő partner meglátogatása úgy, 
hogy még tárgyalunk is, és haza is érünk. Mert ha igen, 
akkor lehet, hogy túlléptük a megengedett sebességha-
tárt – legalábbis papíron.

Két helyszín közötti távolságként mindig annyit számolj 
el, ami a térkép vagy a GPS-adatok szerint valós. Ha a 
legrövidebb úthoz képest kerülőt is kell tenni pl. egy bal-
eset vagy útlezárás miatt, akkor azt dokumentáld meg-
felelően. Ha ezzel nem szeretnél foglalkozni, akkor adó-
mentes marad a legrövidebb útra járó költségtérítés.

A kiküldetési rendelvényt szabályosan kell kiállítani, fi-
gyelve a törvény szerinti kötelező tartalmi elemekre, és 
nem elfelejtve az érintettek aláírását sem. Sose marad-
jon le pl. a munkavállaló adóazonosító jele, személyes 
adatai, a kocsi rendszáma, típusa, fogyasztási normája.

Ellenőrizd (pl. a forgalmi engedély másolásával) a 
kiküldetésben részt vevő gépjármű jogi helyzetét. Ki 
a tulajdonos, ki veszi fel a költségtérítést, biztos nem 
vonták-e ki a forgalomból stb. 

A kiküldetési rendelvényben feltüntetett üzleti partne-
rekkel való kapcsolatot valamilyen dokumentummal jó 
lenne alátámasztani. Természetesen nem minden eset-
ben lesz a tárgyalásból üzleti partner, de ha van pl. egy 
e-mail a tárgyalás időpontjának egyeztetésére, akkor az 
alátámaszthatja az üzleti út szabályosságát.

A kiküldetési rendelvények is beszédesek. A mindig azonos toll, a 
havonta azonos összeg mind-mind arra utal, hogy munkabérjellegű 
juttatás történik.

Használjuk és ne KIhasználjuk az adómentesen adható jövedelem 
lehetőségét!

13. oldal

Adómentes jövedelem... avagy a kiküldetési rendelvény buktatói   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

összeget két szálon keresztül fizetik ki. Csak egy részét számfejtik a 
dolgozónak, a másik részére pedig kiküldetési rendelvényeket állí-
tanak ki. 

Természetesen ha fény derül a turpisságra, akkor a kifizetett jöve-
delmet nettó bérjövedelemnek tekintve a cég számára megállapítják 
az adó- és járulékhiányt. 

Hallottam már olyan cégről, ahol a dokumentumok szerint min-
den dolgozó – a portástól a vezérigazgatóig – a hónap felét kikülde-
tésben töltötte. Kerüljük ezeket a megoldásokat!

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja

Az adóhatóság ellenőrzési munkáját támogatja a Legfelsőbb Bíróság 
2007-ben hozott ítélete is.

„Az adózónak kell igazolnia az adómentes kifizetés jogszabályi 
feltételeinek meglétét, egy-egy költségelszámolás, kiküldetés szabály-
szerűségét.”

Ha pedig „megdől” a kiküldetési rendelvények tartalmi hitelessé-
ge, akkor a hatóság már nem vizsgál meg minden egyes kiküldetést 
egyesével. A bérjövedelemmé történő átminősítés minden kikülde-
tésre megtörténik, amivel szemben már csak ellenbizonyítási lehető-
sége van az adózónak.

www.iranyadomagazin.hu
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A változások jelentős része a 2013. július 15-én vagy azt követően kez-
dődő ellátások esetén kerül alkalmazásra.

Nem változott, hogy ki és mikor jogosult táppénzre, terhes gyerek-
ágyi segélyre (tgyás), gyermekgondozási díjra (gyed), azaz a pénzbeli 
egészségbiztosítási ellátásra.

Az ellátás alapja az a jövedelem, amit a biztosított a meghatározott 
időszakban elért, és utána megfizette a pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékot. (Ez jelenleg 3%.)

Az irányadó időszak

Amiben jelentős a változás, az az időszak, ami alatt az elért jövedelmet 
figyelembe vesszük.

