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Szinte minden szakmai újság decemberi száma foglalkozik a témával. Amire 
most én vállalkozom, hogy nemcsak a társasági adót, hanem a többi adónem-
mel kapcsolatos december 20-i teendőket csokorba szedem. Természetesen 
nem megyünk el a változás mellett sem.

Ismét itt a 
feltöltési kötelezettség
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna 
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20. oldal

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az evásoknak december 20-ig több feladatuk is le-
het. Nemcsak a feltöltés, hanem a változások beje-
lentését is eddig a napig kell megtenni. (Például ha 

ki akar jelentkezni a hatálya alól.) Kezdjük azonban 
a feltöltéssel. Novemberben nem kis riadalmat oko-
zott az adóhatóság tájékoztató levele ez ügyben. Ők 
ugyanis azt írták, hogy december 20-ig nemcsak befi-
zetni kell az idei évre vonatkozó adóelőleget, hanem 
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rábbi előlegekkel „kicsit” csúszásban vagyunk, 
de ha ezt december 20-ig sem rendezzük, 
akkor az már sokba kerül.

A feltöltési kötelezettség náluk valójában 
azt jelenti, hogy december 20-ig a folyószám-
lán kell lennie a várható adó összegének. Ha 
ez nem történik meg, akkor a hiányzó összeg 
20%-át kell mulasztási bírságként megfizetni.

Volt ügyfelem, aki december 20-án késő 
délután tudta elutalni az összeget, amit a bank 
már csak 21-én emelt le a számlájáról. A bír-
ság elkerülhetetlen volt. Itt már mindegy, hogy 
egynapos a késés vagy többhetes. A bírságról 
hamarosan meg fog érkezni a határozat.

És akkor essék szó még a tévedési lehető-
ségről. A feltöltési kötelezettségünknek akkor 
tettünk eleget, ha a tényleges adó 90%-áig ren-
delkezésre áll az összeg a folyószámlán. Vannak, 
akik ezt úgy értelmezik, hogy a várható adó 90%-
áig kell az előleget megfizetni. Ez azonban egy 
roppant kockázatos értelmezés. Ha kikalkuláljuk 
a várható adót, és rögtön vesszük a 90%-át, 
akkor a számításunkban már semmilyen hibát 
nem véthetünk. 10 nap pedig még hátra van az 
évből, és érkezhet olyan bevétel, amivel nem 
kalkuláltunk. Vagy ilyenkor szívesen visszautasí-
tanánk egy munkát csak azért, mert már nem 
szerezhetünk bevételt? Ugye, nem? Tehát kalku-
láljuk ki a várható adót, és annak teljes össze-
géig töltsük is fel a már megfizetett előlegeket.

Társasági adó

Az evához képest a feltöltési kötelezettség sok 
hasonlóságot mutat. Itt is van bírság, ha nem 
jól számolunk vagy ha későn fizetünk. Itt is 
van egy 10%-os tűréshatár. De azért vannak 
különbségek is.

A társaságiadó-előleget az év folyamán nem 
a tényleges eredmény alapján fizettük meg, ha-
nem a korábbi évek adójából került számításra. 
Ezt ugye az akkori 29-es bevallásokban be is val-
lottuk, így bármi is történik az idén a nyereség 
kapcsán, ezt az adóelőleget meg kell fizetni. 

A társasági adóban vannak adókedvezmé-
nyek is, amikkel már a feltöltési kötelezettség 
kapcsán is kalkulálhatunk. Ha támogattunk 
egy látványcsapatsport-egyesületet, akkor en-
nek a támogatásnak az összegét levonhatjuk 
az adókötelezettségből.

A számítás tehát egy hosszabb folyamat, soha 
ne hagyjuk az utolsó pillanatra. És ha megvan a 
feltöltési kötelezettség eredménye, akkor ezt az 
adóhatósághoz be is kell vallani a 01-es bevalláson.

És még egy fontos dolog. Azok a cégek, amelyek 
a társaságiadó-előleget negyedévente fizetik, azok-
nak a korábbi időszakokra a negyedévet követő 
hónap 20-ig kellett fizetniük. A feltöltési kötelezett-
séggel együtt december 20-ig a negyedik negyed-
évi előleget is be kell fizetni. Így előfordulhat, hogy 
a várható adó kalkulációjakor egy jó nagy túlfizetés 
jön ki, mégis kell előleget fizetni. Azt a negyedik 
negyedévi előleget, amit az előző évi tényleges 
társasági adó alapján mindenféleképpen előírnak.

Változás az új adócsomagban

A társasági adó feltöltésével kapcsolatban egy 
változás is van az új adócsomagban. Az adózás 

be is kell vallani. Elindult egy „pánikhullám” a 
szakemberek körében ennek a hírnek az ellen-
őrzésére. A végeredmény pedig az, hogy csak 
egy szerencsétlenül megfogalmazott mondat 
került bele a tájékoztatóba, és esetükben az 
adóelőleget most nem kell bevallani.

A feltöltés lényege

Az adóelőleg feltöltésének a lényege, hogy a 
tárgyévre várható adó és a már megfizetett 
adóelőleg közötti különbözetet még az év 
utolsó hónapjában meg kell fizetni. Természe-
tesen egy várható adót csak kalkulálni tudunk, 
ezért a tévedés lehetősége fennáll, de ebből 
még nincs probléma.

Az evásoknál a december 20-i dátumnak 
olyan jelentősége is van, hogy ha ezen a na-
pon van nyilvántartott adótartozás, akkor az 
az evából való kizáráshoz vezet. Ezen a napon 
azonban könnyen el tudjuk kerülni a tartozást, 
hiszen náluk a korábbi (első három negyedév-
re vonatkozó) előleget sem kellett bevallani. 
Így ha fizettünk előleget negyedévente, akkor 
nemhogy tartozásunk nincs, hanem túlfizeté-
sünk van a számlán. De vigyázzunk, mert ez 
nem valós túlfizetés. Amikor a 43-as bevallást 
benyújtjuk, akkor az előleg összegét is be kell 
írni a bevallásba, amit a folyószámlán vissza-
menőlegesen írnak elő kötelezettségként.

Ez viszont már nem befolyásolja azt a tényt, 
hogy december 20-án nem volt köztartozás.

Ha rosszul számolsz, bírságot kapsz

Szóval lehet, hogy az evaalanyiságunkat köny-
nyedén meg tudjuk tartani akkor is, ha a ko-

A kiva feltöltésének egyszerűen 
nincs realitása, hiszen a kiva 
alapja még az év vége előtt 10 
nappal is kalkulálhatatlan.

A december 20-ig esedékes feltöltési köte-
lezettség így nagyon szélsőséges eredménye-
ket is adhat. Ha a tárgyévünk várható adója 
messze elmarad a korábbi évek alapján már 
előírt előlegek együttes összegétől, akkor egy 
csomó túlfizetésünk is lehet. Ha viszont ennek 
az évnek az eredménye kimagasló a korábbi-
hoz képest, akkor egy nagyobb befizetési kö-
telezettségünk is lehet.



3. oldalwww.iranyadomagazin.hu

rendjéről szóló törvény 172. § (12) bekez-
dése szerint a „mulasztási bírság alapjának 
számítása során figyelmen kívül kell hagyni 
az adóelőleg-kiegészítés esedékességének 
napján és a mérlegfordulónapon alkalma-
zott árfolyam különbsége alapján számított 
nyereségjellegű árfolyam-különbözetet, ha az 
adóalapot képez”.

Mindez azt jelenti, hogy az év végi átérté-
kelést a rendelkezésre álló árfolyam-informá-
ciók alapján ki kell kalkulálni, és a várható adó 
meghatározásakor figyelembe kell venni. És 
ha az árfolyam változása év végéig a vállalko-
zásnak további nyereséget okoz, akkor emiatt 
nem szabad bírságot kiszabni. Ezenkívül lehet 
még 10%-ot tévedni.

Egyetlen szépséghiba van a dologban. A de-
cember 20-i árfolyamhoz képest ismeri el a tör-
vény azt, hogy beláthatatlan. Ha a feltöltést én sze-
retném korábban bevallani és befizetni, akkor a 
feltöltésről szóló bevallás benyújtásától december 
20-ig terjedő időszak az én kockázatom marad. Ha 
itt keletkezik az a bizonyos nyereségjellegű külön-
bözet, akkor arra bírságot kell fizetni.

Egyelőre annak gyakorlatát még nem ismer-
jük, honnan fogja tudni az adóhatóság, hogy bár 

van a feltöltésben egy kis hiány, de ne adjon 
bírságot, mert az az előbb írt árfolyam miatt van. 
Nem lepődnék meg, ha a tao-bevallásban erre 
kitalálnának egy sort, de egyelőre ez még rejtély.

Helyi iparűzési adó

Ez az előbb tárgyalt két adónemhez képest 
inkább a társasági adóra hasonlít. Az év folya-
mán két alkalommal fizetett előleg a korábbi 
évek számításából jön ki, így a feltöltés ettől 
lehet lényegesen eltérő.

Fontos, hogy a helyi adóelőleget  is be kell 
vallani, így ha nem kaptunk az önkormányza-
tunktól erre nyomtatványt, akkor fel kell men-
ni a település weboldalára, és ott meg kell 
keresni. Szinte biztos, hogy onnan letölthető.

Környezetvédelmi termékdíj

Ennek az adónemnek a feltöltésével kapcso-
latban van a legegyszerűbb dolgunk, valójá-
ban már túl is vagyunk rajta.

A december 20-ig esedékes összeget a har-
madik negyedévi bevallással egyidejűleg kellett 
bevallani. Itt nem a várható adó összegéig kellett 
kalkulálni, hanem az első három negyedév tény-
leges adója alapján kellett egy számítást végezni.

Ezzel a módszerrel okafogyottá válik a mu-
lasztási bírság a 10%-ot meghaladó eltérés 
esetén, és nem terheli az adminisztrációt kü-
lön bevallás sem.

Mindösszesen annyit kell tenni, hogy ne 
felejtsük el az október 20-ig leadott bevallás 
alapján előírt kötelezettséget december 20-
ig megfizetni. Ehhez talán segítséget ad az 
is, hogyha a NAV-folyószámlát előremutató 
dátummal kérjük le, és akkor egyértelművé 
válik, hogy mennyit kell fizetni.

