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A vállalkozók mindig azt a megoldást keresik, hogyan lehetne a dolgo-
zók utáni adó- és járulékterhen csökkenteni. Az utóbbi időben szinte fu-
tótűzként terjedt el a szövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás. 
Sokan hiszik, hogy ez a tökéletes megoldás, 
de ez sokszor csak azért lehet, mert nem ismerik 
a szabály minden egyes részletét. A cikkben ennek 
az „új” foglalkoztatási formának, a szociális 
szövetkezeti tagságnak az adó- 
és járulékkötelezettségét járjuk körül.

Slágerlisták élén 
a szociális szövetkezetek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Mi az a szociális szövetkezet?

A szövetkezetek egy speciális fajtáját alkotják a 
szociális szövetkezetek. A szociális szövetkezeti 
forma létrejöttének nem burkolt célja a foglal
koztatás növelése, lényegében a munkanélkü
liek táborából toborzott kedvező adózású fog
lalkoztatásról van szó. A dolgot nem adózási 
oldalról kell megközelíteni, hogy az adózási 
oldalát megértsük.

Szociális szövetkezetet – mint ahogy más 
szövetkezetet – tagok hozhatnak létre. Szociá
lis szövetkezet esetén a tagságnak feltételei 
vannak. Ki lehet a tagja és milyen jogviszony 
keretében végezhet munkát:
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Ez utóbbi kettőt nem lehet úgy kombinálni, hogy a minimálbérig 
a szövetkezet produktumát adom, majd még ehhez utalványt adok.

Kevésbé életszerű, hogy saját termékeivel fizet a tagnak a szövet
kezet (főleg, ha nem élelmiszerről van szó), tehát valamilyen adókö
telezettséggel számolni kell.

Bejelentés a NAV-hoz

A speciális körbe tartozó magánszemélyek bejelentése is speciális: a 
T1041-esen nem szabad bejelenteni őket (normál szövetkezeti tagként 
sem!), közvetlenül a kormányhivatal egészségbiztosítási szervéhez 
(magyarul az OEP-hez) kell a bejelentést megtenni. Természetesen 
a 08as nyomtatványon lesz róluk havi adatszolgáltatási kötelezettség.

A regisztrált álláskereső tagokkal kapcsolatosan fontos hangsúlyoz
ni, hogy addig tart a kedvező adózás, amíg a regisztrált álláskereső 
státus is fennáll. Ezt a státust kizárólag a szociális szövetkezet tagjaként 
is elveszítheti, ha egy adott hónapban a minimálbér (101 500 Ft) fö
lött kap juttatást a magánszemély. Ha elveszíti a kedvező státust, és 
nem veszik fel más alkalmazási formában, akkor mindaddig passzív 
tag lehet csak, amíg újra nem minősül álláskeresőnek.

A szövetkezet „motorját” a ténylegesen munkát végző, kedve
ző adózás mellett foglalkoztatható regisztrált álláskeresők, illetve a 
közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő magánszemélyek alkotják. Egé
szen addig tart a kedvező pozíció, amíg a szociális szövetkezettel más 
jogviszonyt nem létesít vagy külsős foglalkoztatónál ez a személy el 
nem helyezkedik. Mindkét esetben elveszítheti a regisztrált álláskere
sői vagy a közfoglalkoztatotti státust, és innentől kezdve csak passzív 
tag lehet, tehát munkát a szövetkezetnek nem végezhet kedvező adó
zási feltételek mellett. E szabályból nyilvánvalóan az következik, hogy 
komoly fluktuációval kell számolni egy szociális szövetkezetben.

Adóteher a szociális szövetkezet tagjai után

A kedvezményes adózás úgy nézne ki, hogy a nem passzív állomány
ban lévő, előbb említett magánszemélyek után 6810 forint egészség
ügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni a szövetkezet, továbbá, ha 
nem adómentes kifizetés történik, akkor a juttatásból le kell vonni 
10% nyugdíjjárulékot, illetve értelemszerűen 16% személyi jövede
lemadót. Nincs szocho, nincs szakképzési, illetve levonandó egészség
biztosítási és munkaerő-piaci járulék sem.

További kedvezmény, hogy a 6810 forintot sem kell teljes egészében 
megfizetni, ha az adott magánszemély szociális szövetkezet keretében tör
ténő foglalkoztatása óta 4 év nem telt el. Az első foglalkoztatási évben nincs 
fizetési kötelezettség, a második évben a fizetendő összeg 25%-át, a harma
dik évben 50%-át, a negyedik évben 75%-át kell csak megfizetni. A foglal
koztatási évek alatt nem a naptári évet kell érteni, tehát a foglalkoztatással 
nem érintett közbenső időszak nem „fogyasztja” a kedvezményes négy évet.

Adómentes juttatások

Az így foglalkoztatott tag részére speciálisan adómentes juttatások is 
adhatóak:

A szociális szövetkezet által létrehozott termék vagy megtermelt 
termény formájában történő juttatás havonta a minimálbérig adó- és 
járulékmentes. 

Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt a minimálbér 
25%-áig adhat adómentesen a szövetkezet. 

Tagsági jogviszony Vállalkozási jogviszony Megbízási jogviszony Munkaviszony Passzív tag
Regisztrált álláskereső ×  

Közfoglalkoztatott ×  

Mindenki más × × × ×

www.iranyadomagazin.hu
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– önkormányzati, állami támogatások;
– szabad pénzeszköz kamatának a kedvezményezett tevékeny

ségre eső része.

Általános forgalmi adó tekintetében – az áfa szektorsemlegességének 
megfelelően – semmi extra szabály nincs szociális szövetkezeteket 
illetően.

A szociális szövetkezethez kapcsolódó adózási szabályok valóban 
kedvezőek, de azt is látnunk kell, hogy ehhez ötlet, piac, és nem kis 
szervezőkészség kell.

És ha a szövetkezet nem szociális szövetkezet

Mint az elején említettem, a szövetkezeteknek az egyik speciális fajtája 
a szociális szövetkezet. Elterjedni látszik az a foglalkoztatási forma is, 
hogy a magánszemélyek belépnek egy valamilyen konkrét célra ala
pított szövetkezetbe tagként, amelyen keresztül végzik a feladatukat, 
majd ezt a szövetkezet – mint üzleti partner – leszámlázza a megbízó 
(eredetileg foglalkoztató) felé. 

A magánszemély felé a szövetkezet pedig kihasználja azt a lehe
tőséget, hogy a bevételeiből adómentesen is támogathatja a tagjait. 
Ezt valójában utalvány formájában teszi meg, melyek további sorsáról 
már nem beszélnek nyilvánosan.

De ezzel azért óvatosan! Mert ha már az utalvány juttatásakor ele
ve fennáll a visszaváltás lehetősége – esetleg azért kerül kiválasztásra, 
mert az a forgalmazó ígérete szerint készpénzre váltható – és erről a 
tényről a munkáltatónak már a juttatás időpontjában tudomása van 
(esetleg az utalványok beváltásában közreműködik), akkor a juttatás 
körülményei nem felelnek meg az adómentesség 70-71. § feltételeinek.

És ekkor a magánszemélynek munkaviszonyból vagy más, a juttató 
és a juttatásban részesülő között fennálló jogviszonyból származó ösz
szevonandó jövedelme keletkezik.

És még egy dolog, amit a magánszemélynek tudnia kell, ha ilyen
be megy bele. A szövetkezeti tagok nem válnak munkavállalóvá (ezért 
nem keletkezik járulékbefizetésük sem) és a tagsági jogviszonyuk 
alapján sem jogosultak egészségügyi ellátásra sem. Azaz, a saját bizto
sításukról maguknak kell gondoskodni.

A passzív tagok utáni terhek

Érdemes foglalkozni a szövetkezet többi tagjával, annál is inkább, mi
vel a gyakorlatban nélkülük nem fog létrejönni szociális szövetkezet. 
Általában önkormányzati vonalon megszületik egy elképzelés, hogy 
tudnának valamit termelni (és persze eladni) is szociális szövetkezet 
keretében. Ehhez a feltételeket nyilván nem a munkanélküli tagok 
fogják adni, ezt szintén a „kitalálók” teszik meg. A szövetkezet élére 
kinevezett személy végezheti a tevékenységét munkaviszonyban, meg
bízási jogviszonyban. Ha ezt a tevékenységet ellenérték nélkül látja el, 
akkor célszerű megbízási jogviszonyban gondolkodni, díjazás nélküli 
állapot esetén nincs adó, járulék, illetve bejelentési kötelezettség sem. 
Természetesen, ha a szövetkezet életképesnek mutatkozik, akkor to
vábbi állandó munkavállalókra lesz szükség, akiket a normál módon 
kell bejelenteni, és a normál módon kell utánuk adót, járulékot fizetni.

Társasági adó és áfa

Társasági adó a következő kedvezményes bánásmódban részesíti a 
szociális szövetkezeteket:

A jövedelemminimum szabályai nem vonatkoznak rá. 
A kedvezményezett tevékenysége tekintetében keletkező jövede

lem után társasági adót nem fizet. 
A kedvezményezett tevékenységek (bevételek) a következők:
– önkormányzati vagy állami vonalról érkező, a végzett tevékeny

ség ellenértékeként kapott pénzek;

A regisztrált álláskereső tagokkal kapcsolatosan fon-
tos hangsúlyozni, hogy addig tart a kedvező adózás, 
amíg a regisztrált álláskereső státus is fennáll.
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a szervezetek maguk is nyilvánosságra hozhatják ez irányú igényüket 
és adószámukat. 

A felajánlott összeg módosul, ha adóhatósági ellenőrzés alapján 
vagy az adózó önellenőrzése következtében megváltozott adóösszeg 
befizetésre kerül, és a különbözet 1%-a meghaladja az 5000 Ft-ot. 
2013. december 20-ig az összeg, amikor sor került a módosításra, 
1000 Ft volt. Csökkenés esetén is 5000 Ft az értékhatár. Ha az ellen
őrzés, önellenőrzés időpontjában már megtörtént a kedvezményezett 
részére az átutalás, akkor a magánszemély a NAV számára meg kell 
fizesse a különbözetet.

Ki lehet a civil kedvezményezett

Változás, hogy ki lehet a civil kedvezményezett:
– a társadalmi szervezet (egyesület), alapítvány, melyet a bíróság 

a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően leg
alább 2 évvel nyilvántartásba vett.

2014. január elsejétől minden szervezet számára szükséges a 2 évi 
működés.

Továbbra sem szükséges a közhasznú minősítés. Ezzel együtt to
vábbra is feltétel, hogy a szervezet székhelye belföldön legyen, köz
hasznúnak minősülő tevékenységet folytasson, és az alapszabályában 
rendelkezzen arról, hogy politikai pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.

Tehát a 2013. évi szja-ból 2014-ben felajánlott 1% kiutalásához a 
társadalmi szervezetnek, alapítványnak 2012. január 1-jét megelőző
en már a nyilvántartásban kell szerepelnie.  

