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A kiküldetési rendelvény elszámolása a cégautóadó megjelenése óta 
folyamatos problémaforrás. Itt több kérdést is tisztázni kell: ki adhat 
kinek, mikor adómentes az azon feltüntetett összeg, és a cégautóadóra 
mindez milyen hatást gyakorol.

Kiküldetési rendelvény körüli 
mizériák
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kiküldetés mint költségtérítés

A kiküldetési rendelvény az egyik bizonyla-
tolási módja annak, hogy a kifizető, mun-
káltató érdekében eljáró magánszemély 

gépjárműhasználattal kapcsolatos költségét 
megtérítik.

A kiküldetési rendelvényt kifizető magán-
személynek adhatja, tehát igazából nagyon 
tág a keret:

Egyéni 
vállalkozó

Társas vál-
lalkozás Őstermelő Nonprofit 

szervezet
Munkavállalójának IGEN IGEN IGEN IGEN
Megbízásos jogviszonyos magánszemélynek IGEN IGEN IGEN IGEN
Személyesen közreműködő tagjának (akár 
munkaviszonyban végzi, akár nem) IGEN

Saját magának NEM NEM
Alkalmai munkavállaló, idénymunkás IGEN IGEN IGEN IGEN
Társadalmi munkában, ingyenesen tevé-
kenykedő személy IGEN
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Dokumentáció

Magával a kiküldetési rendelvény kiállításának módjával, formájával 
kapcsolatosan is szoktak kérdések felröppenni. Néhány rövid, de fon-
tos szabály:

Kiküldetési rendelvény kiállítható több útra is (bár nem könnyű 
mutatvány). 

Kiküldetési rendelvényt nem csak nyomtatványboltból vásárolha-
tunk, saját gyártású is elfogadott, de mindenképpen szigorú szám-
adás alá kell vonni. 

A kiküldetési rendelvény kiállítható külföldi útra is. 

Adómentes-e a költségtérítés?

Ha már van kiküldetési rendelvény, és azon a jogszabály szerinti nor-
mánál magasabb összeget nem számolunk el, akkor azt kell vizsgálni, 
hogy ez most adómentes-e.

Az automatikus adómentesség a kiküldetési rendelvény alapján a 
norma szerinti összegekre csak akkor biztosított, ha saját személygép-
kocsiról van szó. Ez egy nagyon lényeges forduló, ugyanis házastárson 
kívül más családtag, magánszemély autója már nem fér bele, és a 
kisteherautó, kisbusz sem. A saját tulajdon alatt tulajdont kell érteni, 
hogy pl. egy üzembentartói minőség nem elég. Ha nem saját sze-
mélygépkocsiról van szó, akkor lehet ugyan kiküldetési rendelvényt 
kiállítani, de a magánszemély nyilatkozata is kell a bevételek 100%-os 
költségtartalmáról, és a magánszemélynek egy saját bejáratú útnyil-
vántartást is vezetnie kell. Nem saját tulajdonú személygépkocsi hasz-
nálatára tekintettel kiállított kiküldetési rendelvény csak egy felesle-
ges és ebből adódóan kihagyható adminisztrációvá válhat.

A cég nevére vásárolt autópályadíj után akkor 
sincs adófizetési kötelezettség, 
ha a cég azt a dolgozó személyautójára vette meg.

Kiküldetési rendelvény körüli mizériák   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna



3. oldalwww.iranyadomagazin.hu

bevétel és költség rovatban ugyanakkora összeggel. Az viszont fontos, 
hogy ha a 08-ason egyszer már feltüntetjük, akkor szerepeljen az M30-
ason és a kilépő adatlapon is, így a magánszemély is be fogja vallani.

Ha nem saját személygépkocsiról van szó, akkor itt minden admi-
nisztrációs lépcső bejön, tehát a céges és magánszemélyes bevalláson 
és az igazoláson is szerepelnie kell a költségtérítésnek még akkor is, 
ha a bevételek és a költségek azonosak, ezáltal nincs jövedelem.

Mikor kell cégautóadót fizetni?

A kérdés cégautóadós vonatkozása nem kikerülhető. Alapesetben, 
ha egy személygépkocsira költséget számol el a magánszemély, akkor 
azután fizeti a cégautóadót. Ez alól kivétel, ha kiküldetési rendelvény 

A kiküldetési rendelvényen nem csak a gépjármű üzemeltetésé-
vel kapcsolatos költségtérítés szerepelhet, így az 500 forintos napidíj, 
vagy egyéb, a személyhez kötődő költség is feltüntethető. Ezeknek a 
költségeknek a szerepeltetése nem változtatja meg a gépjármű-üze-
meltetésre tekintettel kifizetett összeg adómentességét. 