(Ezt a trükköt egyébként a társasági adó 
kapcsán is bevethetjük, és akkor egyértelmű 
lesz, mennyi az a már előírt előleg, amit akkor is 
meg kell fizetni, ha a feltöltésünk nulla lenne.)

Kisvállalati adó

Talán furcsának tartod, hogy ezt az adónemet 
is belevettem a cikkbe. A kivaelőleget negyed-
évente fizettük az év első kilenc hónapjában. 
És joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon a 
negyedik negyedévet itt is előre kell-e hozni.

Sok kérdést kaptam ez ügyben, ezért is fog-
lalkozom vele.

A törvény egyelőre nem ír elő a kivásoknál 
feltöltési kötelezettséget, így nekik december 
20-ig sem bevallani, sem befizetni nem kell.

Vannak, akik szerint ez csak idő kérdése, és 
itt is meg fog jelenni ez a kötelezettség. Szerin-
tem ennek egyszerűen nincs realitása, hiszen 
a kiva alapja még az év vége előtt 10 nappal is 
kalkulálhatatlan. 

Ha bevezetnék a feltöltési kötelezettséget, 
akkor szinte biztos, hogy semmilyen „tudo-
mányos” alapra nem lehetne helyezni annak 
számítását.

A befizetési kötelezettség teljesítésének 
módja

A befizetési kötelezettség teljesítésének leg-
egyszerűbb módja természetesen a banki 
átutalás, fokozott figyelemmel arra, hogy azt a 
bank még aznap teljesítse.

Előfordulhat azonban olyan szituáció, hogy 
más adónemen fennáll a túlfizetés, melyről 
egy átvezetéssel szeretnénk a társasági adót 
teljesíteni.

Kockázatosnak tűnik, hiszen tudjuk, hogy 
az átvezetési kérelmek csak 30-40 nap múlva 
jelennek meg a folyószámlán, így december 
20-án még úgy tűnik, hogy tartozás van.

Az átvezetést azonban a benyújtásakor tel-
jesítettnek kell tekinteni akkor, ha a terhelen-
dő adónemen tényleg van túlfizetés, és ez az 
átvezetés adóhatósági könyvelésének napján 
is fennáll.

Ne féljünk tehát az átvezetéstől, de fokozott 
figyelemmel legyünk a folyószámlánk iránt.

Ismét itt a feltöltési kötelezettség   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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most sem döntött. És miután a választást bejelenteni nem kellett se-
hova, ő sincs lekésve semmiről.

Ahol a gazdasági esemény két üzleti évet érint

A 398/2012-es kormányrendelet szerint (ami a mikrogazdálkodói beszámo-
lóról szól) az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti 
évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes 
összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását 
közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. 

Két üzleti évet érint az is, ha az egyikben kibocsátják a számlát, és 
az teljes egészében a másik évre szól. És természetesen az is, ahol 
maga az elszámolási időszak áthúzódik a következő évre.

Nézzünk rá példákat

Ha 2013-ban előfizetünk egy újságra, ami az időszakát tekintve teljes 
egészében a 2014-es évre szól, akkor azt a 2013-as évre kell költség-
ként elszámolni.

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vál-
lalkozásoknál a megbízható és valós összkép 
kialakítása mellett előtérbe került a „szabá-
lyosság” alapelve.

Időbeli elhatárolások egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásnál   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az eddigi időbeli elhatárolások

A számviteli törvény az időbeli elhatárolásokat mint alapelvet fogal-
mazta meg. Ennek lényege, hogy az olyan gazdasági események kiha-
tásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak 
bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan 
az az alapul szolgáló és az elszámolási időszak között megoszlik.

Ennek fő mozgatórugója az a cél, hogy a beszámolónak a vállalko-
zás vagyonát úgy kell kimutatnia, hogy az megbízható, valós összképet 
mutasson.

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozások – bár a fő 
„biblia” náluk is a számviteli törvény – egy kormányrendelet szerint 
készítik a beszámolót. Itt a megbízható és valós összkép kialakítása 
mellett előtérbe került a „szabályosság” alapelve. Ilyen persze nem 
került megfogalmazásra, de sokszor tapasztaljuk azt – például az idő-
beli elhatárolásoknál –, nem az a fontos, hogy az összkép jó legyen, 
hanem hogy betartsuk a kormányrendelet előírását.

A tavalyi évben tehát a számviteli törvény szerint képeztük az idő-
beli elhatárolásokat. Ezeket az elhatárolásokat az év elején vissza is 
kellett vezetni (ha még nem tetted meg, akkor rajta…), így az időbeli 
elhatárolások főkönyvi számlán elvileg nincs egyenleg. 

Az idén már felmerülhetett olyan költség vagy bevétel, ami nem 
csak a 2013-as évet érinti. Nálam is az a gyakorlat, hogy ezeket a szám-
lákat rögtön fénymásolom, és a mérleghez készítendő leltárhoz már 
most félreteszem. Persze ahol év elején a mikrogazdálkodói beszá-
molót választottuk, ott más a helyzet.

És bár ezt a beszámolási formát a fordulónapot követő 90 napon 
belül kellett volna választani, biztos vagyok benne, hogy van, aki még 

Időbeli elhatárolások egy 
mikrogazdálkodói beszámolót 
készítő vállalkozásnál
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna 

Már ennek a magazinnak a hasábjain is olvashattál cikket a mikrogazdálkodói beszámolóval kapcsolat-
ban. Most viszont eljött az év vége, és „élesben” kell alkalmaznunk azt, amit eddig csak elméletben emle-
gettünk. Az év végi elhatárolások kérdésköre a mikrogazdálkodói beszámolót választóknál tartalmaz új 
elemeket a már megszokottakhoz képest.
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ezt megelőző időszakokra vonatkoznak, és a kamatfizetés periódusa 
az egy évet meghaladja. 

Az előbb is hoztam a kapott kamatra példát, hogy nem kell elhatá-
rolni. Az esetek többségében ez is a helyzet.

Abban az esetben viszont, ha a kamatfizetés periódusa több mint 
egy év, azaz ilyen ritkán kapjuk meg a kamatot, akkor az időarányosan 
járó kamatot el kell számolni bevételként arra az évre, amelyikre az 
vonatkozik.

Véleményem szerint ez még a lekötött betéteknél is ritka, de nem 
lehetetlen.

A másik eset az aktív időbeli elhatárolásra az olyan költségek, ame-
lyek kettőnél több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszak-
ban kerültek költségként vagy ráfordításként elszámolásra.

Ha például egy vírusirtó szoftver szolgáltatásait vesszük meg 3 
évre, akkor azt költségként azokra az évekre kell szétosztani, ame-
lyekre a szolgáltatást igénybe vesszük. Lehet, most felmerül a kérdés, 
hogy ezt miért nem tesszük az immateriális javak közé. Érzésem sze-
rint ez inkább egy igénybe vett szolgáltatás, hiszen azt vásároljuk meg, 
hogy nekünk folyamatosan frissítik a programot a gépünkön. Én az 
ilyen szolgáltatásokat az 52-es számlacsoportba szoktam könyvelni és 
az évek között időbelileg elhatárolni.

Ha a vásárolt szolgáltatás időtartamát tekintve csak 2 évet érint 
(amikor vásároljuk és még maximum egyet), akkor a mikrogazdálkodói 
beszámolót készítőknek nem kell elhatárolást könyvelniük. Ha viszont 
ennél hosszabb az időszak, akkor az egyes időszakokra fel kell osztani 
a költséget.

 
A harmadik eset pedig az aktív időbeli elhatárolások között az az 

eset, amikor átvállalt kötelezettség miatt halasztott ráfordítást számo-
lunk el, de ez is csak akkor, ha az meghaladja az 1 millió forintot. 

Amikor van passzív időbeli elhatárolás a beszámolóban

Ezt már talán nem is kell olyan hosszasan ecsetelni, hiszen az aktív 
időbeli elhatárolásokkal azonos a logikája, csak pont fordítva merül 
fel.

Tehát ha nem kapjuk a kamatot, hanem fizetjük, csak akkor kell 
elhatárolni, ha a kamatfizetés periódusa meghaladja az 1 évet.

Passzív elhatárolásként a lezárt időszakban felmerülő, de csak a 
következő évre vonatkozó bevételeket kell elhatárolni, de csak akkor, 
ha az időszak több mint 2 évet érint.

Illetve a halasztott bevételeknél is csak olyanokkal kell foglalkozni, 
ami az összegét tekintve meghaladja az egymillió forintot. 

Ha 2013-ban előfizetünk az újságra, de a díjbekérőt csak 2014-
ben utaljuk el, így az előfizetésről szóló számla már 2014-re szól, ak-
kor azt 2014-re kell költségként elszámolni.

Ha 2014-ben az első bankkivonaton terhelnek meg minket a 2013-
as évre vonatkozó bankköltséggel, akkor azt már csak 2014-re lehet 
költségként elszámolni.

Ha a decemberre jutó kamatot 2014-ben írják jóvá a bankszám-
lánkon, akkor azt 2014-re kell bevételként elszámolni.

Ha 2013 decemberében kibocsátjuk a 2014 januárjára vonatkozó 
bérleti díjról a számlát, akkor azt 2013-ban kell bevételként elszámol-
ni még akkor is, ha az áfa szerinti teljesítési időpont (azaz a fizetési 
határidő) 2014-re esik.

Ha 2014 januárjában számlázzuk le a 2013 decemberére vonat-
kozó könyvelési díjat, akkor azt már csak 2014-ben kell bevételként 
elszámolni.

A 2014-ben leszámlázott összes közüzemi díj, telefonszámla és 
hasonló szolgáltatások már csak 2014-re számolhatók el költségként.

A 2013 decemberében kifizetett kötelező biztosítási díj, ami már 
a 2014-es év első negyedévére vonatkozik, azt 2013-ban el lehet szá-
molni költségként.

Amikor van aktív időbeli elhatárolás a beszámolóban

Természetesen maradtak olyan szituációk, amikor egy mikrogazdálkodói be-
számolóban aktív időbeli elhatárolást kell kimutatni.

Az egyik ilyen eset azok a járó kamatbevételek, amelyek csak a 
mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt vagy az 

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vál-
lalkozásoknál a megbízható és valós összkép 
kialakítása mellett előtérbe került a „szabá-
lyosság” alapelve.

Időbeli elhatárolások egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásnál   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Lesz-e határidő-módosítás?