Miről és kinek lehet rendelkezni

Magánszemélyek az éves személyi jövedelemadóbevallásukban sze
replő, megfizetett éves adókötelezettségük 1% + 1%-át ajánlhatják 
fel. Az éves adókötelezettséget úgy kapjuk meg, hogy az összevont 
adóalap adóját csökkentjük az adókedvezményekkel és az önkéntes 
pénztáraknak történő átutalással. 

Nem az összevont jövedelmek közé tartoznak az ún. különadózó 
jövedelmek, ilyenek az ingatlanértékesítésből vagy -bérbeadásból, 
az árfolyamnyereségből, az osztalékból származó jövedelmek és a 
kamatjövedelem. Így az ezekből származó adó alapján nem lehet az 
1%ról rendelkezni.

A felajánlás feltétele még, hogy az adózó az előírt határidőig az 
adóját befizesse vagy eddig az időpontig fizetési halasztást kapjon. Aki 
az adóját nem fizette meg, annak a felajánlását nem fogja az adóható
ság teljesíteni. Az adó megfizetésének minősül az is, amikor a munkál
tató vagy kifizető az adót adóelőlegként év közben levonta.

Kinek lehet felajánlani: 
• civil kedvezményezetteknek – az egyik 1%ot,
• és egyházaknak vagy ún. kiemelt előirányzat céljára – a másik 

1%ot.

A felajánlásból részesülni kívánó szervezetek számára nincs előírás 
arra, milyen módon adhatnak hírt magukról. Fontos, hogy a magán
személyekhez eljusson a szervezet adószáma, hiszen ennek közlésével 
történhet a felajánlás. Ennek módját a szervezet maga határozza meg, 
nincs előzetes engedélyhez kötve. Fontos információ, hogy az adóha
tóság minden évben közzéteszi az adott évben beadott adóbevallás
ban kedvezményezettként megjelölt civil szervezetek adatát. Ezen túl 

Minden tavasszal újra elérkezik a személyi jövedelemadó 1%-ának szezonja. A civil szervezetek, melyek gyűj-
tik a támogatásokat, lépten-nyomon hirdetik magukat. Cikkünkben mind a magánszemélyek, mind a civil 
szervezetek feladatait csokorba szedtük.

Minden, amit az szja 1%-ról 
tudni kell

Szerző: Gottgeisl Rita
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• a közhasznú tevékenység végzéséről,
• nem működik együtt párttal, nem folytat közvetlen politikai te

vékenységet.

Másolatban csatolni kell a jogerősséget igazoló záradékkal ellátott bí
rósági végzést, mely igazolja a nyilvántartásba vétel időpontját, ha azt 
még nem nyújtották be az adóhatósághoz.

A nyilatkozat elektronikusan beadható, ekkor a fénymásolatokat 
csatolmányként kell hozzárendelni az adatlaphoz. Lehetőség van a 
nyilatkozat papíralapon történő benyújtására is, ebben az esetben 
mellékelni kell a fénymásolatokat. 

A nyilatkozat beérkezését követő 30 napon belül megérkezik az 
összeg, de legkésőbb december 15-ig. Amennyiben a szervezetnek 

Mint látható, a törvényi megfogalmazás nem tartalmazza a non
profit gazdasági társaságokat civil kedvezményezettként, így ők to
vábbra is kimaradnak az 1% gyűjtéséből.

A magánszemély nem kizárólag a szjabevallásában teheti meg a 
felajánlását, lehetséges azt a bevallástól elkülönülten is megtenni. A 
határidő ekkor is legkésőbb az adóévet követő május 20. Az egyé
ni vállalkozóknak is lehetőségük van eddig a határnapig beadni a 
felajánlásukat, függetlenül attól, hogy az ő bevallásuk február 25-ig 
benyújtásra került.

Hogyan lehet a felajánlott egy százalékhoz hozzájutni

Az adóhatóság a beérkező rendelkező nyilatkozatokat feldolgozza, 
majd általában szeptember elsejéig levélben értesíti a felajánlásról 
a kedvezményezetteket és felhívja a figyelmüket arra, mi a teendőjük. 
A levél kézhezvételét követő 30 napon belül kell igazolni a törvényben 
szereplő feltételek fennállását. Az igazolásra a hatóság nyomtatványt 
rendszeresített, ez a _ _37A sorszámú 
adatlap (2014. évben 1437A jelű).

Nyilatkozni kell az adatlap kitöl
tésével

• a belföldi szék
helyről,
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° Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
° Visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatások

• A cél szerinti közhasznú tevékenységre megkötés nélkül.

2014. január 1-jétől, az adott évben kiutalt és az előző évekből tarta
lékolt összegek felhasználása során már a következő előírásokat is be 
kell tartani:

1. A működésre fordított összeg nem haladhatja meg a felhasznált 
összeg 25%-át, maximum 25 millió forintot.

2. Ebből a reklámra és marketingre fordított kiadás nem lehet több, 
mint a felhasznált összeg 10%-a, maximum 10 millió Ft.

Mint látjuk, a működési célú felhasználást korlátozták, és kettős kor
látot építettek be.

Az adott évben fel nem használt összeget a következő évben kell 
felhasználni, addig lehetőség van a tartalékolásra. Ezt a tényt, vala
mint a következő évben az ebből történő felhasználást külön kell ki
mutatni az adott évről történő elszámolásban.

Közzétételi kötelezettségnek az adatszolgáltatás benyújtásával le
het eleget tenni. Az adóhatóság az adatszolgáltatást ingyenesen köz
zéteszi egy, a civil szervezetekkel foglalkozó honlapon, ahol egy évig 
megtekinthető. 

Ha a szervezet rendelkezik honlappal, ott is közzé kell tenni az 
adatokat legkésőbb május 31-ig, és egy évig nem lehet eltávolítani 
onnan.

Határidők

Végezetül a következő dátumokra kell figyeljen a szervezet:
A 2012-ben kiutalt összegekről első ízben 2014. május 31-ig kell ada
tot szolgáltatni, és tartalékolni lehet 2015. december 31-ig, azaz addig 
kell felhasználni.

A 2013-ban kiutalt össegekről első ízben 2015. május 31-ig szolgál
tatunk majd adatot, és ezt is 2015. december 31-ig lehet tartalékolni.

A 2014-ben kiutalt összegeket legkésőbb 2016. december 31-ig 
kell felhasználni.

Amennyiben a szervezet 2014. év közben megszűnik, akkor soron 
kívüli adatszolgáltatási kötelezettség van, ezt 2014-ben a 14MKOZ 
nyomtatványon kell megtenni. 

adótartozása van, akkor a felajánlott összegből először az adótarto
zásokra vezeti át a szükséges összeget a NAV, és a fennmaradó részt 
utalja át a civil szervezet bankszámlájára. 

A 2015-ben kezdődő adóévtől csak az előzetesen regisztrált ci
vil szervezet részesülhet a felajánlott 1%-ból. A regisztrációt először 
2014. szeptember 30-ig kell megtenni. Amennyiben a civil szervezet 
a 2014. évben a számára felajánlott 1% igénylése érdekében már 
igazolta a feltételek fennállását, akkor nem szükséges külön igazolást 
benyújtani a regisztráció érdekében. Azaz ő már regisztráltnak minő
sül a 2014. évi 1% felajánlásához.

Ekkor a szervezet feladata arra figyelni, hogy ha a feltételek közül 
bármelyik nem teljesül, és ezért nem lesz jogosult az 1% kiutalására, 
akkor a változást követő 15 napon belül ezt a tényt az adóhatóságnak 
be kell jelenteni. A bejelentést követően a hatóság törli a szervezetet 
az 1%ra jogosultak nyilvántartásából.

Elszámolás az 1% felhasználásáról

Az 1% felhasználását be kell mutatni, erre szolgál az elektronikus úton 
benyújtandó _ _ KOZ nyomtatvány. A benyújtás határideje a tárgyévet 
követő év május 31.

A 2012. évben megkapott összegről a 12KOZ nyomtatványt kell 
beadni 2014. május 31-ig. Ezt a nyomtatványt kizárólag elektronikus 
úton lehet beadni, és már letölthető a NAV-honlapról.

A kapott összeget mire lehetett felhasználni 2013-ban?

• Működési költségre, maximum az adott évben kiutalt támoga
tás 50%-áig. 
° Bérköltség
° Székhely, működési hely fenntartása – ingatlan bérleti díja, 

kapcsolódó közműköltségek, kivéve, ha a szervezet tagja, 
alapítója, alkalmazottja, vezető tisztségviselője lakásként is 
használja az ingatlant

° Kommunikációs költségek – posta, telefon, inter net szol gál
ta tás

Ahhoz, hogy valaki civil kedvezményezett 
legyen, továbbra sem 
szükséges a közhasznú minősítés.
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„receptkönyvem”, melyet a vitamentes és biztonságos céges szerző
dések elkészítőinek ajánlottam 2012-ben. (A receptkönyvben mind
azon egyéb szerződéskötési taktikákról is szólok, melyek a terjedelmi 
korlátok miatt ebbe az írásba most nem férnek bele.)

2. A szóbeli szerződés is szerződés, és az e-mail váltás is létrehoz-
hat egy írásbeli megállapodást

A szerződés a régi és az új polgári törvénykönyv szerint is a felek köl-
csönös és egybehangzó akaratát jelenti. Egy szerződés akár egyetlen, 
közös, mindenki által aláírt okiratban is megtestesülhet, de egy alapos 
e-mail váltás is létrehozhat írásbeli szerződést, ha a felek valamennyi 
lényeges kérdésben történő megállapodását tanúsítja. Éppen ezért 
lehet nagy jelentősége annak, ha az e-maileket kinyomtatva eltesszük, 
biztonságból. 

Sokan nem tudják azt, hogy a szóbeli szerződés is (pl. egy szemé
lyes megbeszélésen történt megállapodás és kézrázás vagy egy telefo
nos megrendelés-visszaigazolás is) szerződés. Szintén csak akkor, ha 
az adott szerződésre nézve minden lényeges szerződéses tartalomról 
a felek beszéltek. Bár ennek gyakran vita esetén bizonyítási nehézsé
gei támadhatnak. Éppen ezért az üzleti életben én általában nem ja
vasolom a szóbeli szerződés alapján történő számlázást és teljesítést, 
akkor sem, ha az adott ügyre a jogszabályok nem írják elő kötelezően 
írásbeli megállapodás megkötését.

Hitem szerint ugyanis nem túl nagy energiabefektetéssel, de kellő 
tervezéssel már az ügylet során kiállítandó számla nyomtatása előtt, 
azaz még időben lehet és kell is olyan megállapodást kötni, amely az 
aláíróknak és szakértőiknek – adótanácsadóknak, könyvelőknek – is 
hasznos segítőtárs lesz a vállalások teljesítéséhez és a bizonylatok si
keres könyveléséhez is. És az adó visszaigénylésekor is az adóellenőr 
elismerését váltja ki kötözködés helyett.