Külön érdemes foglalkozni az autópályadíjjal. Az állam néhány éve 
lemondott a vélelmezett magáncélú használatra tekintettel megfize-
tett adóról, ezért a cég nevére vásárolt autópályadíj után akkor sincs 
adófizetési kötelezettség, ha a cég azt a dolgozó személyautójára vette 
meg. Persze itt azért bejön rendeltetésszerű joggyakorlás, azaz nyil-
ván, hogy részben céges érdekekben kell annak a járműnek futnia 
(igazodva a pályadíj időtartamához), melyet magával a kiküldetési 
rendelvénnyel tudok bizonyítani.

Nagyon ritka eset, hogy a kifizető vagy a munkáltató a normához 
képest magasabb összeget fizet ki kiküldetési rendelvényen a magán-
személynek. Itt az adómentességi feltétel megdől, és a magánszemély 
válaszút elé érkezik:

Tényleges költségeit érvényesíti (útnyilvántartás+bizonylatok) a 
nagyobb bevételével szemben, ezáltal kisebb szja-kötelezettsége lesz, 
de cserébe megjelenik a cégautóadó fizetésének kötelezettsége. 

A normák alapján elszámolható rész után adózik, és cserébe nincs 
cégautóadó-fizetés. 

Saját tulajdon igazolása

Kapcsolódik a témához a saját tulajdon igazolása is. Az szja-törvény azt 
mondja, hogy a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdon-
jogát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetését igazoló szel-
vénnyel igazolja. Ha van egy üzembentartó is a történetben, aki fizeti 
a biztosítást, akkor ilyen igazolása nem lesz a tulajdonosnak. Ebben az 
esetben a gépjármű forgalmija elfogadható igazolásként (fénymásolat).

Bevallása az szja-bevallásban

Nagyon gyakori kérdés szokott lenni, hogy a 08-ason, az M30-ason, a 
kilépő adatlapon, és ennek megfelelően a magánszemély bevallásában 
szerepeltetni kell-e ezt az összeget. Ha a kiküldetési rendelvény automa-
tikus adómentességet biztosít (saját személygépkocsi), akkor a személyi 
jövedelemadó rendszerében a kapott költségtérítés NEM BEVÉTEL. Te-
hát a különféle bevallásokon, adatlapokon nem is kellene szerepeltetni. 
Természetesen semmi kivetnivaló nincs abban, ha mégis szerepeltetjük, 

A cég nevére vásárolt autópályadíj után akkor 
sincs adófizetési kötelezettség, 
ha a cég azt a dolgozó személyautójára vette meg.

Kiküldetési rendelvény körüli mizériák   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Megváltozó szabályok

2014. január 1-jével (június 30-ig átmeneti szabállyal fűszerezve) új 
de minimis rendelettel lesz dolgunk. Az 1407/2013/EU rendelet a 
régi fő alapelven nem változtat, 3 adóév alatt a 200 ezer eurós ér-
tékhatárt nem lehet átlépni. A szállítási ágazatban megmaradt az a 
korlátozás, hogy szállítóeszközre nem jár a támogatás, egyéb, a szál-
lítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekre pedig 100 ezer euró 
marad a korlát. Nézzük meg röviden, hogy milyen új rendelkezések-
hez kell hozzászoknunk:

A társaságok közötti összefonódás problémája a de minimis ren-
deletet is utolérte, és a 200 eurós értékhatárt most már nemcsak egy 
vállalkozás, hanem egy és ugyanazon vállalkozás szintjén kell vizsgál-
ni. Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma a rendelet 2. cikkében 
található, és nem keverendő a kapcsolt vállalkozás vagy a kapcsoló-
dó vállalkozás fogalmával. Lényegében, ha az egyik cég a másik cég 
többségi szavazati vagy vezetői leváltásának jogával akár más cégeken 
keresztül élni tud, akkor a két (vagy akár több) cég egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül. Természetesen ez nem lesz ilyen egyszerű, 
mert nyitva hagyja az egyéni vállalkozó összefonódásait, a közeli hoz-
zátartozók kérdésével sem foglalkozik, illetve a külföldi cégkapcsola-
tok beláthatatlanul sok kérdést fognak még felvetni. Egyelőre arra 
érdemes összpontosítani, hogy ha két belföldi cégre kimondjuk az 
egy és ugyanazon vállalkozást, akkor a 200 ezer euró szempontjából 
össze kell számítani az általuk kapott adórendszeren belüli és kívüli 
támogatásokat. 