Pénztárgépfronton sajnos vannak hírek, és nem arról van szó, hogy a 
helyzet változatlan. Kezdjük a legfontosabbal: november 15-én bom-
baként robbant az új rendelet, mely szerint november 25-ig minden, 
jelenleg elektronikus naplós géppel nem rendelkező vállalkozónak a 
forgalmazó által visszaigazolt megrendelést kell tudni produkálnia. A 
megrendelésnek olyan gépre kell szólnia, ami jogerős forgalmazói en-
gedéllyel bír. Az a része nem változott a történetnek, hogy a megrende-
léseken szereplő vállalási dátum a határidő, ami 2013. december 31-ét 
követő dátum nem lehet. Már csak azért sem, mert akkor a támogatás-
tól garantáltan búcsút vehet a vállalkozó, már ha egyébként járna neki. 
Csak ismétlésképpen: ez év végéig nemcsak a beszerzésnek, hanem a 
beüzemelésnek is meg kell történnie a támogatás megszerzéséhez.

Ha rossz pénztárgépet választottunk…

A november 25-i dátum azok számára valószínűleg nem jelent prob-
lémát, akik nem a sokat emlegetett SAM4S géptípusok valamelyikét 
rendelték meg. A cikk zárásakor, azaz november 22-ig még mindig 
nem volt jogerős egyik SAM4S gép sem, itt egyedül a november 25., 
hétfő hozhatott változást. Sokan vannak viszont olyan megrendelő 
birtokában, melyben az előbb emlegetett géptípus szerepel. Ők kény-
telenek másik gépre szerződni, amit ugye a NAV honlapján keresztül 
is meg lehet tenni. Az adóhatóság ehhez a fajta átálláshoz annyi se-
gítséget ad csak, hogy büntetni fog, ha ezt nem lépik meg. A korábbi 
géptípusra elutalt előleg visszaszerzéséhez szintén nem kapnak a vál-
lalkozók segítő kezet.

Mi van a korábbi megrendeléshez már odaadott támogatásos 
kóddal? Ez nem probléma, a már leadott kód felhasználható másik 
megrendeléshez is, a lényeg a beüzemelésen van: ha az adott kóddal 
december 31-ig sikerül egy online pénztárgépet beüzemelnie, akkor 

a támogatás véglegeződik. Másik pénztárgépet be-
üzemelni ezzel a kóddal már nem lehet.

Üzemanyagkutak helyzete

Van még ezen felül is abszurd 
helyzet, bár nem sokakat érint. Az 
üzemanyagkutat is kezelni tudó kasszá-
ból még nincs olyan, ami forgalmi en-
gedélyes. Az az üzemanyagkút, amely-
nek kontrollszalagos régi kasszája van, 
jelenleg nem tud mire szerződni, legjobb 
szándéka ellenére sem. És itt ez abszolút 
jogos védekezés, nincs helye mulasztási 
bírságnak, nem kell számlázgatásra át-
térni (nem is biztos, hogy meg lehet-
ne oldani).

Több helyszínen 
való jelenlét, 
tartalékgép

A múltkori 
s z á m u n k b a n 
b e s z á m o l t u n k 
róla, hogy az új 
gépek esetén azok 
mozgatását 5 nappal a fizikai 
átmozgatás előtt jelenteni kell. Tartalék-
gép, illetve olyan pénztárgép esetén, amit több, egy-
mással nem párhuzamosan nyitva tartó üzletben használnának, ez 

Pénztárgépes aktualitások…
…avagy az online pénztárgépek bevezetésének kapujában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nagyon izgalmasan indul a következő év, hiszen 2013. december 31-ig (legalábbis a jelenlegi állapot sze-
rint) a régi pénztárgépek jelentős részét online gépek váltják fel. Röviden összeszedjük az utolsó felada-
tokat, teendőket, bízva abban, hogy mindenki gördülékenyen átállhasson az új rendszerre.
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7. oldal

2013 végéig nemcsak 
a beszerzésnek, hanem 
a beüzemelésnek is meg 
kell történnie a támogatás 
megszerzéséhez.

figyelembe vesszük a NAV 5 napos átfutási idejét, akkor november 
7-én meg kellett kérnünk a kódot, hogy azt november 12-re megkap-
juk, és kb. 24 óra alatt a megrendelőt is tető alá kellett hozni.

Adóügyi ellenőrző egység beszerzése

Korábban többször is lehetett hallani, hogy bizonyos pénztárgépekbe 
elég csak beépíteni az adóügyi ellenőrző egységet, nem szükséges a 
teljes pénztárgép cseréje. A helyzet az, hogy jelenleg sincs forgalmazási 
engedély az önálló adóügyi ellenőrző egységekre, tehát ebben már így 
az év vége felé nem érdemes gondolkodni. Természetesen az elképzel-
hető, hogy valaki olyan pénztárgépet vett, aminek a típusa online funk-
cióra is engedélyezve van, csak az még nincs beépítve. Bizonytalanság 
esetén a www.mkeh.hu honlapon érdemes meggyőződni arról, hogy az 
adott géptípus forgalmazási engedélye zöld lámpát kapott-e.

Üzembe helyezési kód sorsa átalakulás esetén

Hétköznapi esetnek számít a társaságiforma-váltás. A jogelőd cég 
megigényelte a kódot, és már megrendelővel is bír. A társaságiforma-
váltás mellett döntenek a tulajdonosok. A teendő ekkor az, hogy a 
jogutód is megigényli a kódot, és a megrendelőt is újra kell írni vagy 
módosítani. Az is kérdés, hogy a támogatástól elesik-e. A válasz az, 
hogy nem, az új kód igénylésekor a jogutódként átvett régi pénztárgép 
AP-számára kérhető a támogatásos kód.

És még lehet, hogy így sincs vége…
 
Az online pénztárgépekről szólt szinte az egész év, de ha azt hinnénk, 
hogy a január 1-jei nyitással minden kérdés rendeződik, akkor való-
színűleg tévedünk.

A NAV weboldalán folyamatosan teszi ki az új információkat, és a 
naprakész tudás miatt ezeket folyamatosan figyelnünk kell.

Legutóbb az ügyfélkapu szolgáltatásai közé tettek be új lehetősé-
geket. A pénztárgépek megrendelésével kapcsolatban egy visszaiga-
zoló üzenetet fognak kapni az üzemeltetők.

Ezt írja a NAV: 
„A rendelés leadását és a visszaigazolás megérkezését követően az 

eBEV szolgáltatásban a pénztárgép- megrendelés leadásával kapcso-
latban további teendő nincs.”

Ne értsük félre ezt a mondatot, lesznek még további teendőink.

nem megoldható. Ezt a szigort úgy oldot-
ták fel, hogy a PTGREG nyomtatványon 
egy VALT nevű pótlapot nyitottak, melyen 
maximum 4 helyszínt lehet bejelenteni. 

A korlátozás oka ismeretlen, mondjuk 
egy tartalékgép esetén több helyszín 
is életszerű, de már ez is előrelépés.

Új üzlet nyitása az átmeneti 
időszakban

Felmerül a kérdés, hogy mi 
annak a dolga, aki új üzletet 

akar nyitni mondjuk december 
6-án. A tényleges üzletnyitás-

tól számított 8 napon belül, 
azaz december 14-re 

meg kell legyen a 
kódunk, illetve a 
tényleges üzlet-

nyitástól számított 
7 napon belül, azaz 

no vember 13-ra 
az új gépre szóló 

s zer ződésse l 
kell rendel-

kezni. A szer-
vizek ál-

talában 
c s a k 
akkor 

s z e r -
z ő d n e k , 

ha már van 
kód, tehát tolódik minden előrébb. Ha 
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Az ellentmondás

Az ellentmondás pedig az, hogy mik ro gaz-
dál kodói beszámolót nem választhat olyan 
vállalkozás, amely könyvvizsgálatra kötelezett. 
Ezt a számviteli törvény 9. § (6) bekezdésében 
olvashatjuk ilyen megfogalmazásban: 

„Egyszerűsített éves beszámolóját – saját 
választása alapján – a 6. § (5) bekezdés sze-
rinti kormányrendeletben foglaltaknak meg-
felelően (mikrogazdálkodói egyszerűsített 
éves beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgá-
latra nem kötelezett vállalkozó…”

De ki a „könyvvizsgálatra nem kötelezett” 
vállalkozó? Illetve fordítsuk meg a kérdést. 
Könyvvizsgálatra kötelezett-e az a vállalkozó, 
aki beszámolóját saját elhatározásából veti 
alá a könyvvizsgáló figyelő szemeinek, és ké-
szítteti el a független könyvvizsgálói jelentést?

Akik szerint a könyvvizsgálat kizárja  
a választást

A riadalmat valójában az okozta, hogy a 
Könyvvizsgálói Kamara konzultációs szolgá-
lata szerint a számviteli törvény 155. § (2) 
bekezdése szerint a vállalkozó dönthet arról, 
hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyv-
vizsgálót bíz meg, erre az esetre is a kötelező 

könyvvizsgálatra vonatkozó szabályok vonat-
koznak. 

A Számviteli törvény értelmében pedig nem 
választhatja a vállalkozás a mikrogazdálkodói 
beszámoló készítését, ha könyvvizsgálatra kö-
telezett vállalkozás.

És az ellenvélemény

Az előbbiekkel magam sem értek egyet, mert az 
önként választott felülvizsgálat nem tud átváltozni 
kötelező könyvvizsgálattá még akkor sem, ha az 
eljárás során ezeket a szabályokat kell alkalmazni.

Amikor a beszámolót közzétesszük, és az 
elektronikus űrlap elején válaszolnunk kell 
arra a kérdésre, hogy a vállalkozás kötele-
zett-e könyvvizsgálatra, akkor is a „nem”-et 
fogjuk bejelölni.

A témában kikértem az NGM véleményét 
is, akik szerint külön dicséret illeti meg azt a 
vállalkozót, aki ezt a pluszfeladatot is bevállal-
ja a megbízható és valós összkép érdekében. 
Őket nem lenne céljuk „büntetni” azzal, hogy 
az adminisztráció egyszerűsítéséből kizárják.

De ez a megoldás a törvények együttolva-
sásából is ki tud jönni.

Végeredményképpen tehát az a vállalkozó, 
aki a beszámoló felülvizsgálatával saját elha-
tározása alapján könyvvizsgálót bíz meg, de 

Ebben az évben először lehet készíteni mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, így olyan kér-
désekre kell a törvények együttolvasásából választ adni, melyeken korábban még nem is gondolkodtunk. 
Egy mikrogazdálkodói beszámoló könyvvizsgálata is ilyen eset. Ráadásul az ellentétes állásfoglalások el is 
bizonytalanították a szakembereket.