1. Van 12 olyan tipikus hiba, melyet a legtöbben (olykor még ügy-
védek is) elvétenek a szerződésíráskor, és ebből lesznek gyakran 
a viták…

Néhány évvel ezelőtt a Haszon Akadémia egyik rendezvényén egy elő
adást kellett tartanom a vitamentes és hibátlan szerződésekről. Ekkor 
jártam utána alaposan annak, hogy vajon vannake és melyek a szer
ződések legtipikusabb hibái?

Az ügyvéd szemével megvizsgálva 12 olyan tipikus hibát találtam, 
melyek az ügyvédi irodámban felbukkantak, egyegy jogvita alapjául 
szolgáló szerződésekben szinte mindben előfordultak. Ebben a cikk
ben igyekszem valamennyit legalább megemlíteni, a legfontosabb 
hibalehetőségekre pedig felhívni a figyelmet és konkrét tanácsot is 
adni azok elkerüléséhez. 

A cikk végén pedig megmutatom, hol található az a mindenki szá
mára elérhető és jogi szakzsargontól teljesen mentes és díjmentes 

Bizonyára jártál már úgy, hogy a megbízó adott egy számlát, le kellett könyvelni, és az adóellenőrzés előtt 
gyorsan kellett (volna) egy szerződés is. Vagy a könyvelés során nem volt egyértelmű, hogy mikor került tel-
jesítésre az ügylet, esetleg volt-e szerződésmódosítás. Hiányzott a teljesítésigazolás is, és az sem volt egyér-
telmű: vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés került-e számlázásra a cég és üzleti partnere között. 
Ilyenkor a cégvezetők (és a könyvelők is) először az internetet kezdik el böngészni a megoldásért. És netes 
mintákat töltenek ki, majd gyorsan ezt „csapják” a számla mellé a könyvelésbe – gondolván: az adóhiva-
talnak majd ez is elég lesz. Ismerős? Remélem, nem, de ebben a cikkben most nem is az ilyen utólagos ok-
iratkészítésről lesz szó, hanem komolyan beszéljünk a vitákat megelőző, biztonságos céges szerződésekről.

Kötelmi jogi alapismeretek: 
mire figyeljünk egy szerződés megkötésekor
Szerző: dr. Németh Gabriella
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és pozícióját, de akár a telephelyet is beleírhatjuk a megállapodás 
első részébe. Az általam készített szerződések végén pedig még az alá
író szerződéses minősége és cégbeli pozíciója is feltüntetésre kerül 
(pl. Gazdag Kft. mint eladó nevében Gazdag Tiborné ügyvezető, vagy 
Használó Bt. mint bérlő képviseletében Rendes Géza cégvezető stb.). 
Így még az aláírást sem rontjuk el. 

Ha ugyanis a teljesítés során vita lenne bármilyen tételen, össze
gen, határidőn, és akár szavatossági pert, esetleg behajtási eljárást 
kellene a cégjogásznak megindítani, rengeteg adatot fog tudni már az 
aláírt okiratból. Ez megkönnyíti már az első felszólítás kiküldését, de 
akár a fizetési meghagyás, a peres eljárás vagy a végrehajtási eljárás 
megfelelő helyen történő gyors megindítását is. A kötelezettségek és 
jogok egyértelmű és érthető felsorolása a szerződés és a teljesítés 
lelke. (Az aláírás előtt pedig – az adatok bekérése után – manapság 
kifejezetten érdemes a céget is ellenőrizni, nehogy csőd vagy felszá
molás alatt álljon. Ezzel is sok rizikót háríthatunk el a szerződés hibát
lan és határidőben történő teljesítése elől.)

3. A szerződés nem irodalmi dolgozat, és a leírt szerződést sem 
csupán a címe alapján bíráljuk el

Egy leírt szerződés nem irodalmi dolgozat. Nem az a lényeges benne, 
hogy hangzatos, bő lére eresztett, nagy szókinccsel leírt hosszú meg
állapodás legyen, és legyen benne bevezetés, tárgyalás és befejezés. 
Éppen ellenkezőleg: szerintem egy szerződés legyen rövid és egyér-
telmű mondatokkal megfogalmazva (akkor is, ha a megállapodás 
maga hosszú és bonyolult). A legjobb, ha még be is sorszámozzuk az 
egyes témákat a szerződésen belül, így később is könnyű lesz benne 
a keresés (akár vita keletkezik a felek között, akár a könyvelő keres 
benne egy összeget, egy dátumot). 

Ha a szerződés legfontosabb részeit külön fejezetcímekkel is el-
látjuk (pl. „A felek kötelezettségei”, vagy „A szerződés ideje és meg
szüntetése”, esetleg „Vállalási ár, teljesítési határidő és késedelmi 
kötbér” stb.), akkor már sokat tettünk a teljesítés biztonságáért. Nincs 
jogi előírás arra nézve, hogy milyen címeket adhatunk. Ha értelem
szerűen, logikusan tagoljuk a megállapodást, mindenki jól jár! Hiszen 
nemcsak a cég szakértői, de maguk a szerződő felek – és vita esetén a 
jogászok is – gyorsan tudnak tájékozódni az okiratban.  

FONTOS TUDNI! A szerződéseket nem címük, hanem tartalmuk alap
ján kell elbírálni. Így tesz egy bíró is a perben. Ennek ellenére érdemes 
a szerződésnek olyan címet adnunk, amelyről az szól. Nem baj, ha a cím 
nem a polgári törvénykönyvben felsorolt szerződésfajták címével azo
nos, hiszen számos olyan megállapodás lehetséges, amely úgynevezett 
atipikus és vegyes szerződés lesz. Ez azt jelenti, hogy nemcsak egyetlen 
Ptk.-beli szerződésnek felel meg, hanem több szerződés jellemzőjét is 
magába foglalja. De ez nem jogellenes, ettől nem kell félni. 

4. A felek pontos adatai, az aláírók hibátlan megnevezése sok bajt 
megelőzhet

A szerződő felek adatainak pontos és részletes rögzítése egy esetle
ges vita esetén rengeteg hasznos információt nyújt a jogvita elin-
tézéséhez, gyors megindításához. Ne csak a cég nevét és székhelyét 
rögzítsük, hanem az adószámot, bankszámlaszámot, a képviselő nevét 

Nem az a lényeg, hogy egy szerződés 
nagy szókinccsel leírt hosszú megállapodás 
legyen. Inkább rövid és egyértelmű monda-
tokkal fogalmazzuk meg.
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sítéséhez már másik vezetővel kell egyeztetni és a szöveg nem egyér
telmű, sok kellemetlen pillanatunk lehet emiatt. Ha pedig határidőket 
és dátumokat alkalmazunk a megállapodásban, MINDIG írjuk oda azt 
is, hogy mi a büntetése annak, aki elmulasztja a határidőt. Késedelmi 
kamat? Kötbérfizetés? Szerződésfelmondás? Ugye, nem mindegy?

6. Ami helyhiány miatt kimaradt: bírósági kikötés, semmisség,  
érvénytelenség, a bizonylatok hibái, speciális jogszabályok stb. 

Nos, e cikk keretein belül már nincs módom írni arról, hogy egy 
bírósági kikötés hogyan teheti olcsóbbá a pereskedést, vagy egy 
hatályba léptető, esetleg egy bontófeltétel alkalmazása is hasznos 
lehet egy nagy jelentőségű szerződésben. Arról sem tudok hosszan 
írni, hogy bizony egyes szerződésfajtákra léteznek speciális jogsza
bályi előírások (melyektől nem szabad eltérni). És vajon mit jelent 
egy semmisség vagy egy érvénytelenség a szerződő partnerek kap
csolatában? 

És számos olyan apró, a polgári jogban és más jogágakban léte
ző szabály, előírás is van, amelyek figyelembevételének elmulasztá
sa a szerződés komoly hibáját okozhatja. Ebből pedig következik az 
is, hogy a szerződés alapján kiállított bizonylatok (teljesítésigazolás, 
számla, pénztárbizonylat) is hibásak lesznek, melyeket az adóhivatal 
vagy a bíró nem fogad el egy vitában. Semmisséget, érvénytelenséget, 
így például: színleltséget, adóelkerülő tartalmat, vagy éppen fedezet
elvonást, netán árérték aránytalanságot okozhat egy szabálytalanul 
megkötött megállapodás.

Természetesen van még számos olyan egyszerű és online is el
érhető ügyvédi tippem, amelyek segítségével a szerződés készítője 
jogi vitáktól mentes, a félreértéseket megelőző biztonságos céges 
szerződéseket készíthet (akkor is, ha nem jogász, hanem egy civil cég
vezető vagy könyvelési szakember írja meg a szerződést). Én inkább 
ezen útmutatások alapján saját, a cégre szabott szerződés elkészítését 
ajánlom mindenkinek, semmint egy internetes minta cégadatokkal 
történő egyszerű kitöltését. Ez ugyanis nem biztos, hogy pontosan az 
adott ügyről szól és vita esetén megoldást is nyújtana.  

A közérthető ügyvédi tippjeim egy 48 napos online szerződésíró 
tanfolyam keretén belül érhetők el. A tanfolyam anyagát a Ptk. vál
tozásaival is folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Remélem, hogy 
segítenek majd akár egy saját céges szerződés önálló elkészítésé
ben, akár egy meglévő szerződésben található kötbérkikötés, szer
ződésfelmondás érvényességének ellenőrzésében: www.bitly.com/
szerzodesirotanfolyam.

Kérdés, vita esetén pedig természetesen mindig a cégjogászhoz 
kell fordulni a jogi szakkérdések eldöntéséhez! 

5. Az ár, díj, ellenérték, járulékok, késedelmi kamat és a kötbér 
számszerűsítése elengedhetetlen

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a szerződésekben, megál
lapodásokban (így tehát akár a fontos e-mail váltásokban is) érdemes 
a szerződéses összegeket nemcsak számmal, hanem betűvel is kiírni. 
Ennek az emlékek kopásakor lesz jelentősége vagy olyankor, amikor 
egy 9-es helyére véletlenül 6-os kerül, vagy éppen egy 8-as számjegy 
helyett valaki 0-t gépelt. Ha számmal és betűvel egyaránt ki lesz írva az 
összeg, egyértelmű lesz, hogy melyik az elírás és melyik a helyes adat 
(pl. 896 000 Ft + áfa, azaz nettó Nyolcszázkilencvenhatezer magyar 
forint + áfa). 

Ha egy szerződésben meghatározott összeg vagy részteljesítés 
szerepel, mindig egzaktul, egyértelműen határozzuk meg a határidőt, 
az esedékesség napját. E nélkül ugyanis számos későbbi félreértésre 
vagy félremagyarázásra kerülhet sor. Ha pl. egy cégnél a szerződéskö
téskor meglévő ügyvezetőt (aki aláírta) lecserélik, és a szerződés telje
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Mikor lesznek kapcsolt vállalkozások?