Eddig az irányadó időszak a táppénzre való jogosultság kezdő 
napját (tehát nem a keresőképtelenség kezdő napját!) közvetlenül 
megelőző naptári év volt.

Az ellátások összegének megállapítása nem minden esetben csak 
a fennálló (utolsó) biztosítási jogviszonyban elért jövedelem alapján 
történt, hanem egy másik, korábbi foglalkoztatónál elért jövedelmet 
is figyelembe kellett venni. Ezért kényszerült minden munkáltató a 
dolgozó kilépésekor kézzel másolni az ún. foglalkoztatói jövedelem-
igazolást.

Mostantól az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló 
jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni. Azaz, a jelen-
legi jogviszonyban elért jövedelem alapján fogják az ellátást meg-
állapítani. 

Az ellátás alapja

Az ellátás összegének megállapításánál a NAV-hoz bevallott jövede-
lemadatokat fogják figyelembe venni. Amennyiben az ellátásban ré-
szesülő biztosítottra vonatkozóan beadott adatokat módosítják, arról 
15 napon belül értesíteni kell az ellátást folyósító szervet.

Az ellátások összegszerűségére vonatkozóan marad a jelenlegi szá-
mítási szabály:

• ha a jelenleg fennálló jogviszonyban van az előző évben leg-
alább 180 naptári napi jövedelem, akkor az képezi az ellátás 
alapját, 

• amennyiben nincs előző évi 180 nap, akkor az ellátásra való jo-
gosultságot közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem 
képezi az ellátási alapot. A 180 naptári nap kezdő napjaként a 
táppénzre jogosultságot megelőző naptári év első napját lehet 
figyelembe venni,

• ha pedig nincs tárgyévi 180 napi jövedelem, akkor a jogosult-
ság kezdő napján érvényes minimálbér lesz az ellátás alapja, 

• kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem nem 
éri el a minimálbért, mert ekkor a táppénz alapja a tényleges, 
ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem, 

• ha azért nem volt 180 napi jövedelem, mert táppénzben, tgyás-
ban, gyedben részesült, a korábbi ellátás megállapításának 

Változtak
a tb pénzbeli ellátásai
Szerző: Gottgeisl Rita, Láng Noémi

Áprilisban írt cikkünkben ismertettük a táppénzzel kapcsolatos előírásokat. Jelen írás aktualitása, a 2013. 
július 5-én megjelent 2013. évi CXXVII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról. A törvényi változások jelentősen átírták az eddigi gyakorlatot. A lényegesnek tartott válto-
zásokat szeretnénk bemutatni.

Az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
fennálló jogviszonyban elért 
jövedelmet kell figyelembe venni.

Változtak a tb pénzbeli ellátásai   Gottgeisl Rita, Láng Noémi
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alapját képező jövedelmet kell figyelembe venni, feltéve, hogy 
az kedvezőbb, mint a minimálbér.

A táppénz mértéke nem változott

Kétéves folyamatos biztosítási jogviszony esetén a napi átlagkereset 
60%-a. 

Két évnél rövidebb biztosítási jogviszony esetén 50%-a. 

Az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
fennálló jogviszonyban elért 
jövedelmet kell figyelembe venni.

A biztosítási idő hosszától függetlenül kórházi vagy egyéb fekvőbe-
teg-gyógyintézeti ápolás esetén a napi átlagkereset 50%-a. 

A táppénz alapját képező naptári napi átlagjövedelem kiszámítá-
sánál az adott időszakban figyelembe vett jövedelmet kell elosztani az 
adott időszak naptári napjainak számával.

A táppénz összege maximum a minimálbér 200%-ának 30-ad ré-
sze lehet, azaz 2013-ban napi 6533 Ft.

A biztosításban töltött idő továbbra is akkor folyamatos, ha a meg-
szakítás nem hosszabb, mint 30 nap. Ebbe a 30 napba nem számít 
bele, ha valaki táppénzen, tgyás-on vagy egyéb gyermekellátási okból 
volt távol.