Találkozhat-e a mikrogazdálkodói beszámoló és a könyvvizsgálat egymással?   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

egyébként jogszabály előírása alapján nem 
kötelező, megfelel a 9. § (6) bekezdése köve-
telménynek. Így készíthet mikrogazdálkodói 
egyszerűsített éves beszámolót.

Ha egy vállalkozó 
a beszámoló felülvizsgálatá-
val könyvvizsgálót bíz meg, 
erre az esetre is a kötelező 
könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályok vonatkoznak.

Találkozhat-e a mikrogazdálkodói 
beszámoló és a könyvvizsgálat egymással?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ha egy vállalkozó 
a beszámoló felülvizsgálatá-
val könyvvizsgálót bíz meg, 
erre az esetre is a kötelező 
könyvvizsgálatra vonatkozó 
szabályok vonatkoznak.

Az előzmény

Fontos lehet ez azoknak a vállalkozásoknak, ame-
lyek szeretnék az előírásokat betartani, és fontos 
ez azért is, mert ez jelentős kiadás, amire fedezetet 
kell képezni. Sokszor lepődnek meg a munkáltatók 
akkor, amikor a gyereknevelésből visszatérőkkel 
megállapodnak, hogy nem jönnek vissza dolgozni, 
és ekkor a munkaviszony megszűnésekor – bár 
tényleges munkavégzés egy nap sem történt – 
mégis többhavi jövedelmet kell kifizetni.

Megérezte ennek fonákságát is a jogalkotó, így 
csökkentette ezt az időszakot, amelyre szabadság 
illeti meg a munkavállalót.

Némi történeti visszatekintés, hogyan ala-
kult ki ez a jogintézmény. A gyest 1968-ban 
vezette be Magyarország. Az oka az volt, hogy 
nagyon lecsökkent a születések száma, és a 
gyerekvállalási kedv megnövekedését remélték 
tőle. Ekkor a gyermekeket nem vették fel intéz-
ménybe addig, amíg az édesanya otthon volt 
velük. Amikor a mama visszatért a munkába, 
akkor kezdhette el a gyermek az óvodába já-
rást. A gyermekek beszoktatására biztosították, 
hogy a szülő ezen időszak alatt szabadságon 
lehessen. Ez általában két hét volt. Most a 
szabadságnapok száma sokkal magasabb, de 
a beszoktatási idő nem nőtt. Így a munkálta-
tók nehezen értik meg, valójában miért is jár 
szabadság arra az időszakra, amikor „szabad-
ságon” volt valaki.

Nézzük az általános előírásokat

A szabadságnapok száma a betöltött életkortól 
függ.

Az új Munka törvénykönyve megváltoztatta a szabadságokra vonatkozó rendelkezéseket, így sok szak-
embernek okoz problémát néhány speciális esetben a szabadságok mértékének meghatározása. Ne-
héz feladvány egy gyesről visszatérő munkavállaló esete, de érdekes az is, ha a fizetés nélküli szabadság 
alatt a cég végelszámolással megszűnik. A cikk 3 példát dolgoz fel. Ha van kedved gyakorolni, először 
te is számold ki a szabadságokat, majd hasonlítsd össze az eredményedet az itt vázolt megoldással.

A szabadság megilleti a munkavállalót arra az 
időre is:

• amikor szülési szabadságon van,
• a gyermek gondozása céljából igénybe vett 

fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára.

Ehhez kapcsolódó az is, hogy nem jár szabadság a 
keresőképtelenség miatti távollét idejére, amikor 
annak időtartama meghaladja a 30. napot.

I. eset

Egy munkavállaló 2007-ben elment szülési sza-
badságra. Amikor az első gyermek 3 éves lett, egy 
hónapra rá megszületett a kistestvér. Ebben a köz-
tes egy hónapos időszakban az anyuka táppénzen 
volt. 2013-ban visszajön dolgozni.

Mennyi szabadságot kell neki kiadni?

Szabadságok a gyakorlatban
Szerző: Gottgeisl Rita, Láng Noémi

Életkor
Szabad-

ságnapok 
száma

Alap 20
25 évtől 21
28 évtől 22
31 évtől 23
33 évtől 24
35 évtől 25
37 évtől 26
39 évtől 27
41 évtől 28
43 évtől 29
45 évtől 30

Gyerekszabadság:  
a gyerek 

születésének 
évétől addig 

az évig, 
amelyben betölti 

a 16. évét
Egy gyerek 2
Két gyerek 4
Kettőnél 

több gyerek
7
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Megoldás:
2013-ban 62 napot kell kiadni a munkába 
álláskor, és még megilleti 2013-ra 11 nap 
szabadság.

A munkáltatók nehezen 
értik meg, valójában 
miért is jár szabadság 
arra az időszakra, 
amikor „szabadságon” 
volt valaki.

Anya születési éve 1983
Szülés napja 2007. 07. 01. 2010. 08. 01.
Szabadságnapok száma 20 21 22
Gyerek utáni szabadság 2 4 4

      Napok száma
Járó sza-
badság

Kivett 
szabadság

Munkavégzés 2007. 01. 01. 2007. 06. 30. 181 10 21
Tgyás 2007. 07. 01. 2007. 12. 15. 168 10  
Gyed 2007. 12. 16. 2007. 12. 31. 16 1  
2007. évi összesen 365 21 21
Előző évről áthozott       0  
Gyed első éve* 2008. 01. 01. 2008. 12. 15. 349 22  
Gyed második éve 2008. 12. 16. 2010. 12. 31. 16 0  
2008. évi összesen 365 22 0
           
Előző évről áthozott       22  
Gyed második éve 2009. 01. 01. 2009. 06. 30. 181 0  
Gyes 2009. 07. 01. 2009. 12. 31. 184 0  
2009. évi összesen 365 0 0
           
Előző évről áthozott       22  
Gyes 2010. 01. 01. 2010. 06. 30. 181 0  
Táppénz 2010. 07. 01. 2010. 07. 31. 31 2  
Tgyás 2010. 08. 01. 2010. 12. 31. 153 10  
2010. évi összesen  365 13 0
           
Előző évről áthozott       35  
Tgyás 2011. 01. 01. 2011. 01. 15. 15 1  
Gyed első éve 2011. 01. 16. 2011. 12. 31. 350 25  
2011. évi összesen 365 26 0
           
Előző évről áthozott       61  
Gyed első éve 2012. 01. 01. 2012. 01. 15. 15 1  
Gyed második éve 2012. 01. 16. 2012. 07. 31. 197 0  
Gyes 2012. 08. 01. 2012. 12. 31. 153 0  
2012. évi összesen 365 1  
           
Előző évről áthozott       62  
Gyes 2013. 01. 01. 2013. 07. 31. 212 0  
Szabadság 2013. 08. 01. 2013. 10. 29. 90 6  
Munkavégzés 2013. 10. 30. 2013. 12. 31. 63 4  
2013. évi összesen 365 11  

* a 2011. július 17. után született gyermeknél már csak a gyed első hat hónapjára jár a szabadság.
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Szabadságok a gyakorlatban   Gottgeisl Rita, Láng Noémi

III. eset

Egy munkavállaló munkaviszonya 2009. február 
9-én kezdődött. Három hónapnyi munkavégzés 
után megszületett az első gyermek, 2009. május 
19-én. A második gyermek 2011. január 10-én, a 
harmadik pedig 2012. november 25-én született.

2009-ben a 3 hónap alatt összesen 2 nap sza-
badságot vett ki.

A cég 2013. december 31-én végelszámolással 
megszűnik. Hány nap szabadságot kell a munkavi-
szony megszűnésekor megváltani?

Az előzőek mintájára számolva így alakul-
nak a szabadságok:

     

Na-
pok 
szá-
ma

Járó 
sza-
bad-
ság

Munka-
végzés

2009. 
02. 09.

2009. 
05. 18.

99 4

Tgyás
2009. 

05. 19.
2009. 

11. 02.
168 11

Gyed első 
éve

2009. 
11. 03.

2010. 
11. 02.

365 23

Gyed má -
sodik éve

2010. 
11. 03.

2011. 
01. 09.

68 0

Tgyás
2011. 

01. 10.
2011. 

06. 26.
168 12

Gyed első 
éve

2011. 
06. 27.

2012. 
06. 26.

365 29

Gyed má-
sodik éve

2012. 
06. 27.

2012. 
11. 24.

151 0

Tgyás
2012. 

11. 25.
2013. 

05. 11.
168 14

Gyed első 
hat hónap

2013. 
05. 12.

2013. 
11. 11.

184 0

Gyed 
to vábbi 
része

2013. 
11. 12.

2013. 
12. 31.

50 1

Kifizetendő szabadságmeg-
váltás 

94

A munkavállalónak tehát 94 nap szabadságot 
kell megváltani.

II. eset

Egy munkavállaló 2011. október 16-án szül-
te gyermekét, és ezzel a nappal kezdte meg 
a szülési szabadságát. A 2011-re járó összes 
szabadságát még a tárgyévben ki is vette.

2013. november 1-jétől visszajön dolgozni. 
A munkavállalónak ez már a második gyerme-
ke, így a gyermekek után járó pótszabadság 
évente 4 nap. 

Hány nap szabadság illeti meg a munka-
vállalót?

Megoldás:

2013. november 1. és december 2. között kell 
kivenni a 21 nap szabadságot, és még jár neki 
2013. évben 5 nap szabadság.

A munkáltatók nehezen 
értik meg, valójában 
miért is jár szabadság 
arra az időszakra, 
amikor „szabadságon” 
volt valaki.

Napok 
száma

Járó sza-
badság

Kivett sza-
badság

Munkavégzés 2011. 01. 01. 2011. 10. 15. 288 22  
Tgyás 2011. 10. 16. 2011. 12. 31. 77 6  
2011. évi összesen 365 28 28

Előző évről áthozott       0  
Tgyás 2012. 01. 01. 2012. 04. 01. 91 7  
Gyed első hat hónap 2012. 04. 02. 2012. 10. 01. 183 14  
Gyed további része 2012. 10. 02. 2012. 12. 31. 91 0  
2012. évi összesen 365 21  

Előző évről áthozott       21  
Gyed 2013. 01. 01. 2013. 10. 31. 304 0  
Szabadság 2013. 11. 01. 2013. 12. 02. 32 3  
Munkavégzés 2013. 12. 03. 2013. 12. 31. 29 2  
2013. évi összesen 365 5  

Anya születési éve 1978

Szülés napja
2011. 