A rendelet külön foglalkozik a vagyonegyesítő, vagyonmegosztó 
átalakulásokkal is. A 3 adóév alatt 200 ezer euró értékhatár szabályát 
ilyen átalakulásoknál úgy kell vizsgálni, hogy beolvadás, összeolvadás 
esetén a 3 adóéven belüli de minimis támogatásokat össze kell adni, 
szétválás esetén pedig annál a cégnél kell figyelembe venni, amely 

A de minimis szabályai még az EU-csatlakozás előtt megjelen tek a hazai adórendszerünkben, akkor még egy kicsit idegen 
jelenségként. Mára a de minimis rendelet mind az adórend szeren kívüli, mind az adórendszeren belüli támogatásokat, 
adókedvezményeket korlátozza. 

Néhány gondolat az új és  a régi 

de minimis rendeletről
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

keretében fizetnek az adott személygépkocsira költségtérítést. Ha ez a 
költségtérítés igazolás nélkül elszámolható, akkor nincs cégautóadó-
kötelezettség. Cégautóadóval tehát számolni kell abban az esetben, 
ha nem saját vagy nem házastárs személygépkocsijára tekintettel tör-
ténik kiküldetési rendelvény alapján költségtérítés kifizetése.

Ha nem személygépkocsiról van szó, akkor nincs gond, mert akkor 
tárgyánál fogva nem cégautóadó-köteles az adott gépjármű.

A személyi jövedelemadózást és a cégautóadót egyformán érinti 
a személygépkocsi fogalmának helyes használata. Nem vtsz. számból 
kell kiindulni, hanem az szja-törvény szerinti személygépkocsi foga-
lomból. Egyébként nagyon érdekes a fogalmi meghatározás, mert 
maga a személygépkocsi fogalom is tartalmazza a személygépkocsi 
kifejezést.

A fogalom értelmezése során javasolt az alábbi logikát követni:
Megnézzük a forgalmit, és ha eleve 9 vagy több a szállítható utasok 

száma (vezetővel együtt), akkor máris nem személygépkocsi. 

Ha 8 vagy kevesebb a szállítható utasok száma és nem vegyes hasz-
nálatú, akkor összsúlytól függetlenül személygépkocsi. 

Megvizsgáljuk, hogy van-e külön nyitott vagy zárt rakodótere (nem-
csak poggyásztérről, hanem legalább egy raklapnyi helyről van szó): 

Nyitott raktér esetén máris nem személygépkocsi. 

Zárt raktér esetén megnézzük az engedélyezett összsúlyt: 
• 2,5 tonna felett nem személygépkocsi, 
• 2,5 tonna vagy az alatt megnézem, hogy gyárilag ki van-e alakít-

va üléssornak hely: 
• ha nincs, akkor nem személygépkocsi, 
• ha igen, és ezáltal három vagy több pótülés rakható be, akkor 

személygépkocsi, 
• ha igen, de csak egy vagy két pótülés rakható be, akkor nem 

személygépkocsi. 

Vegyünk a példa kedvéért egy zárt terű VW transportert, amelyben 
két üléssor van, és hátul egy kis rakodótér. A forgalmi szerint személy-
gépkocsi, és egy harmadik (háromszemélyes) üléssornak is ki van 
alakítva a sín. Ha a forgalmi szerint 9 személyt lehet vele maximálisan 
szállítani és/vagy az együttes tömeg több mint 2,5 tonna, akkor máris 
nem személygépkocsi. Saját tapasztalatom, ez utóbbi értékhatárok 
valamelyikét át szokta lépni ez a járműtípus, tehát a forgalmiban sze-
replő bejegyzés ellenére nem személygépkocsi. ■

➤
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Az új szabályokkal igen hamar találkozni lehet majd, ugyanis az 
adórendszeren kívül támogatások megítélése előtt a vállalkozót ezen 
új szabályokat is tartalmazó nyilatkozatminta fogja fogadni.

Az új szabályokkal való szembesítés mellett aktuális feladatként 
itt van nekünk az 1329-es bevallás 02-es pótlapja, ahol többek kö-
zött a de minimis összegével is el kell számolnunk. Kiemelt problé-
maként jelentkezik a pénztárgépek beszerzéséhez megígért 50 000 
forintos de minimis támogatás elszámolása. Itt azért több probléma 
is akad:

Rögtön az első kérdés, hogy be kell-e rakni egyáltalán a 02-es táb-
lába, hiszen a PTGREG nyomtatványon már egyszer be kellett mutatni, 
hogy az adott cég a 200 ezer euró értékhatárt nem lépi át. A rokkant-
sági ellátásban részesülő egyéni vagy társas cégek analógiájára (ennél 
az adórendszeren belüli támogatásnál a kitöltési útmutató korábban 
már kijelentette, hogy az 1408-ason hozott összeget még egyszer már 
nem kell szerepeltetni) mondhatnánk azt, hogy nem kell. Mivel azon-
ban itt semmilyen fogódzó (NAV-tájékoztató vagy kitöltési útmutató) 
nincs, így javasolt a 02-es táblába beírni az összeget. 