További szabályok a táppénzre

Változás, hogy keresőképtelenséget jelent az is, ha a szülő 12 évesnél 
fiatalabb gyermeke kórházi gyógykezelésének ideje alatt a gyermeke 
mellett tartózkodik az ellátó intézményben.

A kórházi tartózkodás ideje is beletartozik a maximálisan igénybe 
vehető táppénzes napok számába.

Új intézmény az is, hogy méltányossági alapon kaphat táppénzt a 
szülő, ha 12 évnél idősebb, de 18 évnél fiatalabb beteg gyermekét 
otthon ápolja vagy a gyermek kórházi ápolása idején a gyermek mel-
lett van az ellátást nyújtó intézményben.

Ebben az esetben a táppénz mértéke 50%, azonosan az egyéb fek-
vőbeteg-ellátó helyen lévők táppénzével.

Nem változott az az előírás sem lényegesen, hogy aki a keresőkép-
telenség első napját közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig 
volt folyamatosan biztosított, az táppénzt csak a folyamatos biztosítá-
sának megfelelő ideig kaphat.

Terhes gyerekágyi segély (tgyás) és gyermekgondozási díj 
(gyed)

Új előírás, hogy a tgyás és a gyed megállapításakor határozatban kell 
közölni az ellátás folyósításának időtartamát és a naptári napi ösz-
szeget. 

Változtak a tb pénzbeli ellátásai   Gottgeisl Rita, Láng Noémi
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Az átadás és az átvétel tényét aláírással kell igazolni. Amennyiben 
a foglalkoztatás időtartama alatt újabb biztosítási jogviszonyt létesít 
a munkavállaló, akkor ezt is ebbe az igazolványba kell bejegyezni, és 
ehhez az igazolványt az újabb foglalkoztatónak át kell adni. 

Amennyiben a biztosított a jogviszony kezdetekor nem adja le ezt 
az igazolványt, akkor fel kell kérni őt, hogy szerezze be az előző foglal-
koztatójától. Ha ezt nem teszi meg, erről írásban kell őt nyilatkoztatni. 
Ezt a felszólítást és a nyilatkozatot 5 évig kell megőrizni, és számára 30 
napon belül újabb igazolványt kell kiállítani. 

A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás 
iránti kérelemhez mellékeli az igazolványt, amikor olyan biztosított kér 
pénzbeli ellátást, aki a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más 
foglalkoztatónál is jogviszonyban állt.

A jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a biztosított írásbeli 
kérelmére köteles a jövedelemigazoláson igazolni a megelőző naptári 
év első napjától a jogviszony megszűnése napjáig a pénzbeli egész-
ségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmet és a jövedelemmel 
el nem látott időszakokat.

Táppénz, tgyás, gyed igénylésekor a kifizetőhellyel nem rendelkező 
foglalkoztató a biztosított ilyen irányú kérelme 

esetén továbbra is kiállítja a „Foglalkoz-
tatói igazolást”, és öt napon belül 

kell megküldje az illetékes szak-
igazgatási szervnek. A kérelem és 

a szükséges igazolások átvételét a fog-
lalkoztató hitelt érdemlően köteles 

igazolni.

Teljesen új lehetőség, hogy az ellátásban részesülő kérelmére 
mind a tgyás, mind a gyed folyósítását szüneteltetni kell. Erre azért 
van szükség, mert az ellátást nem kaphatja az, aki munkavégzés el-
lenében jövedelemben részesül. Így ha a kismama dolgozni kíván, 
akár egy napot is, lehetősége van a szüneteltetésre. A szüneteltetésről 
nem kell határozatot hozni. Az ismételt folyósítás esetén az eredetileg 
megállapított díjazást fogják folyósítani.

Átmeneti szabályok

A 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre megállapított 
tgyás és gyed összege nem lehet alacsonyabb, mint a 2013. július 15-
ét megelőzően érvényes szabályok alapján megállapított érték.

A 2013. július 15-ét megelőzően megállapított tgyás és gyed ese-
tén az eredetileg megállapított összegben kell a lejáratig tovább folyó-
sítani. A jogosultság fennállása alatt ismételten nem lehet az ellátás 
összegét megállapítani.