Kezdjük ott, hogy mikor kell a kérdéssel foglalkozni: ha két cég vagy egy 
cég és egy magánszemély egymással kapcsolt vállalkozásnak minősül
nek ÉS közöttük élő szerződés van. Fontos rögzíteni, hogy önmagában a 
kapcsolt vállalkozási lét semmit nem jelent, a különféle adókötelezettsé
gekkel akkor kell számolni, ha a felek egymással szerződnek. Ez utóbbi 
esetben van csak bejelentési kötelezettség, méghozzá a szerződés alá
írását követő 15 napon belül. Gyakori tévhit, hogy kapcsolt vállalkozás 
csak vállalkozások relációjában értelmezhető. Ez nem igaz: a cég a saját 
többségi, vagy családtagjaival együtt többségi tulajdona is megalapoz
za a kapcsolt vállalkozási relációt. Pontosan ebből fakadóan kell igazán 
odafigyelni a tagok és a cég közötti ügyletekre. A bejelentést ebben az 
esetben a magánszemély egyébként nem tudja megtenni, itt kizárólag a 
cég fogja jelenteni a 14T201T jelű nyomtatványon.

Egyegy ügylet kapcsolt vállalkozások közötti adókötelezettségét 
érdemes komplexen: áfa, személyi jövedelemadó, illeték, társasági 
adó szempontjából is vizsgálni.

Tagi kölcsön

Klasszikus ügylet a felek között a tagi kölcsön. Ez is egy szerződés, te
hát kellene a bejelentés, ha többségi tulajdonos tagról van szó vagy a 
vállalkozás családi (a többségi tulajdonlás a tagokon keresztül valósul 
meg). A tag által a cég részére adott kölcsön általában kamatmentes. 
Nézzük adónemenként a választ:

Társasági adóban nincs dolgunk, mert a magánszemély nem taoalany, 
tehát nála mesterséges bevételt a kamat hiányában nem rakhatunk, ebből 
adódóan a cégnél nem lehet mesterséges költséget sem beállítani. 

• Illeték hatálya alá a kölcsön nem tartozik (az elengedése már 
annál inkább). 

• Személyi jövedelemadó a magánszemélyre nem telepít mes
terséges kamatbevételt. 

• Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy itt csak a bejelentési 
kötelezettségnek kellene eleget tenni.

A kapcsolt vállalkozásokat érintő szabályok nem válogatnak abban a tekintetben, hogy mekkora az érintett 
vállalkozások mérete. A nagyobb vállalkozásoknál külön tudományról beszélünk, mikor a transzferárazás 
szóba kerül. A kisebb vállalkozások esetén a vonatkozó szabályok egyszerűbbek, de nem egyszerűek.

Kisvállalkozásokat érintő 
kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A cég a saját többségi, vagy családtagjaival 
együtt többségi tulajdona is megalapozza a 
kapcsolt vállalkozási relációt.

www.iranyadomagazin.hu
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Ingyenes termékátadás

Vegyük azt az esetet, hogy a cég a kapcsolt vállalkozási relációban lévő 
tagja részére ingyenesen terméket ad. A helyzet itt nagyon cizellált, 
ugyanis azt is vizsgálni kell, hogy mennyiben tekinthető az eszköz át
adása a tag által a cég részére végzett tevékenysége ellenértékeként. 
Ha nincs személyes közreműködés vagy aránytalanul magas értékről 
van szó, akkor ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk. Vegyük azt az ese
tet, hogy a cég a tulajdonában lévő lakást akarja a tagjának ingyene
sen átadni.

• Társasági adóban növelő tétel az átadott lakás átadáskori szo
kásos piaci értéke. 

• A magánszemélynél a lakás szokásos piaci értéke egyéb ösz
szevonás alá eső jövedelem lesz, aminek 16% vonzata lesz a 
magánszemély és 27% eho lesz a cég részéről. 

• Illeték a személynél jelentkező adókötelezettség miatt nem lesz 
(sovány vigasz). 

• Általános forgalmi adó csak akkor jöhet szóba, ha általános 
forgalmi adót vont volna le a cég a lakás beszerzésével vagy 
felújításával kapcsolatosan. A tilalmi szabályok miatt ez nem 
jellemző, valószínűleg nem kell számolnunk vele. 

Látható, hogy ez inkább elméleti kérdés marad, ekkora adóteher 
mellett nem érdemes az átadásba belemenni, csak valamilyen ellen
értékes formában.

Nyilvántartás

Végül foglalkozni kell a téma kapcsán a nyilvántartásvezetési köte
lezettséggel. A társasági adó rögzíti, hogy a külön miniszteri rendelet 
(22/2009. PM-rendelet) szerinti nyilvántartást (tkp. a transzferár-nyil
vántartást) a kisvállalkozásoknak vezetni nem kell. Ez rendben van, 
de az adózás rendje általánosságban megköveteli olyan nyilvántartás 
vezetését, amiből az adóalap, adó összege megállapítható. 

Tehát kénytelen a kisvállalkozás is a piaci árat rögzíteni, amikor a 
társasági adó, személyi jövedelemadó, illeték, általános forgalmi adó 
tekintetében a piaci érték miatt van korrekciós tétele vagy fizetendő 
adója. Annyi az engedmény, hogy ennek formája nem kötött. Persze 
az ilyen szabályozást nem mindig engedményként éljük meg, mivel 
nem tudhatjuk, hogy az adóhatóság mit fog majd elfogadni. Nem 
mondok vele újat, a lényeg azon van, hogy rögzítsük írásban (word 
vagy excel dokumentum) az általunk megállapított piaci árat és ennek 
okát szövegesen. Ha valamilyen eszköz (autó, ingatlan) átadásáról van 
szó, akkor valamilyen hirdetési oldalról az alkalmazott piaci árat meg
alapozó hasonló eszköz árát hirdetésekkel is alátámaszthatjuk.

Követelés elengedése

Szintén gyakori jelenség a követelés elengedése kapcsolt felek között. 
Feltételezzük, hogy két cégről van szó, tehát a társasági adóban is kér
dés a kérdés. Nézzük az érintett adónemeket:

• Társasági adóban a követelés elengedésekor az eredeti köve
telés összegével kell az elengedőnél növelni a társasági adó 
alapját. A kedvezményezett oldaláról a számvitelileg bekönyvelt 
rendkívüli bevétellel szemben ugyanezen összeg csökkentő té
telként is megjelenik. 

• Illetékben a két cég közötti követeléselengedésre van mentes
ségi jogcím. 

A cég a saját többségi, vagy családtagjaival 
együtt többségi tulajdona is megalapozza a 
kapcsolt vállalkozási relációt.
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zett vállalkozóknak a negyedik negyedévi előleget december 20-ig, a 
többieknek január 20-ig kell megfizetni. Itt tehát nem azt kell figyelni, 
hogy mikor lett befizetve, hanem hogy az előleg melyik időszakra vo
natkozik.

A 2013-as évre vonatkozóan tehát a folyószámlán ilyen ütemezés
ben találjuk meg a teljes időszak társaságiadó-kötelezettséget:

– Feltöltésre nem kötelezett negyedéves előlegfizetés esetén: 
 2013. IV. 20., 2013. VII. 20., 2013. X. 20., 2014. I. 20., 2014. V. 31. 
– Feltöltésre kötelezett negyedéves előlegfizetés esetén:
 2013. IV. 20., 2013. VII. 20., 2013. X. 20., 2013. XII. 20., 2014. V. 31.
– Havi előlegfizetők esetén:
 2013. minden hónap 20-án január 20-tól december 20-ig és 

2014. V. 31.

Ezekre a dátumokra előírt előlegekből és a tényleges kötelezettség kü
lönbözetéből tudjuk tehát kiszámolni, hogy mennyi lesz a folyószám
la-kötelezettség oldalán 2014. május 31-i dátummal. 

A bevallás 01-es lapjának 23. sorába a kitöltési útmutató szerint 
azonban nem ezt az összeget kell beírni. Ott már kalkulálni kell azzal 
is, hogy a tárgyévre előírt előlegekből mennyi lett befizetve akár 2013-

A határidő május 31.

2014. május 31-ig több bevallás határideje is elérkezik, melyre a 
tárgyévben előleget kellett fizetni:

– Az 1329-es bevalláson adunk számot a társaságiadó-kötelezett
ségről.

– A 13KIVA nyomtatványt adják be a 2013-ban már kisvállalati 
adó hatálya alá tartozó cégek.

– Az 1371-es nyomtatványt kell elküldeniük azoknak a társasá
goknak, melyek 2013-ban még a társasági adó hatálya alá tar
toztak, de 2014. január 1-jétől más (pl. kata, kiva, eva) adózási 
rendszert választottak.

– Eddig az időpontig kell beadni az önkormányzatokhoz a helyi 
iparűzésiadó-bevallást is.

Társasági adó

Legtöbben azok a cégek vannak, amelyek tavaly is és idén is a társasá
gi adó hatálya alá tartoznak. Nekik az 1329-es bevallás 01-es lapjának 
23. sorába kell beírni az előleg és a kötelezettség különbözetét. Ez 
a különbözet pozitív és negatív érték is lehet attól függően, hogy az 
adózónak fizetési kötelezettsége vagy visszaigénylési lehetősége ke
letkezik. 

Ennek az összegnek a meghatározására több elmélet is létezik. 
Valójában ide azt az összeget kell beírni, ami az adózónak a bevallás 
benyújtásáig pénzügyileg rendeznie is kell. Ez az összeg ugyanis nem 
biztos, hogy egyenlő azzal, amit a NAV a folyószámlán május 31-i kö
telezettségként előír. 

A NAV a kötelezettséget az előírt előlegek 
figyelembevételével állapítja meg, a vállal-
kozásnak meg az a dolga, hogy a folyó-
számlán a kötelezettség és pénzügyi teljesí-
tés egyenlegeként meghatározott adónem 
egyenlege mindig rendezett legyen.

A társaságok éves adóbevallásának elkészítésekor mindig meg kell 
állapítani, hogy a kiszámított kötelezettségből mennyi lett már 
előlegként teljesítve. A bevallás benyújtásának határideje után kell, 
illetve lehet az előleg és a kötelezettség közötti különbözetet rendezni. 
Ha többet fizettünk, akkor visszaigényelhetjük vagy átvezethetjük másik 
adónemre. Ha pedig a kötelezettség a több, akkor eddig a dátumig kell 
a tartozást megfizetni.

Előlegek beszámítása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ennek oka, hogy a fo
lyószámlakötelezettség 
oldalán a 2013-as évvel 
kapcsolatban előírtak 4 vagy 
12 előleget, attól függően, 
hogy havi vagy negyedéves 
az előlegfizetési kötelezettség. 
A negyedéves kötelezettségek 
esetében is lehet eltérés, mert 
a feltöltési kötelezettségre kötele
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adó összegéből kivonjuk a márciusra előírt kötelezettséget. Vigyázat! 
Itt nem azt kell nézni, hogy mennyit fizettünk márciusban, esetleg 
van-e túlfizetésünk. Itt az előírt kötelezettségekből kell kalkulálni.