10. 16.
2013. 

01. 01.
Szabadságnapok 
száma

24 25

Gyerek utáni 
szabadság

4 4
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Sokan csak onnan ismerik ezt a kifejezést, hogy az 
áfatörvény 169. §-ában, a számla kötelező tartal-
mi elemei között szerepel egy ilyen kifejezés. De mit 
takar pontosan ez a számlázási rendszer? Mikor 
fordulhat elő, hogy a számlát a terméket beszerző 
vagy a szolgáltatást igénybe vevő állítja ki?

Az áfatörvény 2013. év óta tartalmazza, hogy a számlán kötelezően fel 
kell tüntetni – „önszámlázás” kifejezéssel – azt a körülményt, hogy a 
vevő bocsátja ki a számlát. A gyakorlatban például a biztosítótársasá-
gok szoktak így eljárni, amikor az ügynökeik helyett kiállítják a jutalé-
kos számlát. Tudjuk azt is, hogy miért: hiszen így nem kell mindenféle 
kézi számlákkal bajlódniuk, a könyvelésbe azonnal beemelődnek a 
számlák.

Az önszámlázás feltételei

Amikor az adóalany helyett más – cikkünk esetében a vevő – állítja ki 
a számlát, akkor arról papirost kell írni. Az erre vonatkozó szabályok 
már a régi áfatörvényben is megtalálhatóak voltak. A meghatalmazás-
ról a jogszabály szűkszavúan ír, de az nem azt jelenti, hogy kétsoros 
meghatalmazásról van szó, az adózónak saját érdeke, hogy sok min-
den le legyen benne fektetve. 

A megállapodásba mindenképpen bele kell foglalni:

Kézi vagy gépi számla kibocsátásáról van szó.

Gépi számlaadás esetén szerepelnie kell a felhasználható sor-
számtartománynak is. A sorszámtartományt a felek határozzák meg, 
de nyilván a számlakibocsátó programjához igazítottan fogják kiala-
kítani.

Milyen ügyletekre terjed ki, amit a szabályozás annyiban korlátoz, 
hogy egy vagy az összes ügyletet lehet lefedni egy meghatalmazással. 
Az egy ügyletbe belefér az is, ha tényleg csak egy termékértékesítést 

Önszámlázás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Önszámlázás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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vagy szolgáltatást számláztatok a vevővel, de azzal sincs baj, ha egy 
meghatározott ügycsoportot jelölök meg. Ha mondjuk négyféle folya-
matos tevékenységem van, és ugyanazon meghatalmazott útján aka-
rok ebből két tevékenységre számlázni, akkor az két meghatalmazást 
jelent.

Továbbá minden egyéb információt is bele lehet (sőt javasolt) a 
szerződésbe foglalni, a számlázás nagy felelősség.

Az önszámlázással kapcsolatban felmerült kérdések

Van-e korlátozás a meghatalmazott személyét illetően?

Csak a Ptk. szerinti cselekvőképességre kell figyelemmel lenni, azaz 
például kiskorú meghatalmazottunk ne legyen.

Kié a számlatömb?

Kézi számla esetén nem előírás, hogy csak az eladó által vásá-
rolt tömbből számlázhat a vevő, viszont a vevő köteles a kiállí-
tott számlák egy másodlati példányát eljuttatni az eladónak. De 
ez valahogy természetesen is hat, hiszen e nélkül az eladó nem 
tudna könyvelni. Azt persze mondani sem kell, hogy a más he-
lyett számlázó adóalany megbízónként más-más számlatömböt 
kell használjon.

Be kell-e jelenteni az adóhatósághoz?

Szinte minden ilyen, adózók közötti ügyletnél adódik a probléma. A 
kapcsolt vállalkozások bejelentési kötelezettsége ma már nem kérdés 
senkinek. Talán ezért furcsa, hogy az önszámlázásra vonatkozólag je-
lenleg nincs olyan előírás, hogy be kellene jelenteni. Azért nem árt 
minden évben a jogszabályi előírásokat e téren évről évre átnézni, 
bármikor előírhatják.

Mi van akkor, ha a vevővel szóban állapodik meg az eladó?

Ha nem tudnak írott megállapodást bemutatni, akkor az általa kiállí-
tott számla adólevonásra nem fogja a vevőt jogosítani, ami egy har-
madik félnek óriási adókockázatot jelenthet.

Mit kell tenni, ha a gazdasági kapcsolat megszakad?

Ha az ügyfelek között a gazdasági kapcsolat megszakad, akkor a meg-
hatalmazónak a dolga a meghatalmazást felrúgni.

Ki a felelős a kibocsátott számlákért?

A rendelkezések ezt azzal intézik el, hogy a kibocsátott számlában fog-
laltakért mindkét fél egyetemlegesen felelős. Tehát akárkinek nem 
szabad meghatalmazást adni, hiszen könnyű vele visszaélni.

Milyen kötelező elemei vannak az ilyen számlának?

A cikk első mondatában szóltunk róla, hogy a számlának az „önszám-
lázás” kifejezetést tartalmaznia kell. És mást is? Nem, tehát a számla 
kibocsátásának ilyen esetben nem kötelező kelléke az az információ, 
hogy a számlát ténylegesen ki bocsátotta ki, ez nem kell, hogy a szám-
lából kiderüljön.

Van-e valamilyen egyéb, különleges szabály a számla kibocsátására vonat-
kozólag?

A számla kiállításának határideje ilyen esetben sem tér el attól az eset-
től, amikor az eladó számláz, viszont visszautalnék az egyetemleges 
felelősségre. Tehát a számla kibocsátásának elmulasztásából eredő 
esetleges adójogi szankciót bármelyik félen (természetesen nem dup-
lán) érvényesítheti az adóhatóság.

Az önszámlázással kiállított bizonylatból két másolat minimum ké-
szül, egy a kibocsátónál, egy pedig a meghatalmazónál. Az előbbi fél 
az egyetemleges felelősség, az utóbbi könyvelése okán köteles elévü-
lési időn belül megőrizni a másodlati példányokat.

További érdekes kérdés a számla módosítása egy ilyen esetben. 
Mivel módosító, érvénytelenítő számlákra eltérő megállapodás nem 
vonatkozik, így a vevő által az eladó nevében kibocsátott számla mó-
dosítását, érvénytelenítését is elvégezheti a vevő. Persze ha ezt a jogot 
már nem akarja átadni a vevőnek az eladó, akkor ezt a korlátozást 
bele kell venni a meghatalmazásba.

Önszámlázás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A gyakorlatban például 
a biztosítótársaságok szoktak így eljárni, 
amikor az ügynökeik helyett kiállítják 
a jutalékos számlát.
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Behajtási költségátalány   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A Ptk.-ban született

2013. július 1-jétől a polgári törvénykönyv (amit nevezzünk most már 
réginek) 301/A §-a egy igen érdekes szabályt tartalmaz.

Ha a kötelezett késedelembe esik, azaz a vevő nem fizeti meg a 
számlát a fizetési határidőn belül, akkor köteles a jogosultnak, azaz az 
eladónak legalább 40 eurót fizetni.

Mindezt azért, hogy az eladónak a követelés behajtásával kapcso-
latos költségeit fedezze, bár ezt az összeget akkor is meg kell fizetni, ha 
a behajtással kapcsolatban nem merült fel költség.

Ha ezt a negyven eurót forintban fizeti meg a vevő, akkor a 
Magyar Nemzeti Bank a késedelmikamat-fizetési kötelezettség 
kezdő napján (azaz a fizetési határidőt követő napon) érvényes 
hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget 
megfizeti. 

Ez a 40 euró nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei 
alól, a késedelmi kamatot még ezen felül kell fizetni. De csak hogy egy 
„jót” is írjak erről a rendszerről, ha valamilyen ok miatt kártérítési kö-
telezettség merül fel, akkor a kártérítésbe a behajtási költségátalány 
összege beszámít. 

És akkor az utolsó mondatban még egy „döfést” kapnak a kése-
delembe esett vevők: ha a felek ettől eltérően szeretnének eljárni, 
akkor az a Ptk. szerint semmis. Szóval nem dönthetünk úgy, hogy ezt 
nem kérjük.

Micsoda?

Szóval tényleg? Ha egy vevő a számláját a fizetési határidő lejártát kö-
vetően fizeti ki, akkor bármennyit is késik (akár 1 nap, akár 1 év), még 
negyven eurót lehet rajta követelni? 

Képzeljük el, hogy valaki egy 5000 forintos számlát 1 nappal ké-
sőbb egyenlít ki. Aztán érkezik egy levél az eladótól, köszöni szépen, 
hogy nála vásároltunk, és hogy a számlát ki is egyenlítettük, de a Ptk. 
szerint még utaljon el 40 eurónak megfelelő összeget. Ez még kb. 12 
ezer forint.

Rémálom…
Pedig egyelőre nincs a törvényben semmilyen feloldó szabály: ha 

nem sokat késett, ha munkaszüneti nap volt közte, ha kisebb az ösz-
szeg stb. A késedelem, az késedelem. 

És mi van az új Ptk.-ban?

Azt már tudjuk, hogy 2014. március 15-től jön az új polgári törvény-
könyv. Kérdés, hogy ezt a szépségdíjas előírást átveszi-e.

Ezt találjuk az új Ptk. 6:155. §-ban, ahol a vállalkozások közötti fizetési 
késedelemről vannak szabályok.

„Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett késedelem-
be esik, köteles a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet átültető jogszabályban 
meghatározott összeget a jogosult számára megfizetni.”

Puff neki! Kereshetem ezt az irányelvet, vajon itt mi van.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve szól a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni 
fellépésről. 

Behajtási költségátalány
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ezzel az új fogalommal kell megbarátkoznunk, mert a polgári törvénykönyvben történő bevezetése terjedni 
látszik, és egyre több jogszabály szabályozza ennek problémáit. De mi is az a behajtási költségátalány?