Hova írjuk? Adórendszeren kívüli támogatásról van szó, tehát „B” 
blokkon belül a „b” és „c” rovatok a töltendőek. 

Mikori dátummal? A megítélés, azaz a támogatástartalommal bíró 
16 jegyű kódról szóló értesítés napjával (igen, ezt is vissza kell keres-
gélni).

Milyen összegekkel? A forintos összeg egyértelmű: 50 000 Ft. Az 
eurónál pedig azt kell nézni, hogy a támogatásos rendelet a 2013. jú-
nius 3-i árfolyamot rögzíti (296,02 Ft/euró), tehát 169 eurót írunk be. 

És mi a helyzet akkor, ha nem kapom meg a támogatást, mert ki-
csúszok a vonatkozó február 28-as vagy április 30-as határidőből? A 
de minimis támogatás esetén annak pozitív elbírálása számít, nem 
a tényleges igénybevétele, tehát be kell rakni akkor is a táblába, ha 
nem realizálódik. 

Végül egy fontos információ: nagyon sok részletkérdést szabályoz 
a vonatkozó magyar joganyag is: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.

a de minimis támogatással érintett tevékenységet tovább viszi, vagy 
ha ez nem lehetséges, akkor vagyonarányosan kell megosztani. Ne 
feledjük az előző szabályt sem: ha szétválnak ugyan, de az egyik cég 
a másik cég fölött meghatározó befolyást gyakorol, akkor ugyanott 
vagyunk. Vagyonegyesítés esetén felmerülhet a kérdés, hogy vissza 
kell-e fizetni a támogatást, mert több mint 200 ezer euró jön össze a 
már eltelt 3 adóéven belül. A válasz az, hogy nem, az EU-s joganyag 
erre külön, mentesítő szabály keretében kitér. 

Ha a szállítási tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat, 
és a szállítási tevékenységét nem érintő beruházása van, akkor erre a 
200 ezer euró korlát fog vonatkozni. 

A társaságok közötti összefonódás problémája a de 
minimis rendeletet is utolérte.

A de minimis szabályai még az EU-csatlakozás előtt megjelen tek a hazai adórendszerünkben, akkor még egy kicsit idegen 
jelenségként. Mára a de minimis rendelet mind az adórend szeren kívüli, mind az adórendszeren belüli támogatásokat, 
adókedvezményeket korlátozza. 

Néhány gondolat az új és  a régi 

de minimis rendeletről
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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rűbben előforduló okok, melyek miatt a cégbíróság törvényességi 
felügyeleti jogkörében a céget megszűntnek nyilvánítja:

…mert ismeretlen székhelyű a cég, 
…mert nem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzété-

teli kötelezettségének, 
…mert a cég adószáma jogerősen törlésre került, 
…mert a cég a végelszámolás általános szabályaira történő átté-

rést nem hajtotta végre. 

Üzleti év kényszertörlési eljárás esetén

A kényszertörlési eljárás estén a tevékenységet lezáró beszámolót az 
előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a kényszertörlési 
eljárás kezdő időpontját megelőző napjáig terjedő időszakra kell el-
készíteni. 

Nézzünk egy példát.

A cégbíróság végzése így szól: „A bíróság elrendeli a cég kényszer-
törlési eljárásának megindítását, mivel 2014. február 20. napján 
hozott 2014. április 10. napján jogerőre emelkedett Cgt. … sorszá-
mú végzésével törvényességi felügyeleti jogkörében a céget meg-
szűntnek nyilvánította, mert nem tett eleget a beszámoló letétbe 
helyezési és közzétételi kötelezettségének. A kényszertörlési eljárás 
kezdő időpontja: 2014. április 10.”

Ebben az esetben akkor a tevékenységet lezáró beszámolót – nap-
tári év szerint adózó cég esetében – 2014. január 1-jétől 2014. április 
9. napjáig kell elkészíteni. Ezt a számviteli beszámolót nem kell jóvá-
hagynia az arra jogosult testületnek.

A számviteli törvény 11. § (11) bekezdése szerint a kényszertörlési eljá-
rás időszaka (hasonlóan a felszámolási eljárásokhoz) egy üzleti évnek 
minősül, függetlenül annak időtartamától. 

Törvényi szabály

A kényszertörlési eljárást a 2006. évi V. törvény, hétköznapi nyelvén 
a cégtörvény szabályozza. Ez az, ami az új Ptk. hatálybalépésével sem 
szűnt meg, hiszen hasonlóan a Gt. szabályaihoz, eljárási szabályokat 
ez sem tartalmaz. Szóval a cégtörvény maradt, és annak a 116. §-ától 
olvashatunk a kényszertörlési eljárásról.