Adminisztrációs kötelezettségek

A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat azok létesítését követő-
en 3 napon belül be kell jegyezni az „Igazol-
vány a biztosítási 
jogviszonyról 
és az egész-
ségbizto-
sítási el-
látásokról” 
elnevezé-
sű nyom-
tatványba. 
A jogviszony 
megszűnését is 
be kell jegyezni az 
igazolványba.
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Azok, akik tavaly velünk tartottak a Könyvelők Országos Találkozóján, 
a könyv szerzőjét személyesen is ismerhetik. Ha pedig már legalább 
december óta a magazin előfizetője vagy, újra és újra 
visszanézheted azt az előadást, amit nálunk tartott. Kö-
zülük lehet, hogy sokan már ezt a könyvet is olvasták.

Ha valamilyen ok miatt ezt az előadást nem lát-
hattad, akkor azt javaslom, hogy legalább ez a könyv 
és Görög Ibolya összes többi könyve legyen ott a 
polcodon. 

Szinte biztos vagyok benne, hogy aki ismeri Görög 
Ibolya előadásait, annak már e sorok olvasása közben 
mosolyra húzódik a szája. Hihetetlen jó humora, utá-
nozhatatlan előadóstílusa miatt joggal kapott tavaly 
szeptemberben már az előadás alatt is háromszor 
tapsot.

Kedves Olvasó!

Ez a hangulat, és természetesen legfőképpen az a tudás, amit ő kép-
visel, a könyvein keresztül is érezhető. 

Az első három könyvét, melynek harmadik része a Nyilvánosság 
kelepcéi, a szakmán belül a „trilógiának” is nevezik. Őszintén meg-
mondom, nehéz is volt a három közül választani, melyiket is ajánljam. 
A Protokoll az életem és a Mindennapi maceráink című könyvei egy 
kicsit közelebb állnak a hétköznapi emberek életéhez. Mégis ezt a 
könyvet választottam, és bevallom, egy kis hátsó szándék is vezérelt. 
Az első két könyv az alapvető illemtant tanítja meg, tehát ha megtet-
szik ez a harmadik rész, akkor biztos vagyok benne, alig várod, hogy az 
első kettőt is a kezedben tartsd. 

Éppen ezért a könyv első részében egy kis ismétléssel kezdődik 
a „tananyag”, ami segít azoknak, akik csak ezt a könyvet olvassák, és 
egyben egy kis ízelítő az első két részből is.

A címe alapján gondolhatnád, hogy erre neked nincs szükséged. 
Nem fogsz nyilvánosan szerepelni, nem fogsz rádióban nyilatkozni. 

De vajon tényleg csak ez a nyilvánosság? 
Nem.
Mindennap, amikor kiteszed a lábad a lakásból vagy 

felveszed a telefont és emberekkel kerülsz kapcsolatba, 
tulajdonképpen már a nyilvánosság előtt vagy.

És az sem elképzelhetetlen, hogy az ügyfeleid előtt 
egy kisebb „előadást” kell tartanod pl. az adóváltozások-
ról. Tudtad, hogy ilyenkor a tested is beszél? A szakmai 
felkészülés a te feladatod, de a könyvből megtanulhatsz 
néhány apró trükköt ahhoz, hogy amit mondasz, abból 
hiteles is legyél.

De ha nem tartasz kiselőadást, hanem csak egy tár-
gyalásra készülsz, nos, akkor is vannak alapvető szabá-

lyok. Ismerd őket azért, hogy te be tudd tartani, és figyeld a tárgyaló-
partneredet ilyen szemmel is. 

Szóval az esetek száma végeláthatatlan, ahol hasznát veszed ennek 
a könyvnek és a könyv első két részének.

Kívánom, hogy kerülj minél többször a nyilvánosság elé, és hasz-
nosítsd a tudást, melyet egy jó hangulatú, könnyen olvasható könyv-
ben szereztél meg.

A könyvajánlót írta: 
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
Adónavigátor Kft.