Az óvatosság elve miatt a még ki nem fize-
tett behajtási költségátalányokat nem lehet 
bevételként elszámolni, így azok a társasági 
adóban sem képezik az adó alapját.
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Ennek 6. cikkében van egy ilyen mondat:
„A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben kereskedelmi ügyle-

tekben… késedelmi kamat válik esedékessé, a hitelező jogosult az 
adóstól legalább 40 euró összegű átalány megfizetését követelni.”

Hát úgy néz ki, ezt később sem ússzuk meg.

Mikor esik a vevő késedelembe?

Nézzük meg azt is, van-e szabály arra, hogy mikor van késedelem. A 
hatályos áfatörvény szerint a számlán nem is kötelező tartalmi elem 
a fizetési határidő, bár kétségtelen, hogy az erről való megállapodás 
a felek érdeke is.

Ezekben az esetekben is beáll a fizetési késedelem:
• a számla vagy az azzal egyenértékű fizetési felhívás adós általi 

kézhezvételének napját követő 30 naptári nap; 
• amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla vagy 

az azzal egyenértékű fizetési felhívás kézhezvételének időpont-
ja, 30 naptári nap az áruk vagy szolgáltatások átvételének nap-
ját követően; 

• amennyiben az adós az áruk vagy szolgáltatások átvételét 
megelőzően kapja kézhez a számlát vagy az azzal egyenértékű 

Az óvatosság elve miatt a még ki nem fize-
tett behajtási költségátalányokat nem lehet 
bevételként elszámolni, így azok a társasági 
adóban sem képezik az adó alapját.

fizetési felhívást, 30 naptári nap az áruk vagy szolgáltatások át-
vételének napját követően; 

• amennyiben törvény vagy a szerződés előírja, hogy az áruk vagy 
a szolgáltatások szerződésnek való megfelelését átvételi vagy 
ellenőrző eljárással kell megállapítani, és az adós a számlát 
vagy az azzal egyenértékű fizetési felhívást az átvétel vagy ellen-
őrzés napján vagy azt megelőzően kapja kézhez, 

 30 naptári nap azon napot követően.

Mit szól ehhez a számviteli törvény?

A 2012. évközi Ptk.-módosítás miatt év végén a számviteli törvényben 
is foglalkozni kell azzal, hogy ezt milyen eredménykategóriába kell 
könyvelni. 

Egyéb bevételek között kell kimutatni a kapott bírságok, kötbérek, 
fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártéríté-
sek összegét.

Egyéb ráfordítások között kell elszámolni a fizetett, illetve a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a 
mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, 
fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártéríté-
sek összegét.

Ami nagyon fontos, hogy az óvatosság elve miatt a még ki nem fi-
zetett behajtási költségátalányokat nem lehet bevételként elszámolni, 
így azok a társasági adóban sem képezik az adó alapját.

Abban az esetben, ha nekünk kell megfizetni a 40 eurós össze-
get, akkor ezt egyéb ráfordításként kellene elszámolni, ami egyben 
egy társaságiadó-alapot is érintő ráfordítás. Ha ezt nem számoljuk el, 
adóhiányt biztosan nem okoztunk. Sőt!

Nem tudom, hogy ennek a gyakorlatban milyen szerepe lesz. Egy-
előre nagy tűz lobog a téma körül, meglátjuk, mit hoz a jövő.

Behajtási költségátalány   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A felső határ

Mindenki ismeri azt az ősréginek mondható 
szabályt, hogy csak a 450  000 forintos felső 
határig kell megfizetni a 14%-os egészségügyi 
hozzájárulást. Ezt az összeget csökkenthetjük 
a normál járulékfizetés alá eső jövedelmünk 
kapcsán, az abból levont pénzbeli és termé-
szetbeni egészségbiztosítási járulékkal. 

Ha például valakinek az éves jövedelme 
hárommillió forint, akkor annak 7%-át, azaz 
210 ezer forintot vonnak le egészségbiztosítás 
címén. Neki tehát már csak 240 ezer forintnyi 
ehót kell fizetnie akkor, ha osztalékot vesz fel.

Az osztalékot terhelő eho 14%, és ha visz-
szafelé számolunk, akkor csak 1 714 286 fo-
rintnyi osztalékból kellene az ehót levonni, a 
felette levő részből nem.

Hogyan nyilatkozhatunk?

A kérdés tehát az, hogy vajon nyilatkozha-
tunk-e úgy, hogy csak ezen kb. 1714 ezer fo-
rintig vonják az ehot, aztán meg ne? A helyzet 
az, hogy nem, mivel a jogszabály csak azt a 
fajta nyilatkozatot ismeri, hogy „teljes egé-
szében nem kérem levonni”. Finoman szólva 
rosszul hangzik, pedig ezt az álláspontot kép-
viseli a NAV. Véleményük szerint nem arról 
van szó, hogy magánszemély a többletként 
levont adóhoz nem jut hozzá, mert az szja-
bevallással visszakapja a feleslegesen levont 
ehót, de ahhoz ezeket az értelmetlen körö-
ket végig kell járni.

Tényleg nincs megoldás?

De van. A nyilatkozatot ugyanis minden egyes 
kifizetéshez megtehetjük.

Első körben vegyünk fel annyi osztalékot, 
amihez még nem teszünk nyilatkozatot, így a 
kifizető mind az szja-t, mind pedig az ehót a 
főszabály alapján le kell, hogy vonja.

Majd a következő kifizetéshez már teszünk 
egy nyilatkozatot, hogy elértük vagy várhatóan 
el fogjuk érni a felső határt, ezért a jövede-
lemből nem kérjük az eho levonását.

Ha például 5 millió forint osztalék illet meg 
minket, akkor először jelezzük, hogy 1714 ezer 
forint osztalékot szeretnénk felvenni. Ezt szám-
fejtik, levonják belőle az összesen 30% adót, 
és részünkre kifizetik. Néhány nap múlva (de 
persze lehet később is) pedig jelezzük, hogy fel 
szeretnénk venni a maradékot, azaz a 3286 ezer 
forint osztalékot. Ehhez teszünk egy nyilatkoza-
tot, így a kifizető már csak a 16% szja-t vonja le. 

Nincs többlet levont eho, ezért nem is lesz 
mit visszaigényelni a bevallásban.

Osztalékfizetéshez tehető ehonyilatkozat... avagy, hogyan lehet nyilatkozni az eho felső határra?   
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a tavalyi beszámolók elfogadásakor osztalék jóváhagyása 
mellett döntöttünk, és még szeretnénk az idei évben jövedelemmé 
is tenni, akkor azt legkésőbb decemberben ki is kell fizetni. Ennek 
egyik oka az is lehet, hogy mondjuk az idén már úgyis elértük az 
ehofizetés felső határát, így az osztalékot már csak szja terheli. De 
van-e buktatója annak, ha az osztalékhoz olyan nyilatkozatot te-
szünk, hogy nem kérjük az eho levonását?

Osztalékfizetéshez tehető ehonyilatkozat
…avagy, hogyan lehet nyilatkozni az eho felső 
határra?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A könyvviteli szolgáltatók környezetét és tevékenységük jellemzőit fel-
térképező kérdőívet 2012. november 28-án az Adónavigátor Adóvál-
tozások 2013 című konferenciáján 597 fő töltötte ki.

A szakmai szervezetektől elvárt szolgáltatások tekintetében két 
kiemelt terület van, melyet a válaszadók több mint fele fontosnak 
tart, egyrészt a figyelemfelhívás a szakmát érintő várható válto-
zásokra (56%), másrészt a kötelező továbbképzések szervezése 
(61%).

A válaszadó könyvelőirodában dolgozók 40,40%-a egyedül tevé-
kenykedik, 44,65%-a kettő-négy fős könyvelőirodában dolgozik, azaz 
a könyvelők több mint 85%-a öt fő alatti irodában végzi a munkát.

Az egyszemélyes könyvelőiroda működtetését tekintve sok 
esetben nem különül el infrastrukturálisan a könyvelő szemé-
lyétől, azaz nincs külön irodahelyiség, ügyfélváró, iratraktár.  
A működést az alacsony szakmai koncentráció jellemzi, azaz szük-
ségesek a formális és/vagy informális szakmai kapcsolatok a mű-
ködéshez.

Érdekes, hogy a megkérdezettek milyen arányban veszik igénybe 
a kollégák szakmai segítségét. Szembetűnő, hogy az ügyvédek és a 
könyvvizsgálók segítségére a könyvelők több mint fele támaszkodik. 
Az adótanácsadókkal történő együttműködés alacsony arányának 
oka lehet, hogy jellemzően a mérlegképes könyvelők is foglalkoznak 
adózási kérdésekkel, Ők is képviselhetik a megbízóikat az adóható-
ság előtt.

A könyvelőirodák komplex szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsanak 
megrendelőik részére, hiszen jellemzően ők az egyetlen külső szakér-
tői ezeknek a vállalkozásoknak.

A megkérdezettek 93,63%-a foglalkozik bérszámfejtéssel, melyhez 
kapcsolódóan nem meglepő, hogy 72,48% vezeti a munkaügyi nyil-
vántartásokat, készíti a szerződéseket. 

A hatóság előtti képviseletet is vállalók aránya 80,29%, ami a legki-
sebb vállalkozások esetében is elvárás, hiszen jellemzően a vállalkozók 
nem szívesen mennek a hivatalokba, azt időpazarlásnak értékelik, illetve 
tartanak attól, hogy rosszul válaszolnak a feltett kérdésekre. A statisztikai 
adatszolgáltatások teljesítése szintén sok esetben hárul a könyvelőre. 

Az adatok alapján a legfiatalabb regisztráltak 28 évesek (3 fő), a leg-
idősebbek 94 évesek (4) fő. A sokaság életkoreloszlása, azon belül is 
a 35–45 év közötti kiugró értékek arra engednek következtetni, hogy a 
fiatalok még mindig vonzónak tartják a szakmát, amivel érdemes foglal-
kozni, amit érdemes művelni. Az 58–60 év közötti másik kiugrás azonban 
azt is jelzi, hogy a könyvelői társadalomban is jelen van az elöregedés, és 
5–10 éves időtávban ez akár szakemberhiányhoz is vezethet.

A válaszadók véleménye szerint az egy főállású könyvelő által 
könyvelt vállalkozások száma 2 és 50 között mozog. A válaszok alapján 
14-15 átlagos vállalkozás könyvelésével tud foglalkozni egy főállású 
könyvelő. Érdekesség, hogy a budapesti könyvelőirodában dolgozók 
válaszai alapján ez a szám csak 13 vállalkozás, ami összhangban van 
a teljes sokaságra vonatkozó adattal, mely szint az egy számviteli szol-
gáltatóra jutó vállalkozások száma a f ővárosban a legalacsonyabb.