És akkor van még a 2015. március 15-ig esedékes előleg. Ezt úgy 
kell kiszámolni (ha nem változik a helyi adó mértéke), hogy a 2013-ra 
meghatározott előleget elosztjuk kettővel.

Kisvállalati adó

Ez jelent igazi újdonságot az idén, hiszen ezek az első kivabevallások. 
A kivabevallás 02-es lapján kerül levezetésre az adó kiszámítása, amit 
végül a 11. sorban találunk meg. A 12. sorba pedig már nekünk kell 
beírni, hogy ebből mennyi a május 31-ig még fizetendő, illetve visz
szaigényelhető adó.

A kiva annyiban különbözik az előző két adónemtől, hogy az előlege
ket nem a korábbi évek adója alapján írják elő, hanem a tényleges tel
jesítmények alapján nekünk kell – egyelőre – negyedévente bevallani.

Így ebbe a 12. sorba az adóév során megfizetett kisvállalati adó 
előlegeinek és a jelen bevallásban bevallott kisvállalati adó különbö
zetét kell feltüntetni.

Természetesen az itt is igaz, hogy a NAV a folyószámlán kötelezett
ségként a bevallott előlegek és a tényleges adó közötti különbözetet 
fogja előírni a május 31-i dátummal.

Ha a kivaelőleg-bevallásokkal egyidejűleg a bevallott összeget be 
is fizettünk, akkor ezekben nem lesz eltérés. Itt az éves bevallás és az 
előlegbevallások közötti számítási különbözet hozhat még rendezen
dő adókülönbözetet május 31-ére.

Kérdésként merült fel, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó 
kivaelőleg, amit 2014. január 20-ig kellett megfizetni, azt itt figye
lembe lehet-e venni vagy nem. Őszintén megmondom, nekem nem 
lett volna kérdés, mert szerintem egyértelmű, hogy az a negyedik ne
gyedév. De birtokomba került egy NAVtájékoztató, ami szerint a kiva 
pénzforgalmi szemlélete miatt azt már csak a 2014-es előlegek közé 
lehet beszámítani. Igaz, a kitöltési útmutató is úgy fogalmaz, hogy „az 
adóév során megfizetett” előleg. Ha ez igaz lenne, akkor május 31-
ig gyakorlatilag a negyedik negyedévre vonatkozó adókötelezettséget 
még egyszer teljesíteni kellene. Nem igazán szeretnék vitába szállni a 
NAV ügyfélszolgálat tájékoztatásaival, de véleményem szerint a 2013-
as kötelezettségből a 2013-ra vonatkozó előlegeket kellene levonni. 

A kérdésre a választ legkésőbb május 31-én megkapjuk, mert a 
folyószámlán előírt kötelezettségből látni fogjuk, hogy a január 20-ig 
esedékes negyedik negyedévet a NAV figyelembe vette-e vagy sem. 
Miután a pénzügyi teljesítés miatt nem mindegy, május végén tessék 
megnézni ezeknek a cégeknek a folyószámláját!

ban, akár 2014-ben a bevallás benyújtásáig. Természetesen figyelni 
kell az átvezetéseket is, azaz ide azt az összeget várná a nyomtatvány, 
amit a folyószámla pénzügyi teljesítés oldaláról tudunk kiolvasni.

Véleményem szerint nincs komoly jelentősége a bevallásban 
ennek a sornak. A NAV a kötelezettséget az előírt előlegek figyelem
bevételével állapítja meg, a vállalkozásnak meg az a dolga, hogy a 
folyószámlán a kötelezettség és pénzügyi teljesítés egyenlegeként 
meghatározott adónem egyenlege mindig rendezett legyen.

Iparűzési adó

Az iparűzési adó kapcsán elvileg egyszerűbb dolgunk lenne, hiszen 
ott csak kettő előlegfizetési kötelezettség van. A nyomtatvány ugyanis 
külön sorban kéri szerepeltetni az előlegre és a feltöltésre befizetett 
összeget.

A lényege azonban a társasági adóéval azonos.
A 2013-as évre kiszámolt kötelezettségből a 2013. március 15-i 

és a 2013. szeptember 15-i előleget kell levonni. Ehhez jön még a 
2013. december 20-i feltöltési kötelezettség, ha valakinek volt ilyen 
kötelezettsége.

Az önkormányzat a folyószámlán május 31-i kötelezettségként azt 
fogja előírni, ami a már előírt előlegek és a végleges kötelezettség kü
lönbözete. Az adózónak a bevallásban azt kell feltüntetnie, ami az elő
legre befizetett (átvezetett) és a végleges kötelezettség különbözete.

Az iparűzési adó kapcsán további nehézséget a következő évek 
előlege okozhat még. Ezt a társasági adónál azért nem érezzük, mert 
ott az kizárólag a tárgyévi adó nagyságától függ, így a program auto
matikusan számolja. Az iparűzési adónál a 2014. szeptember 15-ig 
esedékes előleg függ a márciusi előlegkötelezettségtől és a 2013-ra 
kiszámított adókötelezettségtől.

A lényege az, hogy 2014-re az előlegfizetési kötelezettségnek meg 
kell egyeznie a 2013-ra meghatározott adó összegével. Ezért a szep
temberi előleget úgy kell kiszámítani, hogy a 2013-ra meghatározott 

A NAV a kötelezettséget az előírt előlegek 
figyelembevételével állapítja meg, a vállal-
kozásnak meg az a dolga, hogy a folyó-
számlán a kötelezettség és pénzügyi teljesí-
tés egyenlegeként meghatározott adónem 
egyenlege mindig rendezett legyen.
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Néhány szabály az egyszerűsített  
foglalkoztatásról

Egyszerűsített módon létesíthető munkavi-
szony:

– mezőgazdasági, továbbá turisztikai 
idénymunkára vagy 

– idénymunka esetén azonos felek 
között a munkaviszony időtartama 
nem haladja meg egy naptári éven 
belül a 120 napot, alkalmi mun
ka esetén pedig a munkáltató és a 
munkavállaló között a munkaviszony 
hosszának az alábbi feltételeket kell 
teljesítenie: 

a) összesen legfeljebb öt egymást követő 
naptári nap, és 

b) egy naptári hónapon belül összesen 
legfeljebb tizenöt naptári nap, és 

c) egy naptári éven belül összesen legfel
jebb kilencven naptári nap lehet.

A munkáltató által fizetendő közteher mérté
ke a munkaviszony minden naptári napjára 
munkavállalónként:

– mezőgazdasági idénymunka esetén 
500 forint, 

– turisztikai idénymunka esetén 500 fo
rint, 

– alkalmi munka esetén 1000 forint, 
– filmipari statiszta alkalmi munkája ese

tén 3000 forint. 

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötele
zettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-ig 
kell kifizetnie.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkozta
tással összefüggő bevallási kötelezettségét az 
Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint elektro
nikus úton havonta a ’08-as számú nyomtatvá
nyon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles 
teljesíteni. 

Azok az adózók, akik nem kötelezettek az 
Art. 31. § (2) bekezdése szerinti elektronikus 
bevallásra, papíralapú bevallást is benyújt
hatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a 
’08E számú nyomtatványt rendszeresítette, 
amit ugyancsak havonta, a tárgyhónapot kö
vető hó 12-ig kell benyújtani.

Sokan alkalmi munkavállalóknak nevezik még mindig azokat a dol-
gozókat, akiket a munkáltató egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
alkalmaz. A fogalmak keveredését az okozza, hogy a korábbi, alkalmi 
munkavállalókról szóló jogszabályt hatályon kívül helyezték, és az új, 
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alkalmazható az alkalmi 
munkára. Az ilyen formában szerzett 2013-as jövedelem bevallása vi-
szont újdonság lehet.

Egyszerűsített foglalkoztatás 
bevallása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ugyanezt megtaláljuk az szja-törvényben 
is. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást 
alkalmazó egyéni vállalkozónak mint foglal
koztatónak az Szja tv. 11. számú melléklet IV. 
15. pontja alapján vállalkozói szja-fizetési kö
telezettsége keletkezik.

A kisvállalati adót választó foglalkoztatók
nak ilyen korrekciós tételük nincs. A kifize
tett bér kiadásként elszámolható, a fizeten
dő közteher pedig számukra is 500, illetve 
1000 forint. Az egyszerűsített foglalkoztatás 
szerinti bér után kivát nem kell fizetni, mert 
annak alapja a járulékköteles jövedelem. Az 
egyszerűsített foglalkoztatásból származó 
jövedelem pedig nem járulékköteles.

Az egyszerűsített foglalkoztatás 
jövedelmének bevallása

A korábbi évekből még élhet az a szabály a 
fejünkben, hogy évi 840 ezer forintig adó
mentes az alkalmi munkából szerzett jöve
delem. Ez azonban több oldalról sem igaz. 
Egyrészt eddig sem volt mindig adómentes, 
csak az adójóváírással az könnyen azzá tehető 
volt. Másrészt ez a 840 ezer forintos szabály a 
2012-es év szja-bevallásaival teljesen kiveze
tésre került.

A 2013-as év jövedelmének bevallásánál 
egy úgynevezett mentesített keretösszeget kell 
meghatároznunk.

Mentesített keretösszeg az egyszerűsített 
foglalkoztatás naptári napjainak száma szo
rozva az adóév első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) napibér
ként meghatározott összegével. 2013-ban 
a napi minimálbér 4510 Ft volt. Ha például 
egy munkavállaló 2013-ban összesen 30 
napot dolgozott alkalmi munkásként, akkor 
neki az adózás alól mentesített jövedelme a  
30 × 4510 Ft, azaz 135 300 Ft. Lehet, hogy 

Bérek az egyszerűsített foglalkoztatás 
esetén

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsí
tett foglalkoztatás kapcsán 2014-ben:

– minimálbér (584 Ft/óra) 85%-a, azaz 
496 Ft/óra, vagy

– a szakképzettséget igénylő munkakö
rökben garantált bérminimum (679 Ft/
óra) 87%-a, azaz 591 Ft/óra.

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os 
éjszakai pótlék 22–06  óra közötti munkaidő
re, HA a munkavégzés ideje 22–06 óra között 
meghaladja az 1 órát. Az egyszerűsített foglal
koztatottnak a napi 8 óra feletti munkaidőre 

az alapbéren felül 50% „túlórapótlékot” is 
kell fizetni.

Egyszerűsített foglalkoztatás kere
tében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os 

közteher erejéig maximálisan ki
fizethető napi munkabér össze

ge 2014-ben a napi minimál
bér kétszerese, azaz 9340 Ft/

nap/fő. Természetesen ennél 
magasabb összegű munkabér is 

kifizetésre kerülhet, mely kiadás
ként elszámolható, csupán további 

adófizetési kötelezettséggel kell számol
ni, mert a társasági adó hatálya alá tartozó 

foglalkoztatók esetében a Tao tv. 3. számú 
melléklet A) 14. pontja alapján a társasági 
adó alapját meg kell emelni.