Könyvajánló: Görög Ibolya – A nyilvánosság kelepcéi

Könyvajánló
Görög Ibolya: 

A nyilvánosság kelepcéi

Görög Ibolya – protokollszakértő, c. főiskolai do-
cens, a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfő-
nöke mindennapi praktikákat, hasznos tanácsokat 
ad potenciális ügyfelek megnyeréséhez, bizalmuk 
mélyítéséhez.
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Válasz-adó

Ravasz kérdés. Az Szja-törvényben az érintett 
adómentességi szabályból nem következik, hogy 
csak egy magánszemély lehet a juttatás címzett-
je, ugyanakkor a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményének való megfelelés fejtörést okoz-
hat. A lényeg az lenne, hogy valóban „háromsze-
mélyes” juttatásról legyen szó. Ha mondjuk hat 
egymást követő sporteseményre szóló bérletről 
beszélünk, melyet majd felváltva vesznek igény-
be, akkor ez szerintem nem lesz jó. Ugyanis csak 
egy ígéret van mögötte, hogy nem ugyanaz a sze-
mély nézi meg a meccset. Ennél a juttatási for-
mánál a „körítés” a fontos, mert annak már nincs 
akadálya (marad adómentes), hogy hat egymást 
követő sporteseményre külön-külön belépőket 
adnak három különböző személynek, majd végül 
csak az egyik megy el mind a hat eseményre. Le-
hetséges, hogy ez a 150 ezer forintos bérlet eleve 
három személyre szól, tehát minden eseményre 
elmehetnek mind a hárman. Ezzel a megoldással 
sincs semmi baj.

Mivel a kérdés pont az értékhatáron van, így 
nem lehet amellett sem elmenni, hogy az igény-
be vehető szolgáltatások értéke is egyenlően 
alakuljon a három személy között. Pontosabban, 
itt annak kell teljesülni, hogy lehetséges szolgál-
tatások értéke ne érje el egy személyre jutóan az 
50 ezer forintot.

Összegezve: véleményem szerint a 150 ezer 
forintos bérlet, ami nem legalább három névre 
szól, nem adható adómentesen.

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

Azt szeretném megkérdezni, hogy egy nagyobb értékű (150 ezer Ft) sportese-
ményre szóló bérletet kaphat-e több személy együtt, hogy „beleférjen” az adó-
mentes 50 ezer Ft/fő/éves keretbe?

18. oldal www.iranyadomagazin.hu



Cikk cím   SzerzőVálasz-adó

?egy olyan érdekes rendelkezés, mely szerint az 
áfásan kiszámlázott kintlevőségek után az adót 
meg kell fizetni, ha az ügyletből eredő követe-
lésünk engedményezés, elengedés, tartozás-
átvállalás miatt vagy más módon szűnik meg. 
Erre az utolsó mondatrész magyarázatára va-
gyunk már régóta kíváncsiak. 

A minisztérium álláspontja szerint nem 
tartozik ide az az eset, ha az eladó a pénzéhez 
soha nem jut hozzá. (Hurrá, ezt üdvözöljük, de 
milyen jó lett volna ezt tavaly december tájé-
kán is tudni, mert akkor többen választották 
volna a pénzforgalmi áfát.)

Mit is jelent ez? Teljesítünk, kiállítjuk a 
számlát, majd a vevő hosszú ideig nem fizet. 
Kis (vagy nem kis) idővel jön a vevő felszá-
molójától a papír, hogy búcsút inthetünk a 
követelésünknek. Na ez a mozzanat nem ke-
letkeztet adófizetést az eladónál, tehát a be 
nem folyt bevétel bukásával együtt legalább 
az áfát nem kell becsengetni, persze ha pénz-
forgalmi áfások volnánk. Ha a vevői követelé-
sünk polgárjogilag évül el (majd évek múlva), 
úgyszintén nem keletkezik adóztatási pont az 
elévüléskor. Folytathatjuk a sort a követelés 

Ez a kérdés már a tavalyi évben a pénzfor-
galmi áfa választását megelőzően felmerült 
az adózókban, ugyanis van a szabályozásban 

behajthatatlanná minősítésével is, a válasz 
ugyanez lesz. Tehát a lényeg: amíg az eladó 
pénzt nem lát a követelésből, addig nincs fi-
zetendő áfa.