Szemelvények egy tanulmányból: a könyvviteli szolgáltatók környezete és tevékenységük jellemzői

Szemelvények egy tanulmányból: 
a könyvviteli szolgáltatók 
környezete és tevékenységük jellemzői

A tanulmányt készítette: 

Kardos Barbara PhD főiskolai docens, 

BGF PSZK, Számvitel Intézeti Tanszék

A tavaly novemberi Adónavigátor Konferencián készült egy felmérés – talán Te is részt vettél benne – amely 
könyvelőirodák szolgáltatásának jellemzőiről, információgyűjtési, továbbképzési szokásairól, szolgáltatási 
díjaik mértékéről és más jellemző tulajdonságokról szólt. Nemrég kaptuk meg a kiértékelést és elemzést, 
amelyből az is kiderül, hogy az „Adónavigátoros könyvelők” messze az országos átlag felett teljesítenek.

A teljes tanulmányt grafikonokkal, még több adattal innen tudod letölteni: www.adonavigator.hu/letoltes/
tanulmany.pdf
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Válasz-adó

A kérdés azért merülhet fel, mert a hatályos Tbj. 
szerint egészségügyi ellátásra jogosult az, aki 
hallgatói jogviszonyban áll.

Ennek ellenére a válasz mégis az, hogy igen, 
ugyanis a Tbj. csak a belföldi nappali tagozatot 
ismeri el. Néhány kivétel van azért, a különleges 
ösztöndíjjal rendelkező külföldön tanuló hallga-
tók még ide tartoznak, de ez ritka.

Persze a kérdésnek egy olyan megközelítése 
is lehet, hogy ezek a diákok – bizonyos feltételek 
mellett – jogosultak a magyar diákigazolványra. 
De sajnos ez sem változtatja meg a Tbj. azon elő-

írását, hogy csak a belföldi hallgatói jogviszony 
fennállásához köti a jogosultságot.

Nyilván, ha a diák az adott EU-tagállamban 
munkát is vállal (akár részmunkaidőset is), akkor 
onnantól kezdve az a biztosítása kiváltja a hazai 
egészségügyi szolgáltatási járulékot, csak ezt a 
jogviszonyát ne felejtse el idehaza bejelenteni a 
kormányhivatal egészségpénztári szervezetéhez 
(a régi MEP-hez). A másik fontos teendője, hogy 
hazajövetel előtt a kinti egészségpénztári szervtől 
a jogviszonyról kérjen igazolást, mert az orvos ezt 
fogja követelni.?

Válasz-adó

Közösségi országban nappali tagozatos egyetemi-főiskolai hallgató idehaza fizet-e – a 
2013-ban még 6660 Ft-os mértékű – egészségügyi szolgáltatási járulékot?

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.
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Válasz-adó

?NEM. Ennek oka, hogy nincs rá a törvényben 
bejelentési kötelezettség. Azért azt tegyük hoz-
zá: egyelőre nincs ilyen kötelezettség.

Ha belegondolunk abba, hogy a külföldi 
bankszámlák nyitása a tranzakciós illeték be-
vezetése és tovább emelése óta egyre népsze-
rűbb, hamarosan számíthatunk ezen a téren 
is valami változásra.

De nincs benne semmi szabálytalan, ma-
ximum egy kis adminisztrációs terhet rónak 
majd ránk.

A kérdést viszonylag röviden meg lehet válaszolni.

Itt kell azt a „hüvelykujj” szabályt alkalmaz-
ni, hogy ami nem tiltott, azt szabad. A lényeg, 
hogy minden arra kötelezett vállalkozásnak 
legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszám-
lája legyen. 

És akkor emellett annyi belföldi és külföldi 
számlája lehet még, amennyit csak akar.

Arra a kérdésre, hogy be kell-e jelenteni a 
külföldi bankszámlát, a válasz ismét egyszerű: 

Van egy ügyfelünk, aki külföldi bankszámla nyitásán 
gondolkodik. 

Az Art.-ban arra találtunk előírást, hogy belföldön leg-
alább egy darab pénzforgalmi bankszámlával kell ren-
delkezniük a gazdálkodó szervezeteknek. 

Lehet-e ezenkívül az adózónak külföldi bankszámlája? 
Ha igen, akkor be kell-e jelenteni a NAV felé? 

A belföldi bankszámlát a bankok jelentik be, de ho-
gyan kell eljárni a külföldi bankszámla esetén?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu
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Hogy is volt eddig?

A sporteseményre szóló belépőjegyeket eddig is adómentesen ad-
hatta a vállalkozás a magánszemélyeknek, de volt egy felső korlátja.

Egy kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfel-
jebb 50 ezer forint értékben lehetett adni juttatást sporteseményre 
vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére. Az összeg tehát nemcsak 
korlátozva volt, hanem még azt össze is kellett vonni a kulturális szol-
gáltatásokkal (pl. a színházjegyekkel).

A sporteseményre szóló belépőjegy 2013-ig csak azoknak a szerve-
zeteknek volt korlátlanul adómentes juttatás, akik azt megszervezték, 
tehát a tevékenységi körükön belül adták ezt a juttatást.

A 2013-ig érvényes szabályozás is már sok cég fantáziáját felkeltet-
te, hiszen a munkavállalókon kívül pl. a tagok is részesülhettek benne, 
és azon ritka juttatások egyike, amely teljesen adómentes.

Ami viszont problémát okozott, hogy a törvény nem definiálta, mit 
ért sportesemény alatt. Egyedi állásfoglalások születtek a témában, 
de a törvényi definiálás hiánya akár egy BL-döntőt is megalapozna.

Felső korlát eltörlése

A 2014-es adócsomag egyik eleme, hogy a sporteseményre szóló be-
lépőjegyekkel kapcsolatos értékhatárt megszüntette.

A kulturális szolgáltatásoknál megmaradt az 50 ezer forint, de ha 
innen kikerülnek a sportesemények, akkor itt is tágabbak a lehető-
ségek.

Nincs már értelme a sportesemény szervezője és a többi vállalko-
zás között különbséget tenni, hiszen azonosak a lehetőségeik.

2014-ben a kifizető korlátlan mennyiségben adhat sportesemény-

re szóló belépőjegyet a magánszemélynek. Ezt nincs is értelme tovább 
magyarázni. Egy tag biztos van a cégben, aki társas vállalkozó, még ha 
jövedelmet nem is vesz fel. Ő már kaphat ilyen juttatást, és akkor a 
határ a csillagos ég.

Utalványban is adhatom?

Igen, minden juttatást lehet utalványban is adni, de fontos, hogy az 
utalvány csak és kizárólag a törvény által meghatározott szolgáltatá-
sokra legyen beváltható, és készpénzre vissza nem váltható. Bár ez 
utóbbit felesleges is megemlíteni, hiszen ha vissza tudom váltani, ak-
kor nem valósult meg az utalványban feltüntetett szolgáltatás igény-
bevétele.

Az utalvány felhasználhatóságának lehetőségéről a kifizetőnek 
kell meggyőződnie. Ha például egy uszodában az utalványt arra 
is elfogadják, hogy oda úszni menjünk, nem pedig csak arra, hogy 
megnézzük a vízilabdameccset, akkor az az utalvány nem felel meg az 
adómentesség feltételeinek.

Az utalvány juttatása tehát nem tilos, de van benne kockázat. 
Ha a dolgozó a belépőről szóló számla ellenében kapja meg a jegy 
árát, akkor biztosan megfelelünk az adómentességnek, hiszen 
pontosan tudjuk, hogy melyik sporteseményre szól a jegy vagy a 
bérlet.

Szurkoljunk együtt 2014-ben is!   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Veled melyik sporteseményen lehet találkozni? Bevallom, én magam legtöbbet vízilabda-mérkőzésre járok. 
2014-től pedig a belépőjegyek árát teljes egészében elszámolhatom, ráadásul adómentesen.

Szurkoljunk együtt 2014-ben is!
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy béren kívüli juttatásnál nem annak a 
megvásárlása keletkezteti az adókötelezett-
séget, hanem annak kiosztása.
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Bármilyen sportrendezvény belefér?

Mint említettem, 2013-ban törvényi szabályozás hiányában a sport-
események széles köre számításba jöhetett.

2014-ben a jogszabály kiegészült azzal, hogy a sportról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó sportrendezvényre lehet csak adómentesen 
adni belépőt.

Szurkoljunk együtt 2014-ben is!   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy béren kívüli juttatásnál nem annak a 
megvásárlása keletkezteti az adókötelezett-
séget, hanem annak kiosztása.

Bár az szja-törvény 1. számú mellékletének 8.28-as pontjában 
nincs benne a sportról szóló törvény konkrét megjelöléssel, de ezt 
könnyedén ki tudjuk keresni.

A 2004. évi I. törvény szól a sportról. Ezen belül a 77. §-ban az 
értelmező rendelkezések között találjuk azt, hogy mi is a sportren-
dezvény: 

„sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy 
azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A 
sportesemény sportrendezvénynek minősül”.

Az adómentességhez tehát azt kell tudnunk, hogy ki a rendezvény 
szervezője.

A sportszervezetek, a sportegyesületek és sportvállalkozások. Szin-
te végeláthatatlan kérdéskörbe kezdtem, mert most akkor ezt is meg 
kellene nézni, hogy kik azok a sportvállalkozások. Hogy a Hungaroring 
Sport Zrt. például egy sportvállalkozás-e.

Valószínűleg lesznek még ezzel kapcsolatban egyedi kérdések, 
egy biztos: a futballmeccsekre lehet majd adómentesen jegyet 

adni a dolgozónak.

Ha már karácsonyra vennél egy jövő évi bérletet

A korlátlan adómentesség 2014-től lép hatályba, így kará-
csonyi ajándékként nem tudsz a dolgozóknak bármilyen 
összegű belépőt adni.

De ha az ajándékozás ráér jövőre, a jegyet vagy a 
bérletet viszont már az idén meg szeretnéd venni, akkor 

mindösszesen annyit kell tenned, hogy a megvásárolt belépője-
gyeket év végén leltárba helyezed, kimutatod a záró főkönyvi kivo-
natban a 3-as számlaosztályban, és csak 2014-ben csinálsz belőle 
juttatást.