A kisvállalati adót választó 
cégeknél elismert kiadás az 
egyszerűsített foglalkoztatás 
teljes bére, míg a közteher 
számukra is 500, illetve 1000 
forint.
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Komoly nehézséget okoz, 
hogy a munkáltatónak 
nem kell a tárgyévet köve-
tő január 31-ig összesített 
jövedelemigazolást kiadni 
az efo-s bérekről.

Az utólagos juttatás törvényi lehetősége 
nem egyenértékű az előre történő juttatás 
tilalmával.

egyik nap többet keresett 4510 forintnál, a 
másik nap pedig kevesebbet, de ha az összes 
ilyen típusú jövedelme ennél kevesebb, akkor 
ezt be sem kell vallania. Amennyiben az egy
szerűsített foglalkoztatásból származó bevé
tele meghaladja a mentesített keretösszeget, 
a bevallásába – munkaviszonyból származó 
jövedelemként – csak az azt meghaladó részt 
kell beírnia.

Láthatjuk, hogy 2013-ban a bevallás 
alá eső rész nem függ attól, hogy mellette 
volte egyáltalán jövedelme. Akár volt, akár 
nem, ha a mentesített keretösszeg alatti a 
jövedelem, akkor nem kell feltüntetni, ha 
pedig feletti, akkor a felette levő részt kell 
bevallani.

Talán még egy kiegészítés, hogy a filmipari 
statisztaként végzett – Efo tv. hatálya alá tarto
zó – alkalmi munkából származó bevételből 
nem kell jövedelmet megállapítani és beval
lást benyújtani.

Szja-köteles az egyszerűsített 
foglalkoztatás jövedelme

De térjünk vissza a bevallásra. Ha a mun
kavállaló ilyen típusú jövedelme megha
ladja a mentesített keretösszeget, akkor a 
felette levő részt be kell vallania, ami után 
szja-fizetési kötelezettsége keletkezik. Biz
tos vagyok benne, a munkavállalók zöme 
nincs tisztában azzal, hogy neki a nettóban 

megkapott jövedelméből még adót kell 
fizetnie.

A munkavállalók hozzá vannak szokva, hogy 
a bérből levonják a megfelelő adóelőleget, és 
nekik már nincs befizetési kötelezettségük.

Az efo-s jövedelem esetén a kifizetőnek ak
kor sincs lehetősége az adóelőleget levonni, 
ha már a kifizetéskor tudja, hogy lesz adókö
teles rész.

Képzeljük el, hogy azoknál a foglalkozta
tóknál, ahol kötelezően a túlóra miatt többet 
kell fizetni, mint a napi minimálbér, ott szinte 
biztos az adóteher. A mentesített keretösszeg 
nagysága ugyanis naptári napokra van lebont
va, nem pedig órákra. Egy 10 órán át tartó 
egyszerűsített munkaszerződés szerinti mini
mális bér is meghaladja az adómentes részt.

Bevallások bérlapok alapján

További nehézséget okoz, hogy a munkál
tatónak nem kell a tárgyévet követő január 
31-ig összesített jövedelemigazolást kiadni 
az efo-s bérekről. A magánszemélyeknek 
tehát nem marad más, mint a nap mint 
nap kapott bérlapját gyűjtögetni és év vé
gén a bevallásához ezek értékét adja össze. 
Hát… Azt hiszem, a többkevesebb sikerrel 
elvégzett bevallások inkább hibásak, mint 
hibátlanok.

Egyetlen menekülőút lehet. 2013-tól be
vezetésre kerül a „felszólítás önellenőrzésre” 
jogintézmény, ami azt jelenti, hogy ha vala
kinek az szjabevallása nincs összhangban a 
kifizetők által leadott havi 08-as bevallásokkal, 
akkor kap egy levelet az eltérésről, és egy ha
táridőt arra, hogy kijavítsa a bevallását. 

Példa #1.

Egy magánszemély 2013-ban összesen 45 
napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében, összesen 250 000 ezer forintot 

keresett ezzel. Amellett az év egy részében 
munkaviszonnyal rendelkezett, melyből 700 
ezer forint jövedelmet szerzett. Munkaválla
lónknak 1 családi pótlékra jogosult gyermeke 
van, mely után a családi adókedvezményt ér
vényesítheti.

Bevallásában munkaviszonyból származó jö
vedelem:

– munkaviszony: 700 000 Ft
– alkalmi munka: 250 000 – (45 × 4510) 

= 47 050 Ft
Összesen: 747 050 Ft

Az egy gyermek után igénybe vehető adóalap-
kedvezmény 750 ezer forint, tehát munkavál
lalónk adóköteles jövedelme nulla forint.

Ha munkaviszonyából származó jövedel
méből vontak le szja-előleget, akkor azt a be
vallásával egyidejűleg visszaigényelheti.

Ha példabeli munkavállalónknak nem len
ne családi kedvezményre jogosító gyermeke, 
akkor az alkalmi munkából szerzett jövedelme 
után adófizetési kötelezettsége keletkezett vol
na, összesen 47 050 × 16% = 7528 Ft.

Példa #2.

Egy nyugdíjas magánszemély egyszerűsített fog
lalkoztatásából származó jövedelme 2013 ösz
szesen évben 300 000 Ft. Az igazolás szerint ezt 
a jövedelmet 50 napnyi munkával kereste meg.

Példabeli magánszemélyünknek a korábbi 
szabály szerint nem kellett volna szjabevallást 
benyújtania, hiszen a nyugdíj adómentes jö
vedelem, míg az alkalmi munkából szerzett 
jövedelem – más jövedelem hiányában –  
840 000 forintig volt adómentes.

2013-ról azonban bevallást kell benyúj
tani, mert magasabb volt a jövedelme, mint 
a mentesített keretösszeg, azaz 225 500 Ft  
(50 × 4510 Ft). Az ezt meghaladó részt, azaz a 
74 500 Ft-ot kell az szja-bevallásában beval
lani, és ennek 16%-át, azaz 11 920 Ft-ot kell 
május 20-ig az adóhatóság részére megfizetni.
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Ennek ellenére az előre adott Erzsébet-utalvány speciális esetben 
több kockázatot is jelenthet a munkáltató számára.

Ezekkel a problémákkal akkor szembesülünk, ha időközben meg
szűnik a munkaviszony vagy tagoknál a társas vállalkozásban szemé
lyesen közreműködői státus.

Ha például januárban kiadjuk az első fél évre eső 48 000 Ft Erzsé
bet-utalványt, és február végével megszűnik a munkaviszony, akkor 
bizony 32 000 forinttal lehetnek problémáink.

Egyrészt olyan időszakra is adtunk juttatást, amikor már a munka
társunk nem is dolgozik nálunk. Kérdés, hogy a munkáltató valóban 
akar-e fizetni juttatást a nem nála dolgozóknak.

Másrészt ez a juttatás hirtelen többe is kerül majd, mint amire 
számítottunk.

Mivel a 2 hónap munkaviszonyra 16 000 Ft Erzsébet-utalványt ad
hatunk 35,7% közteherrel, ezért a fennmaradó 32 000 Ft után már 
nem a kedvezőbb kulccsal számoljuk az adót, hanem 51,17% teher
rel egyes meghatározott juttatásként adózik ez. Mindezzel még nem 
is értek véget a munkáltató problémái, hiszen a januárban kiadott  
48 000 Ft Erzsébet-utalvány után február elején béren kívüli juttatás
ként már bevallotta és megfizette az adót. Ez viszont a munkaviszony 
megszűnését követően nem állja meg a helyét. Ezért a munkáltatónak 
önellenőrzést kell végeznie és befizetni a többletközterheket. Ebben 
az esetben a juttatónál bizony ön-ellenőrzési pótlék fizetésével is szá
molhatunk.

Ha azonban fennmarad a munkaviszony vagy a társas vállalkozá
soknál a személyesen közreműködő tagi jogviszony arra a teljes idő
szakra, melyre előre kiadtuk az Erzsébet-utalványt, akkor nem találko
zunk ezekkel a problémákkal.

Tört hónapra is adható?

Első lépésben megmagyarázza a tájékoztató azt a törvényi szakaszt, 
hogy „a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett 
hónapjára” adhatunk 8000 Ft Erzsébet-utalványt 35,7% közteherrel 
béren kívüli juttatásként.

Ehhez kapcsolódóan korábban két ellentmondó jogértelmezéssel 
is találkozhattunk. Az egyik alapján arra a hónapra adhatunk kedvező 
adózással Erzsébet-utalványt, melyet az első napjával „megkezd” a 
munkavállaló a munkáltatónál (vagy társas vállalkozásban a szemé
lyesen közreműködő tag). Vagyis e szerint a teljes hónapot vehetjük 
csak figyelembe. Így egy március 10-én keletkező munkaviszony ese
tén majd csak áprilisban adhatnánk Erzsébetutalványt, mert ezt a 
hónapot kezdi meg a dolgozó az első napjával.

A NAV-tájékoztató a másik értelmezést erősítette meg. E szerint a 
hónapot úgy kezdjük meg jogviszonnyal, hogy abban legalább egy na
pot dolgozunk. Így ha valaki március 31-én kezdi a munkaviszonyát, 
akkor a márciusi egyetlen nap alapján is jogosult lehet erre a hónapra 
8000 Ft értékben kedvező adózású Erzsébet-utalványra.

Előre is adható, de ezzel számolnunk kell

Az Erzsébet-utalvány kiadásának időzítéséhez is kapunk segítséget az 
adóhatóságtól. Bár a törvény szövegében az szerepel, hogy „utóla
gosan adva” lesz a juttatásunk kedvező adózású, a friss tájékoztató 
mégis bővíti ezt a lehetőséget. E szerint „Az utólagos juttatás törvényi 
lehetősége … nem egyenértékű az előre történő juttatás tilalmával”.

Erzsébet-utalványt előre adva – ezzel is számolnunk kell   Fata László

Az utólagos juttatás törvényi lehetősége 
nem egyenértékű az előre történő juttatás 
tilalmával.

Március közepén jelent meg egy NAV-tájékoztató anyag, melyben az Erzsébet-utalvány kiadásának lehető-
ségeit írja le a hatóság.

Erzsébet-utalványt előre adva 
– ezzel is számolnunk kell
Szerző: Fata László

Fata László – cafeteria-szakértő 2005 óta foglalkozik 
béren kívüli juttatásokkal. A Cafeteria TREND maga
zin (www.cafeteriatrend.hu) alapítója, szerkesztője. 
Eddigi munkája során több mint 70 000 munkaválla
ló cafeteriarendszerébe szólt bele közvetlenül.
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Válasz-adó

ség, elsősorban a lakosság részére, személyes 
vagy háztartási célú fogyasztásra, illetve fel
használásra, üzletekben, áruházakban.