Amit már a legelején tudni kell, hogy a kényszertörlési eljárás 
nem önkéntesen elhatározott megszűnési forma, így ha azt a cég-
bíróság végzésben kimondja, akkor nem dönthet annak megszün-
tetéséről. 

A cégbíróság négy esetben rendeli el a kényszertörlési el-
járást:

• ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és 
határidőn belül nem terjesztett elő törlése iránt szabályszerű 
kérelmet;

• ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett 
be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye;

• ha törvényességi felügyeleti hatáskörben eljárva a céget meg-
szűntnek nyilvánítja;

• ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést 
nem hajtotta végre.

Az „e-cegkozlony” internetes oldalán olvashatók azok a végzések is, 
melyek ebben a témában születnek. Ezekből szemezgetve a legsű-

A kényszertörlési eljárás nem önkéntesen 
elhatározott megszűnési forma, így ha azt 
a cégbíróság végzésben kimondja, akkor 
nem dönthet annak megszüntetéséről.

2012 tavaszán került bevezetésre annak reményében, hogy gyorsabban megtisztítható lesz a nem működő 
cégektől a cégnyilvántartási rendszer. A cikk írásának pillanatáig 28 079 ilyen eljárás indult, így egyre na-
gyobb eséllyel fordulhat elő egy könyvelő életében, hogy találkozik majd ezzel az eljárással.

A kényszertörlési eljárás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A vezető tisztségviselő felelőssége

A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt köteles a cégbí-
rósággal együttműködni és valamennyi rendelkezésére álló informá-
cióról a cégbíróságot tájékoztatni. Amennyiben nem így jár el, 100 
ezer forinttól 900 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 
Olvastam olyan végzést, ahol a tagokat és tisztségviselőket név szerint 
szólították fel az együttműködésre, kilátásba helyezve a bírságot is.

A tartozások elől nem minden esetben lehet menekülni ezzel az 
eljárással. Abban az esetben, ha a cég ki nem egyenlített tartozást 
hagyott hátra, akkor a cég hitelezője (pl. a NAV) a kényszertörlési eljá-
rás jogerős lezárását követő kilencvennapos jogvesztő határidőn belül 
kérheti a bíróságot, hogy állapítsa meg a tag korlátlan felelősségét. 
És ezt a bíróság csak akkor nem teszi meg, ha a tag bizonyítja, hogy a 
kényszertörlés megindítása nem az ő mulasztásának következménye.

És itt még az sem megoldás, ha a kényszertörlés időpontjában már 
nem vagyunk a céggel kapcsolatban, ugyanis a hitelező kérelmére a 
megelőző 3 évre visszamenőleg is megkeresik a volt vezető tisztségvi-
selőt. A mentsvár itt is az, ha bizonyítjuk, hogy nem a mi mulasztásunk 
következménye a kényszertörlési eljárás.

A vezető tisztségviselő jogviszonya

A társas vállalkozó biztosítási jogviszonya ez esetben a cég törlésével 
egyidejűleg megszűnik, így a járulék és a szociális hoz zájárulásiadó-
fizetési kötelezettség is ezen időponttól kezdve nem áll fenn. A T1041-
en legkésőbb a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a 
biztosítási jogviszony megszűnését a NAV-nak.

Ha váratlanul érkezik

Előfordulhat olyan szituáció (bár számomra elég extrém), hogy a cég 
annak tudatában tevékenykedik, hogy nem is tudja, veszély leselke-
dik rá. A könyvelő elfelejtette beadni a beszámolót, vagy esetleg egy 
informatikai hiba miatt nem is tudja, hogy nem tette közzé azt. Vagy 
például a levelek nem érkeznek meg a cég székhelyére, mert az nincs 
kitáblázva, és a cégnél a székhely hiányát állapítják meg.

Ezekben az esetekben pedig külön gondot jelenthet, hogy ha 
mondjuk a NAV-folyószámlán pl. visszaigényelhető áfája van. A cég 
törlését követően ugyanis az adóalanyiság megszűnik, így nevében 
többé senki nem tehet jognyilatkozatot.

Adóbevallások az eljárás alatt

Természetesen a beszámoló mellett adóbevallási kötelezettsége is 
van a társaságnak. Ennek keretében tevékenységet lezáró adóbe-
vallást kell készíteni. Be kell adni azokat a bevallásokat is, melyek 
korábbi időszakra vonatkoznak, és beadási határideje még nem járt 
volna le. 

A záró adóbevallás és a jogutód nélküli megszűnés közötti időszak 
vonatkozásában (azaz a kényszertörlési eljárás alatt) az Art. szerinti ál-
talános szabályok szerint kell bevallásokat adni. Az eljárás befejezését 
követően, azaz a cégjegyzékből történő törlést követő 30 napon belül 
pedig soron kívüli bevallásokat kell készíteni a még le nem fedett idő-
szakokról.