Jól tudjuk, hogy egy béren kívüli juttatásnál nem annak a meg-
vásárlása keletkezteti az adókötelezettséget, hanem annak kiosz-
tása. 

Bevallom, hogy én is éltem ezzel a lehetőséggel, amikor a jövő évi 
vízilabda Európa-bajnokságra vettem a jegyeket.

Amikor elkezdték árulni, akkor 2-3 napon belül az összes jegy el-
fogyott, így gyorsan kellett dönteni. Megvettük a jegyeket, de miután 
az idén már kihasználtuk az 50 ezer forintos keretet, a cég azt még 
nem adja át a magánszemélyeknek, hanem csak jövőre. És akkor már 
korlátlanul adómentes.

Ugye, találkozunk jövőre valamilyen mérkőzésen?
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A két törvény

Az érintett két törvény a Kisvállalati adóról és az Egyszerűsített közte-
her-viselési hozzájárulásról szóló törvény. Az előbbi viszonylag új, az 
utóbbi már jobban bejáratott szabályrendszer. Közös bennük, hogy 
mindkettőt csak akkor alkalmazzuk, ha azt választjuk. 

Mint általában a választható adórendszereknél, azt akkor akarja 
egy adózó, ha az valamilyen előnyt hoz számára. Az egyszerűsített 
közteher-viselési hozzájárulás – talán korából is adódóan – „vonzó” 
adónem, sokan szeretnék alkalmazni.

Látszólag két teljesen eltérő jogszabályról van szó, mégis, ha meg-
nézzük, hogy melyik milyen adónemek helyett választható, rögtön 
érthetővé válik a kapcsolat.

A kiva a társasági adó mellett a szociális hozzájárulási adót is ki-
váltja.

Az ekho pedig a magánszemélyt terhelő adók és járulékok mellett 
a kifizetőt terhelő szochót is kiváltja. Megvan a kapcsolat.

A kivában a szocho helyett 16% kisvállalati adót kell fizetni, az ek-
hóban pedig 20% egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulást. Együtt 
alkalmazása esetén senki nem fizetne szociális hozzájárulási adót.

Ha mindkettőt szeretnénk választani

Korábbi számunkban már írtunk az ekho választási lehetőségeiről (ta-
lán érdemes visszanézni, hogy ezt a cikket is jobban megértsd), most 
csak egy érdekes szituáció adódott. 

Adott egy munkáltató, aki 2013. évben áttért a kivára. A főállású 
munkavállalója 2012. évben egy másik cégnek bedolgozott munkavi-
szonyban és a tevékenységből adódóan vígan alkalmazni tudta az ek-
hót. Emberünk tehát pl. üzletkötőként főállásban dolgozik egy cégnél, 

és mellette részmunkaidős munkaviszonyt létesített edzői tevékenysé-
gére. Ez utóbbira választotta az ekhót.

Az ekho választásának azonban feltétele, hogy legalább a minimál-
bér után megtörténjen a normál járulékfizetés. Erről nyilatkoznia is 
kellett az edzői munkát adó munkáltatójának. Ez eddig a főállásában 
rendben is volt, de a kivára való áttérés után gondok vannak.

Az ekho választásának lehetősége talajt vesztetté válik, mivel az 
általános szabályok szerint megfizetettségének nem tud megfelelni a 
főállású cégénél, azaz a mellékállás vonatkozásában ugrott az ekho 
vagy legalábbis a minimálbérig terjedő része. 

Ha a második jogviszonya megbízási jogviszony (azaz megbízásban 
edzősködik), akkor arányosan maradhat egy részre az ekho, de így is 
veszít valamennyit, és ehhez még jó sokat kell matekolni. Ez utóbbi 
levezetésére van is példa korábbi számunkban.

A kiva és az ekho kapcsolatáról   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nekünk, könyvelőknek és adószakértőknek a munkánk „szépségét” gyakran az okozza, hogy két, egymástól 
teljesen önállóan működő adótörvényt együtt olvassunk és értelmezzünk. Ezt sajnos sokszor a jogalkotók 
nem teszik meg, de nekünk muszáj.

A kiva és az ekho kapcsolatáról
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A kivában a szocho helyett 16% kisvállalati adót 
kell fizetni, az ekhóban pedig 20% egyszerűsített 
közteher-viselési hozzájárulást.

www.iranyadomagazin.hu
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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.
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Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

Vezércikk
 
Változások a kata szabályaiban

 
Immár a második évébe lépett a kisadókról szóló szabályozás, és 
még mindig van mit csiszolni rajta. A bevezetése óta már eddig is 
több változtatáson, finomításon esett át, az idei módosítás még 
keresettebbé fogja tenni ezt az adózási módszert. A magasabb 
összegű tételes adó bevezetése most nem egy adóemelést takar, 
hanem a biztosítottságban való elszámolásnál hoz majd előnyöket 
azoknak, akik ezt választják. Ezenkívül a többes jogviszonyoknál is 
vannak változások, melyek mindegyike az adózókra nézve kedvező. 
Csokorba szedjük a kisadózó vállalkozások tételes adójának válto-
zásait.

Munkáltatói lakáscélú kölcsön elengedése
 

A magyarban talán nem új szó, mégis az utóbbi évek nyelvújításaként 
is emlegetik azt a kifejezést, hogy „végtörlesztés”. Korábban csak egy 
nagyon rövid ideig fennálló lehetőség volt a munkáltatók részére a 
dolgozó hitelének törlesztése adómentesen. A 2014-es változások 
között most egy új lehetőséget találunk: a lakáscélú munkáltatói 

támogatás keretében a korábban felvett hitel törlesztésére is nyílik 
lehetőség

Jön az új Ptk.
 

2013-ban elfogadták és 2014. március 15-én hatályba is lép az új pol-
gári törvénykönyv. Első cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy tényleg meg-
szűnnek-e a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, és hogy 
például milyen változást hoz ez egy már működő betéti társaság éle-
tében. Terveink szerint a Ptk. új szabályait a későbbi lapszámunkban 
is folytatni fogjuk.

Elszámolás a kilépő taggal tőkeleszállítás esetén
 

Amikor mindenki arról beszél, hogy a kft.-k törzstőkéjét legkésőbb 
2016 tavaszáig ki kell pótolni hárommillió forintra, akkor egy kicsit 
háttérbe szorulnak a tőkeleszállítás szabályai. Pedig itt is találunk ér-
dekességeket, ráadásul a számviteli törvény egy eddig kétséges esetet 
törvényi szinten meg is oldott. Megkeressük tehát a választ arra, hogy 
ha egy tag kiszáll, akkor hogyan kell vele elszámolni, azaz milyen ösz-
szegre jogosult az üzletrésze fejében.

A kivában a szocho helyett 16% kisvállalati adót 
kell fizetni, az ekhóban pedig 20% egyszerűsített 
közteher-viselési hozzájárulást.
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Figyelmesen olvastál?

1. Be kell-e vallani az evásoknak a feltöltési kötelezettséget?
a) Nem, nekik azt csak befizetni kell, bevallani nem.
b) Igen a feltöltési kötelezettséget december 20-ig be kell fizetni és 

be is kell vallani. 
c) Igen, de az evásoknál december 20-ig csak a befizetésről kell gon-

doskodni, és az előlegeket, illetve a feltöltést majd a bevallással 
egyidejűleg, a 43-as nyomtatványon kell feltüntetni.

2. Melyik évben számolja el költségként egy mik ro gaz-
dálkodói beszámolót készítő vállalkozás a 2013-ban
leszámlázottéskifizetett,deteljesegészében2014-re
vonatkozó bérleti díjat?

a) 2013-ra, mert a gazdasági esemény két üzleti évet érint, ezért azt 
abban az évben kell elszámolni, amelyik évben a számlát kibocsá-
tották.

b) 2014-re, mert a költséget abban az évben lehet elszámolni, ame-
lyik évre vonatkozik.

c) 2014-re, mert miután nem érint két időszakot a költség, arra az 
időszakra kell elszámolni, amelyikre vonatkozik.

3.Választhatja-e a mikrogazdálkodói beszámolót az a
vállalkozás,mely a könyvvizsgálatra vonatkozó sza-
bályokat önként választotta?

a) Nem, mert a szabad választásával a kötelező könyvvizsgálat alá 
esik, ami kizárja a mikrogazdálkodói beszámoló választását.

b) Igen, mert számára attól még nem válik kötelezővé a könyvvizsgá-
lat, így a választás feltételeinek megfelel.

c) Igen, mert a könyvvizsgálat egyébként sem kizáró oka a 
mikrogazdálkodói beszámoló választásának.

4.Miazabehajtásiköltségátalány?
a) A Ptk.-ban előírt olyan 40 eurós kötelezettség, amit a kötelezettnek min-

den esetben fizetni kell a jogosult felé, ha a számláját késve fizeti ki.
b) A Ptk.-ban előírt olyan 40 eurós kötelezettség, amit a kötelezettnek 

kell fizetni a jogosult felé, ha a számláját késve fizeti ki, és a jogo-
sultnak a behajtással kapcsolatban költsége merül fel.

c) A Ptk.-ban előírt kötelezettség, amit a kötelezettnek kell fizetni a 
jogosult felé, ha a számláját késve fizeti ki, és a jogosultnak a be-
hajtással kapcsolatban költsége merül fel. Összege a tartozás szá-
zalékában van meghatározva.

5. Évente milyen összegig adómentes a sporteseményre 
szólóbelépőjegy2014-ben?

a) Évente magánszemélyenként 50 ezer forint, amit a kulturális szol-
gáltatásokkal együtt kell figyelembe venni.

b) Évente magánszemélyenként 50 ezer forint, de 2014-től a kulturá-
lis szolgáltatásokat külön kell figyelni.

c) 2014-ben a sporteseménynél az adómentességnek nincs felső 
korlátja.

+1.Tehető-eolyannyilatkozatazegészségügyihozzájá-
rulásrólazosztalékkifizetéséhez,hogyaztcsakrész-
ben vonják le?

a) Nem, az ehót minden esetben le kell vonni, és az esetleges túlfize-
tést az szja-bevallásban lehet visszaigényelni.

b) Nem, egy kifizetéshez csak egyféle nyilatkozat tehető: vagy kérjük 
az eho levonását, vagy nem.

c) Igen, ha a magánszemély közben elérte vagy várhatóan eléri az 
egészségügyi hozzájárulás felső határát.

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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