Természetesen vizsgálni kell azt is, hogy 
egyébként az értékesítés során felmerüle a 
nyugtaadási kötelezettség. Az áfatörvény 166. 
§ (1) bekezdése értelmében, ha az adóalany 
az áfatörvény 165. § (1) bekezdésének b) 
pontja szerint mentesül a számlakibocsátási 
kötelezettség alól, köteles a termék beszerző
je, szolgáltatás igénybe vevője részére nyugta 
kibocsátásáról gondoskodni.

Az áfatörvény 165. § (3) bekezdése értel
mében nem mentesül a számlakibocsátási 
kötelezettség alól az adóalany, ha a termék 
értékesítése, szolgáltatás nyújtása

– egy másik adóalany vagy nem adóalany 
jogi személy részére történik, vagy

– a vevő személyétől függetlenül, ha az 
ellenérték adót is tartalmazó összege 
eléri vagy meghaladja a 900 000 forint
nak megfelelő pénzösszeget.

Adóalany vásárló esetén – még ha egyébként 
kiskereskedelmi jelleggel történik az értéke
sítés – számlakibocsátási kötelezettségből 
adódóan a nyugtaadási kötelezettségig nem 
jutunk el.

A kérdésre válaszolva kijelenthető, hogy 
bizonylatolási szempontból kiskereskedelmi 
tevékenység alatt nem csak a nem adóala
nyok felé történő értékesítést kell érteni, 

A pénztárgép használatára kötelezettek körét 
a… 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. Ha a hivatkozott mel
léklet 1. pontjának b) alpontjában szereplő, 
TEÁOR szerint besorolt kiskereskedelmi tevé
kenységet az adóhatósághoz bejelentették, 
és ténylegesen gyakorolják, akkor pénztárgép 
használatára kötelezettnek minősülnek. 

Ha nagykereskedelmi tevékenységet foly
tatnak, akkor kizárólag kiskereskedelmi érté
kesítésük tekintetében kötelesek a pénztár
gép használatára.

A TEÁOR magyarázat szerint a kiskereske
delmi ágazat tartalmazza az új és használt áruk 
átalakítás nélküli értékesítését a nagyközön

?

Válasz-adó
A következő kérdésre a választ a NAV ügyfélszolgálatától kaptam. A válasz érdemi részét vastaggal 
szedtük a könnyebb érthetőség érdekében.

ugyanakkor a nyugtaadási kötelezettséget az 
is befolyásolja, hogy a vevő adóalany-e vagy 
sem. Ha a nagykereskedelmi tevékenységet 
folytató adóalany kiskereskedelmi jellegű ér
tékesítései tényszerűen csak adóalanyok felé 
irányulnak, akkor valóban nem kötelezettek 
pénztárgép használatára.

Szerkesztői kiegészítés:
Ennek az elméletnek a folytatására az is kije
lenthető, hogy azok a vállalkozások, amelyek 
kizárólag adóalanyok felé értékesítenek, és 
ennek következtében nem kötelezettek pénz
tárgép használatára, a heti adatszolgáltatás 
hatálya alá nem tartoznak.

Hogyan kell értelmezni a „kiskereskedelmi” tevékenységet, amely tekintetében köte-
lező a pénztárgép? Helyes az a megközelítés, hogy kiskereskedelem a nem adóalanyok 
felé történő értékesítés? Ennek analógiájára igaz az, hogy az olyan cégek, amelyek ki-
zárólag adóalanyoknak értékesítenek, kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet foly-
tatnak, és ezért pénztárgépre nem kötelezettek?
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Válasz-adó

?
A bank az igazolások alapján az adóható

ság felé le fogja jelenteni az adómentes mun
káltatói támogatás tényét.

A támogatás folyósítása tehát megelőzheti 
a felhasználást, de a támogatás felhasználását 
alátámasztó igazolásokat utólag be kell tudni 
mutatni.

Cégünk munkavállalójának munkáltatói lakáscélú támo-
gatás keretében adna támogatást. Az összeg természete-
sen nem lenne több, mint a teljes költség 30%-a, de maxi-
mum 5 millió forint. 

A munkavállaló új családi ház építéséhez szeretné fel-
használni a támogatást.

A kérdés az lenne: milyen dokumentummal kell az épí-
tési költséget igazolni? A kormányrendelet alapján meg-
határozták a méltányolható lakásigényt, mely szerint 
esetünkben az építési költség nem lépheti túl a 24,5 mil-
lió forintot.

Ehhez számlákat kell gyűjteni vagy a tervező által készí-
tett költségvetést kell leadni? 

A támogatást mikor és mi alapján folyósíthatja a mun-
káltató?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

A támogatás csak hitelintézeten keresztül 
adható, direkt a dolgozó kezeihez nem. Az 
adómentes támogatás lépései a következők:

A munkáltatónak első körben le kell ülnie 
– célszerűen – a saját bankjával megbeszélni 
a részleteket, azaz hogy adómentes támoga
tást kíván a dolgozójának adni. 

A támogatást címkézetten a banknak át
utalja, egyelőre mindenféle papír nélkül. 

A bank továbbutalja a pénzt a munkaválla
ló bankszámlájára. 

A bank kérni fogja a munkáltatót az adó
mentességhez szükséges papírok bemutatá
sára, melynek érdekében a munkáltató kérni 
fogja a munkáltatótól 

a) az építendő lakás alaprajzát; 
b) az együtt költöző családtagokról az ada

tokat; 
c) az építkezés költségvetését; 
d) a jogerős építési engedélyt (ez célszerű, 

ha már a támogatás folyósítása előtt 
megvan); 

e) a támogatás folyósítását megelőző 6 
hónapon belüli vagy a támogatás folyó
sítása évét követő év december 31-ig 
kiállított, építkezésről szóló számlákat 
(a számla szólhat közeli hozzátartozó 
nevére is). 

A válasz megadása előtt tudni kell, hogy a sze
mélyi jövedelemadótörvény megváltozott még 
februárban, és az adómentességet a végre
hajtási rendeletben teljesülő dokumentumok, 
egyéb adminisztratív feltételek meglétéhez 
kötötte. Sajnos a várt NGMrendelet a válasz 
megírásakor nem volt kész, viszont a rendelet 
tervezete már elérhető volt, melynek alapján 
össze lehet rakni a választ. Ha az ügylet meg
valósításakor elérhető lesz a végleges rendelet, 
akkor természetesen át kell tanulmányozni.
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Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az alábbi táblázat eligazítást ad az igénybevétel feltételeit il
letően.

A táblázatban szereplő minden egyes sorba tartozó feltételt, vagy 
ha két lehetőség van, akkor legalább az egyiket teljesíteni kell. 
Ha egy feltétel is hiányzik, akkor értelemszerűen nincs kedvez
mény. 

A nyolc feltétel közül van néhány, amely mellett magyarázat nélkül 
nem lehet elmenni:

Szóval 2011. óta minden szja-bevallásos időszak egyik kedvenc kérdé
se a lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó adókedvezménye. 

Az is elég, ha volt szocpolra való jogosult-
ság, de azzal nem élt a magánszemély, 
mert a kedvezményt már ebben az esetben 
is elveszíti.

A 2013-as évről szóló szja-bevallásban már csak azok vehetnek igénybe lakáscélú törlesztés miatt adóked-
vezményt, akik a törlesztést akkor elkezdték, amikor a kedvezmény még hatályos volt az szja-törvényben. 
Ne tévesszen meg tehát senkit ez az írás. Ha valaki most kezdte meg a hiteltörlesztést, neki már nem jár a 
kedvezmény!

Lakáscélú hiteltörlesztés 
áthúzódó kedvezménye
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

1. A hitel törlesztése 2007. január 1-jét megelőzően ténylegesen megkezdődött

2. A háztartásban családi pótlékra jogosult gyermek van

3. Hitel adósa legyen

4. 4 millió forintot el nem érő jövedelem 5 millió forintot el nem érő jövedelem, egyéb feltételek esetén

5. Új lakás esetén a törlesztés 40%-a, max. 120 ezer forint Használt lakás esetén a törlesztés 30%-a, max. 120 ezer forint

6. Új lakás esetén a hitel(ek) együttesen 15 millió forint 
alatt

Használt lakás esetén a hitel(ek) együttesen 10 millió forint alatt

7. Hitelintézet igazolása

8. Hitel tartalmaz megelőlegező kölcsönt Törlesztés időszakában nem vált jogosulttá lakásépítési kedvezményre



Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ad. 2. 
A családi pótlékra való jogosultság nem kell, hogy a kedvezményt érvé
nyesítőnél álljon fenn, lehetséges az a variáció is, hogy a kedvezményt 
igénybe vevővel együtt élő élettárs jogosult csak a családi pótlékra.

Ad. 4. 
A teljes kedvezmény 3,4 millió forintnál, illetve bizonyos esetekben 
4,4 millió forintnál jár, 3,4 és 4 millió forint között, illetve 4,4 és 5 
millió forint között fokozatosan csökken a kedvezmény. A magasabb 
jövedelemkorláthoz egy önálló feltételrendszer kapcsolódik:

• az igénybe vevő házastársa, élettársa az adott naptári évben 
több mint 6 hónapig volt jogosult gyesre, és

• a hitelszerződésben adóstársként szerepel, és
• a hitellel érintett ingatlanban tulajdonostárs.

A szabályokat szó szerint kell venni, ha például a házastárs ténylegesen 
gyedet vagy tgyást vett igénybe, akkor a gyesre való jogosultság ez miatt 
nem állt fenn, tehát a magasabb jövedelemkorlát nem alkalmazható.

Ad. 7. 
A hitelintézeti igazolással kapcsolatosan két tévhit szokott keringeni:
Ha a hitelintézet kiadta az igazolást, akkor biztosan jogosult a magán
személy kedvezményre. Nem igaz, mivel egy csomó feltételre nincs a 
hitelintézetnek rálátása, és nem is kell vizsgálnia azt.

Ha a hitelintézet nem adja ki az igazolást, akkor nem jogosult a 
magánszemély a kedvezményre. Ez sem igaz: ha a hitelintézettől utó
lag sikerül kipréselni az igazolást (komoly küldetésnek számít), akkor 
utólag önrevízióval is igénybe vehető a kedvezmény.

Ad. 8. 
A legproblémásabb feltétel.
Az egyik kritikus szabály, hogy ha valaki megelőlegező kölcsönre volt 
jogosult a hitel felvételekor, akkor a megelőlegező kölcsön későbbi 
sorsától függetlenül a kedvezmény 4 éven túli igénybevétele biztosí
tott. Például az alábbi esetekben nem vész el a kedvezmény:

Megelőlegező kölcsönt felvette, de gyermek nem született, ez mi
att vissza kellett azt fizetnie.

A megelőlegező kölcsön a beígért gyermekszámra tekintettel át
alakult szocpollá.

A megelőlegező kölcsön során beígért két gyermekből csak egy 
gyermek születik meg határidőben, ez miatt részben alakult át szoc
pollá.