A kényszertörlési eljárás alá került cég gazdasági tevékenységet 
nem végezhet. A tao-törvény 5. számú mellékletének 8. pontja sze-
rint ezek a cégek ekkor már nem is tartoznak a társaságiadó-törvény 
hatálya alá. 

A jogutód nélküli megszűnés miatti 71-es bevallást tehát a kény-
szertörlési eljárás napját megelőző napig kell leadni.

A kényszertörléshez fűződő joghatások közül említést érdemel 
még, hogy mind a kata-, mind a kivaalanyiság megszűnik a kényszer-
törlés kezdő időpontját megelőző naptól.
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beperlik, a sor végén az ügyvezető maga is köteles volt helytállni, akár 
a teljes vagyonával is, ha az az okozott kár mértékével azonos nagyság-
rendet képviselt. A teljes kártérítés elve mit sem változott, de…

Megváltozott az ügyvezetők és vezetők perlési sorrendje, 
lássuk, hogyan!

Az új polgári törvénykönyv újdonsága ebben a témában, hogy a jövő-
ben a harmadik személyek felé okozott kár esetében a károsult nem-
csak elsőként és kizárólag a társaságot perelheti, hanem rögtön a cég 
ellen indított perében másodrendű alperesként megnevezheti magát a 
károkozó vezető tisztségviselőt is. Ez tehát azt jelenti, hogy maga a perel-

A jogi személyek egységes szabályozása sok általános és konkrét 
szabályt is tartalmaz, így általánosságban beszél a jogi személyeket 
vezető személyek felelősségéről. Mostantól a kft.-nek és a bt.-nek is 
ügyvezetője van, és a törvénykönyv egységesen beszél a vezetőkről, a 
vezetők feladatairól vagy a felelősségükről is. 

A vezetők felelőssége korábban

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.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek (ügyvezetők, képvi-
selők, igazgatók) felelősségét a társasági törvény korábban is tartalmaz-
ta. Ez azt jelentette, hogy a cégeket vezető személyek eddig is a tőlük 
elvárható gondossággal voltak kötelesek az ügyeket intézni, mindent 
meg kellett, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a cég nevében ne 
okozzanak kárt harmadik személyeknek. Ha pedig ilyen károkozásra ke-
rült sor, a korábbi polgári törvénykönyv szerződésen kívüli károkozásra 
vonatkozó szabályai szerint helytállással tartoztak az okozott kárért. 

A magyar jogban a kárfelelősség a teljes kártérítés elvére épül, ez 
nem változott meg az új polgári törvénykönyvben sem. Ha a társaság 
vezetője kárt okozott, a főszabály az volt, hogy a teljes kárt meg kel-
lett térítenie. Elsődlegesen a cég nevében, a cég okozta a kárt, így a 
károsult a korábbi jogszabályok alapján a céghez fordulhatott kártérí-
tésért. Majd pedig, ha a cég taggyűlésén a tagok, a tulajdonosok úgy 
döntöttek, hogy a károkozó ügyvezetőt felelősségre vonják, netalántán 

Az új polgári törvénykönyv újdonsága ebben a 
témában, hogy a jövőben a harmadik szemé-
lyek felé okozott kár esetében a károsult nem-
csak elsőként és kizárólag a társaságot perelheti.

2014. március 15. óta új polgári törvénykönyvet olvasgathatunk. A 2013. évi V. törvény tartalmazza a jö-
vőben a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat. Hoppá! A gazdasági társaságok kifejezést nem is 
kellene már használnom. A gazdasági társaságokról szóló törvény ugyanis hatályon kívül került, a jövőben 
minden, a cégekre vonatkozó anyagi (nem eljárási jogi) szabályt mostantól a polgári jogi kódexünk tartal-
maz. Szóhasználatában ez a törvénykönyv egyáltalán nem használja majd azt a kifejezést, hogy gazdasági 
társaság. Innentől kezdve jogi személyekről beszélünk, hiszen a cégek kizárólag jogi személyiségű formában 
a polgári törvénykönyvben előírt módozatokban alapíthatóak.

Vajon valóban változott-e a vezetői felelősség 

az új polgári törvénykönyvben?
Szerző: Dr. Németh Gabriella
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nak, amely később problémát okozhat további személyek irányába is 
(pl. kárként). Ezt a gondolatmenetet teszi magáévá az új polgári tör-
vénykönyv, amikor kimondja, hogy minden olyan kár esetén, amely-
ről előre nem tájékoztatta legalább egy lehetséges forgatókönyv vagy 
egy esetlegesen bekövetkező lehetséges hátrány ismertetése formá-
jában az egyik szerződő fél a másikat, a tekintetben a másik szerződő 
fél kártérítése nem lesz követelhető(!). 