Abban az esetben, ha megszűnik a pénz-
forgalmi adóalanyiságunk, akkor ez egyelőre 
egy adóztatási pont, amikor is bukjuk az ösz-
szes kintlevőség áfáját. Ráadásul az adó-
kötelezettség a pénzforgalmi adóalanyiság 
megszűnésekor keletkezik, tehát az elévülési 
szabályokkal sem tudunk mit kezdeni 5-6 
évet meghaladóan. Emiatt persze még mindig 
kötelező alaposan végiggondolni, hogy szá-
munkra előnyös-e a pénzforgalmi áfa válasz-
tása a 2014-es évre vagy alakuláskor.

Hogyan alakul a pénzforgalmi áfát választó adóala-
nyoknál azoknak a számláknak az áfája, amelyeket 
2013. évben számláztak ki, és várhatóan pénzügyi-
leg nem teljesülnek? Azaz, kell-e áfát fizetni a be-
hajthatatlan követelések esetében a követelés ki-
vezetésekor?

További hasznos válaszokat szakértői 

blogunkban olvashatsz: 
www.iranyadomagazin.hu

www.iranyadomagazin.hu 19. oldal
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Ismét a pénztárgépekről ...avagy mi a teendője a könyvelőnek az új nyomtatványokkal   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Lényegi változás az, hogy amit eddig 100%-ban a szervizek jelentettek 
le az adóhatósághoz, azt most nagyrészt az adózók kötelesek megten-
ni. És ez nem választás, mert pl. az üzemeltetési hely megváltoztatását 
a szervizes be sem jelentheti. Az alábbi két táblázatban azt próbáltam 
összefoglalni – mintegy útjelzőként –, hogy kinek, mit, milyen nyom-
tatványon kell lejelenteni.

Az online pénztárgépekkel egyidejűleg a vonatkozó 
adatszolgáltatásokat és változásbejelentőket is je-
lentősen átszabták.

Ismét a pénztárgépekről
…avagy mi a teendője a könyvelőnek az új nyomtatványokkal
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nyomtat-
vány neve Mire jó? Ki adja be?

PTGM
Ha nincs mobiltérerő, 
akkor az online kapcsolat hiánya miatt kötelező beadni

Vállalkozó

PTGNAPLO
Elektronikus naplóval rendelkező (de még nem online) pénztárgépekről a havi adat-
szolgáltatás, elsőként augusztus 10-ig a július hónapról

Vállalkozó, de szervizest be kell vonnia

PTGOPTA
Akik a PTGM alapján mentesítést kaptak, azok részére 
az adatszolgáltatás havonta

Vállalkozó, de szervizest be kell vonnia

PTGREG Támogatásos vagy támogatás nélküli kód Vállalkozó

PTGTAX
Pénztárgép használatával kapcsolatos változások, a szervizek 
tevékenységéhez kapcsolódóan

Szervizes

PTGTAXSZ Pénztárgép szervizes engedélyével kapcsolatos bejelentő Szervizes

PTGTAXUZ
Pénztárgép használatával kapcsolatos változások a vállalkozó 
tevékenységéhez kapcsolódóan

Vállalkozó
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Ismét a pénztárgépekről ...avagy mi a teendője a könyvelőnek az új nyomtatványokkal   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ismét a pénztárgépekről
…avagy mi a teendője a könyvelőnek az új nyomtatványokkal
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A következő táblázat azt mutatja, hogy a pénztárgép haszná-
latával kapcsolatos bejelentés két nyomtatványát mikor és mire 
kell használni.