A másik feltétel szerint a törlesztés időszakában nem válik jogo
sulttá szocpolra a kedvezményt igénybe venni kívánó magánszemély. 
Az előbbi feltétellel azért nincs itt ellentmondás, mert ha a hitel felvé
telekor megelőlegező kölcsön is volt, akkor az előző bekezdés szerint 
később szerezhető jogosultság szocpolra, és emellett a kedvezmény 
nem vész el (igazságot ne keressünk). Ha viszont a hitel felvételekor 
nem volt megelőlegező kölcsön, akkor egy később szocpolra való jo
gosultság a kedvezmény megszűntét jelenti. Az is elég, ha a jogosult
ság van meg, és azzal nem él a magánszemély, a kedvezményt már 
ebben az esetben is elveszíti. Amelyik év során a jogosultság fennáll 
– függetlenül attól, hogy élneke vele vagy sem –, arra az évre már 
nem jár a kedvezmény, és értelemszerűen végleg (de visszamenőleg) 
veszíti el az adókedvezményre való jogosultságot.
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Barcelona–Milan adómentesen?   Fata László

utalványok kibocsátói. Nekik lesz fontos, hogy milyen elfogadóhelyek
kel szerződhetnek. 

Ha azonban a dolgozók által a munkáltató nevére hozott számlá
kat számolunk el vagy a cég által vásárolt belépőjegyeket, bérleteket 
osztjuk ki a dolgozóknak, akkor bizony tisztában kell lennünk, hogy mi 
lehet 2014-ben a „sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportren
dezvény”.

Azt már tavaly megtanultuk, hogy ennél a juttatásnál nem a dolgo
zónk sportol. Ő csak megy és nézi a versenyt, mérkőzést. 

Persze ez még továbbra is felvet jó pár kérdést.
Mi a helyzet például a Formula–1 Magyar Nagydíjjal?
Ez ugye itt történik nálunk, de nincs magyar versenyzője.
...és ha elszámolható a Magyar Nagydíj, vajon a német autóver

senyre is adhatunk adómentes jegyeket?
Aztán a munkatársaink gyakran nyaggatnak minket külföldi klubcsa

patok mérkőzéseivel. Mit tegyünk? Milyen számlákat fogadjunk be?

A NAV tájékoztatása

A NAV tájékoztatása alapján valamennyi, a sportról szóló törvény 
– tárgyi hatálya alá tartozó sportrendezvény, 
– személyi hatálya alá tartozó sportrendezvény, 
– személyi hatálya alá tartozó versenyző részvételével megrende

zésre kerülő sportesemény 
megfelel az adómentesség kritériumainak.

A Magyarországon megrendezésre kerülő sportesemények tehát 
megfelelnek ezeknek a feltételeknek. A külföldi sporteseményekre ak
kor lesz érvényes a törvény és az adómentesség is, ha magyar egyéni 
sportoló, magyar klubcsapat vagy a magyar válogatott vesz rajta részt.

Ha azonban olyan külföldi mérkőzésről, versenyről kapunk számlát, 
melyben külföldi klubcsapat vesz részt, az akkor sem számolható el adó
mentesen, ha esetleg magyar sportoló játszik ebben a csapatban.

Így látható, hogy míg a Forma–1 Magyar Nagydíj belépője elszá
molható adómentesen, addig a külföldi hasonló versenyek nem, hi
szen nem szerepel magyar versenyző a rendezvényen.

Változás 2014-re

Ha futtában átolvassuk a személyi jövedelemadóról szóló törvény  
1. sz. mellékletét, akkor azzal szembesülünk, hogy a kulturális szol
gáltatásra szóló belépő 50 000 forint/év értékig adómentes, míg a 
sportbelépő korlátlanul biztosítható a kifizető által. 

Ha azonban alaposabban olvassuk, akkor egy másik változást is 
észrevehetünk. Míg 2013-ban sporteseményre szóló belépőről írt a 
szabályozás, addig idén új definíciót kell megismernünk.

Az szja-törvény 1. számú melléklete egy pontosabb meghatározást 
ad a sportbelépő adómentességéhez:

8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.28. az ingyenesen vagy kedvezményesen

a) juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó 
sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. 

Ha fellapozzuk a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, akkor a 77. parag-
rafus u) pontja lesz segítségünkre. Eszerint sportrendezvény: sport
szervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon 
kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sport
esemény sportrendezvénynek minősül. 

Egyáltalán kell ezt pontosan értenünk?

Ez attól függ, milyen módon adjuk ki a juttatást. 
Ha sportrendezvényre szóló belépőre, bérletre váltható utalványt 
osztunk a dolgozóinknak, akkor munkáltatóként nem kell nagyon be
lemélyednünk a sportról szóló törvénybe, megteszik ezt helyettünk az 

Ha olyan külföldi mérkőzésről, versenyről 
kapunk számlát, melyben külföldi klubcsa-
pat vesz részt, az akkor sem számolható el 
adómentesen, ha esetleg magyar sportoló 
játszik ebben a csapatban.

2014-re alapvetően megváltozott a sporteseményre és kulturális szolgáltatásra szóló belépő és bérlet adó-
mentességének a szabályozása.

Barcelona–Milan 
adómentesen?Szerző: Fata László
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Vezércikk

Kiküldetési rendelvény

A cégautóadók bevezetésével már sokkal többet használjuk ezt a kife
jezést, mint az útnyilvántartást. Sokan nem is tudják a kettő között a 
különbséget, és a két kifejezést szinonímaként használják. Helytelenül. 
A cikkben azt járjuk körül, hogy ki, mikor és kinek adhat költségtérítést 
adómentesen, kiküldetési rendelvény segítségével.

Vajon valóban változott-e a vezetői felelősség az új polgári törvénykönyvben?

A vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatban számos írás megjelent 
a sajtóban, és remélem, hogy az ezekben felfokozott izgalmakat sikerült 
egy kicsit lehiggasztanom a 2014. február 26-i és márciusi Adónavigátor-
képzéseken. Akik nem voltak ott, azoknak most ebben a cikkben mondom 
el, hogy mi változott valójában és mi az, ami egyáltalán nem módosult.

Személyi kedvezmény

Bár egy korábbi számban egy kérdésválasz erejéig már foglalkoztunk 
a témával, de az szja-bevallások határideje előtt ismét érdemes vele 
foglalkozni. Sok-sok éve a törvényben levő lehetőség még mindig sok 
magánszemélynek az újdonság erejével hat. Ha valaki fogyatékosság
gal vagy krónikus betegséggel él és dolgozik, adókedvezményt kaphat. 
Bár egyre többen élnek a kedvezménnyel, még mindig sok olyan van, 
aki nem igényli azt. Bemutatjuk, kiknek és hogyan jár az adókedvez
mény!

De minimis támogatások

Egy téma, amit szívesen tudnánk érdekkörünkön kívül, de sajnos nem 
tudjuk elkerülni. Egyre szélesebb körben érik el az adózókat a támoga
tások, illetve az adókedvezmények, melyek de minimis támogatásnak 
minősülnek. Ráadásul van új de minimis rendeletünk: 1407/2013/EU 
rendelet a taoban tartogathat érdekességeket.
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Figyelmesen olvastál?

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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1.	 Be	kell-e	jelenteni	a	szociális	szövetkezet	tagjaként	személyesen	közreműködő	
tagot a T1041-es nyomtatványon?

a) Igen, mert munkavégzésre irányuló jogviszonyban van, így min
denképpen be kell jelenteni.

b) Nem, a nyomtatvány a szövetkezetekre nem vonatkozik.
c) Nem, mert ebben a jogviszonyában nem válik biztosítottá. Viszont 

az OEP-hez be kell őket jelenteni.

2.	 Felajánlhatjuk-e	az	osztalékból	 származó	 jövedelmünk	adójának	1%-át	 civil	
szervezet felé?

a) Igen, ha élünk a felajánlással, akkor az összes fizetendő szja 1%-át 
irányíthatjuk a civil szervezetek felé.

b) Nem, mert csak az összevonandó jövedelmek után fizetett adó 
1%át ajánlhatjuk fel, az osztalék pedig nem összevonandó jöve
delem.

c) Igen, de csak abban az esetben fog teljesülni, ha a bevallásra elő
írt határidőig az adó befizetése is megtörténik.

3.	 Ha	a	társaságiadó-előleget	havi	gyakoriság	szerint	kell	fizetnie	egy	vállalko-
zásnak,	akkor	mi	a	határideje	a	júliusra	előírt	előlegnek?

a) A havi gyakoriság esetén a határidő mindig a tárgyhónap 20-a, 
azaz július 20.

b) Az előleg határideje mindig a tárgyhónapot követő hónap 20-a, 
azaz július 20.

c) Az attól függ, hogy eddig havi vagy negyedéves bevalló volte. Ha 
előtte negyedéves bevalló volt, akkor a második negyedév előle
gét kell megfizetni július 20-ig, így a júliusi hónap előlege augusz
tus 20-ra esik.

4.	 Egy	nyugdíjas	magánszemély	2013-ban	50	napnyi	munkával	300	ezer	forintot	
keresett	egyszerűsített	foglalkoztatottként.	Kell-e	bevallást	benyújtania?

a) Igen, mert az 50 napra adómentesen elszámolható jövedelemnél töb
bet keresett, így a 300 000 forintot be kell vallania, a nyugdíjat nem.

b) Igen, mert az 50 napra adómentesen elszámolható jövedelemnél 
többet keresett, de csak a mentesített keretösszeg feletti részt (50 
× 4510), azaz 74 500 forintot kell bevallania.

c) Nem, mert a nyugdíj teljesen adómentes, alkalmi munkára pedig 
840 ezer forintig választható az adómentesség.

5.	 Kiadható-e	előre	az	Erzsébet-utalvány	a	kedvezményes	adózás	megtartásával?
a) Igen, mert nem tiltja a jogszabály.
b) Nem, mert a jogszabály csak az utólagos juttatást engedi meg egy 

összegben. Ha előre adjuk, akkor az adómentes mérték felett lesz a 
havi juttatás, így a felette levő rész magasabb adóteher alá fog esni.

c) Igen, de figyelni kell arra, hogy ha a munkavállaló évközben kilép, 
és a jogviszonyban levő hónapokat figyelembe véve több juttatást 
kapott, akkor a korábbi adót önellenőrzéssel korrigálni kell, az 
önellenőrzési pótlék figyelembevételével.

+1.	Igénybe	vehető-e	még	a	2013-as	bevallásban	a	lakáscélú	hiteltörlesztés	ked-
vezménye?

a) Igen, a megszűnő szabály átmeneti rendelkezése még érvényben 
van, így előfordulhat még olyan magánszemély, aki kedvezményt 
vesz igénybe a lakáscélú hiteltörlesztés után.

b) Nem, mert megszűnt, és bár volt sok év átmeneti időszak, amikor 
járt a kedvezmény annak, aki a törlesztést még a régi szabály alatt 
megkezdte, mára már az átmeneti időszaknak is vége.

c) Nem, ez már rég megszűnt, és azóta nem lehet a kedvezményt 
igénybe venni.