Ez logikus is. Ugyan honnan gondolhatná a beszállító, hogy ké-
sedelmével milyen kárt okozhat, amely adott esetben a beszállított 
termék értékének mondjuk nagyságrendileg sokszorosa? (Tegyük fel, 
hogy egy villanymotorokat szállító cég a Paksi Atomerőműbe szállít, 
amelynek elromlása esetén viszont a speciálisan veszélyes üzemből 
eredően óriási katasztrófakárok keletkezhetnek). Fontos tehát, hogy 
amennyiben leszerződünk valakivel, arra is legalább egy-két bekezdés 
erejéig térjen ki a szerződés arra, hogy milyen lehetséges késedelmes 
vagy hibás károkozás merülhet fel, valamint rögzítsük a szerződésben 
azt, hogy a partnert tájékoztattuk a lehetséges körülményekről. 

Hogyan jelentkezik ez a probléma  
az ügyvezetői szerződésekben? Mire figyeljünk a jövőben? 

Ez különösen fontos az ügyvezetők megbízási szerződésével kapcsolat-
ban is. Amennyiben a vezető tisztségviselő esetleg tart attól, hogy nagy 
összegű kártérítési felelősséggel bírna az adott cégnél, a saját ügyve-
zetői megbízási vagy munkaszerződésében természetesen van lehető-
sége korlátozni akár a kártérítése mértékét is, pl. egy-két éves vagy X 
havi ügyvezetői díjának megfelelő maximált összegben. (Kivétel, hogy 
a felek érvényesen nem zárhatják ki a felelősséget az életben, a testi 
épségben okozott károkért, ezt a polgári törvénykönyv kifejezetten tilt-
ja. Az ilyenben történő megállapodás semmis.)

Amennyiben a kár korlátozására a felek által kötött szerződés-
ben nincs lehetőség (mert pl. a cég nem írja alá), akkor a cég köthet 
olyan felelősségbiztosítást, amely fedezi az esetleges károkozásokat. 
Mindenesetre remélem, hogy ebből a cikkből már kiderült, pusztán 
azért, mert új polgári törvénykönyv lépett hatályba, nem szükséges 
ügyvezetői felelősségbiztosítást kötni. De a cég, a társaság, az ügyveze-
tő szerződéseit felül kell vizsgálni és ezeket megfelelő biztosítékokkal, 
kiegészítő tartalmakkal kell korrigálni, módosítani, modernizálni, így 
a felek mindent megtesznek azért, hogy minimalizálják a lehetséges 
kárfelelősség kockázatait. És a szerződéses kárfelelősség szigorodásá-
val érdemes lesz javasolni a cégeknek, a cégvezetőknek, hogy bizony 
a céges szerződéseket is ki kellene egészíteni a megfelelő tájékozta-
tással a partnerek részére. Egyértelműen kárfelelősség-gyengítő és 
kárigényhárító hatása lesz! Jó munkát kívánok!

hetőség, tehát a kárigény érvényesítése eggyel kevesebb lépcsőfokban 
valósult meg az ügyvezető, a vezető tisztségviselő irányában – leginkább 
a társaság szemszögéből nézve. Ugyanis az ügyvezető eljárása során 
ebbéli minőségében mindig a céget képviseli. Tehát természetesnek 
találjuk, hogy a cég lesz a károsult által perbe vonható, és az új polgári 
törvénykönyv a társaságnak az ügyvezető felé történő felelősségre voná-
sát gyorsítja meg akkor, amikor a károsult részére lehetővé teszi, hogy 
az ügyvezetőt is (vagy az igazgatót is stb.) egyből bepereljék. Nem válik 
tehát szükségessé a továbbiakban két lépcsőben a kárigény után futni, 
hanem az ügyvezető egyetemleges perelhetősége, helytállási kötelezett-
sége az az újdonság, amely az új polgári törvénykönyvből levezethető.

Látható tehát, hogy a kárfelelősség alapintézménye nem változott, 
a károkozó továbbra is úgy köteles eljárni, ahogy az tőle elvárható. 
Igaz ugyan, hogy az új polgári törvénykönyvnek még egy újdonsá-
ga lett. Amennyiben az ügyvezető egy szerződés teljesítése kapcsán 
okoz kárt harmadik személyeknek, úgy a szerződéses kártérítés új, 
külön is nevesített jogintézményének megjelenésével még szigorúbb 
helytállással tartozik, mint eddig. Az új polgári törvénykönyv óta már 
nemcsak a szerződésen kívüli károkozás szabályait hívhatjuk segítsé-
gül, ha egy káresemény bekövetkezik (pl. egy szerződést késve, vagy 
nem, vagy hibásan teljesít a szerződő partner), hanem amennyiben a 
felek közötti kapcsolat egy megállapodáson alapult, úgy a szerződéses 
kártérítés új és a korábbiaknál szigorúbb szabályait vehetjük igénybe. 
Ez a jövőben sokkal nehezebb kimentést jelent majd a károkozónak, 
mint a korábbi polgári törvénykönyv szabályai.