PTGTAXUZ PTGTAX Határidő (lényeges, 
mert elég szerteágazó)

Pénztárgép használatának 
30 napot meghaladó 
szüneteltetése

 

Szüneteltetés 
megkezdésétől 
számított 
45 napon belül

Szüneteltetésből újra 
használat

Újbóli használatot 
megelőzően

Pénztárgép üzemeltetési 
helyének megváltoztatása 
(csak online pénztárgép 
esetén)

 
A tervezett változást 
megelőző 5. napig

Használatból való 
végleges kivonás

 
Kivonást követő 
5 napon belül

Megsemmisülés, 
elvesztés, lopás

 
Észlelést követő 
8 napon belül

Műszerész bejegyzésének 
megtagadása

 
Megtagadástól 
számított 
15 napon belül

  Selejtezés
Eseményt követő 
3. nap

 

Cseregép 
üzembe 
helyezése, 
visszaszolgál-
tatása

Eseményt követő 
5. nap

 
Szervizelési 
tevékenység 
végzése

Általában az eseményt 
követő 
3. nap, ritkán 5. nap

Pénztárgép 
adómemóriáját 
az üzemeltető kiírja

Pénztárgép 
adómemóriá-
ját a szerviz 
kiírja

Kiírást követő 
5 napon belül

Üzlet nevének változása 
(nem kötelező)

 
Változást követő 
5 napon belül
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Egy bt. térítés nélkül kapott egy 200 000 Ft tárgyi eszközt egy kft.-
től. Az átvevő bt. az eszközt 5 évig kívánja használni. Tovább informá-

ciók, hogy az eszközt ez év július 1-jén vette használatba, és lineáris 
értékcsökkenési leírást választ.

Tartozik–követel: térítés nélküli átvétel elszámolás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Többször kértétek, hogy könyvelési megoldásokról is írjunk a magazinban. A térítés nélküli átadás könyve-
lési tételeivel ezt az igényt is megpróbáljuk kielégíteni.

Tartozik–követel: térítés nélküli 
átvétel elszámolása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

a) Vedd állományba a terméket piaci értéken:
T: 161 Befejezetlen beruházások 200 000

K: 989 Rendkívüli bevétel 200 000

b) Határold el a rendkívüli bevételt:
T: 989 Rendkívüli bevételek 200 000 
K: 438 Halasztott bevétel 200 000

c) Áfaelszámolás, ha az átadó kiszámlázza:
T: 466 Előzetesen felszámított áfa 54 000

K: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 54 000 

  (200 000 × 0,27)

Megjegyzés:

– Ha az átadó az eredmény terhére számolja el, azaz 

nem hárítja át, akkor az átvevőnél az áfával kap-

csolatosan könyvelési tétel nincs

– Ha az áfa, amit az átadó áthárított, nem levonha-

tó, akkor a beruházások számlára kell könyvelni

d) Aktiváld a terméket:
T: 131 Műszaki gépek, ber., gépek, járművek 200 000

K: 161 Befejezetlen beruházások 200 000

e) Számold el a terv szerinti értékcsökkenést:
T: 571 Terv szerinti értékcsökkenés 

 leírás 20 000

K: 139 Műszaki gépek, ber., gépek, 

 járművek terv szerinti 

 értékcsökkenése 20 000

Megjegyzés:

Mivel 5 évig használja, 

ezért 1 évre jutó 

értékcsökkenés: 200 000/5 = 40 000 

Az első évben az 1 fél évre jutó 

értékcsökkenés: 40 000/2 = 20 000

f) Az időbeli elhatárolást fel kell oldanod:
T: 438 Halasztott bevétel 20 000

K: 989 Rendkívüli bevételek 20 000

Megjegyzés:

Mivel az elhatárolt összeg megegyezett az aktivált 

értékkel, így a feloldott összeg is megegyezik az érték-

csökkenés összegével.
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Ízelítő az

következő számából Megjelenik
szeptemberben

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.iranyadomagazin.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
 
Egyenes vagy fordított? Példák az ingatlannal kapcsolatos szol-
gáltatásokra.
2008 januárjától találgatjuk, hogy milyen esetekben kell egye-
nesen, és milyen esetekben fordítottan számlázni a szolgálta-
tást. Bár a törvényt még az elején több esetben pontosították, 
azóta is számos kérdés merül fel.

A könyvelők továbbra is sokszor bizonytalanok, és az elmúlt 6 
évben az is előfordult, hogy a hatósági tájékoztatások sem azo-
nos véleményen voltak.

Megpróbálunk néhány tipikus és különleges esetet bemutat-
ni, ami remélhetőleg a többi, gyakorlatban felmerülő szituáció 
megválaszolásánál is segítséget ad.

 
Társasházi közös költségek elszámolása
Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek székhelye, telephelye egy 
ún. társasházban található, gyakori elszámolástechnikai kérdés 
a közös költség bizonylatolása. 

Alapvető kérdés, hogy kell-e számlát kiállítani a közös költ-
ségről.

Mulasztási bírságok, amiket próbáljunk elkerülni 
Az adózás rendjéről szóló törvény hosszasan sorolja, milyen 
esetekben kaphatunk mulasztási bírságot. Természetesen ak-
kor vagyunk a legboldogabbak, ha ezekről tudomást sem kell 
vennünk. Azzal azonban mégis érdemes tisztában lenni, hogy  
milyen esetekben és milyen mértékben kaphatunk valamilyen 
bírságot. Előfordulhat, hogy egy helyzetben két rossz megoldás 
között választhatunk csak, ilyenkor a kevésbé „drága” mellett 
fogunk dönteni. A mulasztási bírságokról szóló körképünket a 
következő számban olvashatod.

 
TARTOZIK-KÖVETEL: Az adóhiány könyvelése
Egy adóhatósági ellenőrzés befejeztével sajnos nem mindig 
megállapítás nélküli jegyzőkönyvet és határozatot kapunk. Ha 
találtak adókülönbözetet, akkor azt a könyvviteli nyilvántartások-
ban is rögzíteni kell. Ennek egyik lehetséges módszerét mutatjuk 
be a cikkben.

És még sok hasznos tartalom...
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Mi	a	kezdő	időpontja	a	csődeljárásnak?
a) A csődeljárás kezdő időpontja az a nap, amelyen az adós kérel-

me a bírósághoz megérkezett.
b) A csődeljárás kezdő időpontja az a nap, amikor a legfőbb szerv 

erről döntést hoz.
c) A csődeljárás kezdő időpontja az a nap, amikor a bíróság végzése 

jogerőssé válik.

2.	 Hogy	hívjuk	azt	a	folyamatot,	ami	az	adószám	törlé-
se	után	kezdődik?

a) Felszámolási eljárás.
b) Végelszámolási eljárás.
c) Kényszertörlési eljárás.

3.	 Elszámolható-e	a	dohány	koncessziós	díja	költségként?
a) Igen, hiszen a vállalkozás érdekében felmerülő költség.
b) Igen, de csak egyéni vállalkozók esetében.
c) Nem, soha.

4.	 A	pénztárgépek	cseréjéhez	igényelhető	50	ezer	forintos	
támogatásnak	feltétele-e	a	köztartozásmentes	ség?

a) Igen, csak az kap támogatást, akinek nincs köztartozása.
b) Nem, ez nem feltétele a támogatásnak.
c) Nem, de az igénylés időpontjában a levont adók tekintetében 

nem lehet több mint 10 ezer forintos tartozása az adózónak.

5.	 Keletkezik-e	 valamilyen	adófizetési	 kötelezettség	 a	
kiküldetési	rendelvény	alapján	kifizetett	 jövedelem	
miatt?

a) Nem, ha a kiküldetés igazoltan üzleti célt szolgál, és a kifizetett 
költségtérítés nem haladja meg a törvényi mértéket.

b) Igen, hiszen a gépkocsira költségelszámolás történt, tehát 
cégautóadót kell fizetni.

c) Nem, a kiküldetési rendelvényen elszámolt összeg adómentes 
jövedelem.

+1.	A	táppénz	összegének	megállapításához	figyelembe	kell-e	
venni	a	korábbi	munkáltatótól	származó	jövedelmet?

a) Igen, ha az előző évben ott volt a 180 napnyi jövedelem.
b) Igen, és ha az előző évben nem volt jövedelem, akkor akár a 

tárgyévi jövedelem alapján.
c) Nem, mindig az ellátás első napján fennálló jogviszony alapján 

elért jövedelem alapján kell a táppénzt számolni.

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:

iranyadomagazin.hu
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