Felértékelődik a szerződés tartalma a kárügyek szempontjából is…

Én mindig is vallottam, hogy a feleknek írásbeli szerződést kell egy-
mással kötniük és a szerződéskötés során jóhiszeműen kötelesek a 
jogaikat gyakorolni. (Ha még nem ismered online e-mail tanfolyamo-
mat, gyere, itt megtudod, mennyi kockázatot rejt, ha nincs vagy nem 
elég jó a szerződésed: http://bitly.com/szerzodesirotanfolyam) Ebből 
az is következik, hogy amennyiben valakivel leszerződünk, már jó elő-
re tájékoztatni illik arról is, hogy a szerződés esetleges megszegése 
alapján milyen olyan nehézséget okoznak a szerződő felek a másik-

Az új polgári törvénykönyv újdonsága ebben a 
témában, hogy a jövőben a harmadik szemé-
lyek felé okozott kár esetében a károsult nem-
csak elsőként és kizárólag a társaságot perelheti.
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ezer forint kamatot és 5 ezer forint folyószámla-vezetési költséget 
(egyenleg –1 055 000 Ft). Április 8-án érkezik a számlára 500 ezer 

forint (egyenleg: –555  000 Ft). A kivaanalitika tehát a következő-
képpen néz ki.

Csökkentő tétel: 2,5 millió forint a hitel lehívásakor, azaz a vásá-
rolt jármű ellenértékének kiegyenlítésekor, illetve az 50 ezer forintos 
kamat és az 5 ezer forintos banki költség kiterhelése, hiszen ezeket is 
hitelből finanszíroztuk.

Növelő tétel a 1,5 millió forintos összeg, illetve az 500 ezer forin-
tos kontingensből 445 ezer forint. Ez utóbbi tételnél érvényesül az 
a szabály, hogy a banki kamat és egyéb költség a kivában elismert 
költség.

Az alábbi táblázatban csak az látható, hogy milyen esetek kerülnek 
felvázolásra.

Folyószámlahitelek kezelése

A folyószámlahitelek esetén a helyzet annyiban bonyolult, hogy min-
den egyes hitelfelvételt, tehát amikor „mínuszba” megy a számla, il-
letve amikor a negatív egyenleg még magasabb negatív egyenlegbe 
megy át, csökkentő tényezőként kell figyelembe venni. Természetesen 
ennek az ellenkezője is igaz, hogy az egyes törlesztések pedig növelő 
tényezőként veendők figyelembe. Ez utóbbi esetén arra is figyelni kell, 
hogy ha nem tőkét fizet be, hanem az előírt kamatot, akkor azzal nem 
kell növelni a kivaalapot.

Vegyük azt az esetet, hogy 2013 februárjában kötött folyószámla-
hitel-szerződés alapján (4. eset) a vállalkozó 4 millió forintig lemehet 
mínuszba, ez a keret számára folyamatosan nyitott.

A vállalkozó megnyitott hitelkerettel rögtön él, és egy átutalást 
(pl. vesz egy járművet) követően –2,5 millió forintot mutat a szám-
la. A következő lépésként márciusban érkezik a számlájára 1,5 mil-
lió forint (egyenleg –1 millió forint). A bank április 3-án előírt 50 

A kiva a törlesztéskor nem a törlesztés tényleges tőke-
részét veszi figyelembe, hanem minden törlesztéshez 
egyenlő tőkerészt rendel hozzá.

A 2013. év óta bevezetésre került új adónemünk egyelőre a bonyolultságáról híres, a tényleges hozadékról (több 
az adómegtakarítás, mint ami többletmunka van vele) még nem nagyon hallani. A nagyon sok kivás probléma 
közül most csak egy kerülne bemutatásra: a felvett hitelek, kölcsönök, illetve azok törlesztésének kezelése.

Hitelek, kölcsönök elszámolása 
a kisvállalati adó (kiva) szabályai szerint
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Folyószámlahitel Normál hitel Zártvégű pénzügyi lízing

2012. év 
előtt felvett 
hitel

2013. január 1-jén negatív a folyószámla- 
egyenleg 1. eset

2013. január 1-jén még van hátralék 
2. eset

2013. január 1-jén még törleszteni kell 
a lízinget 3. eset

2013. évben 
felvett hitel

2013. évben vagy korábban megkötött folyó-
számlahitel-szerződés alapján 2013. évben 
megy negatívba a folyószámla 4. eset

2013. évben vagy korábban megkötött 
hitelszerződésre tekintettel 2013. évben 
történik meg a hitel folyósítása 5. eset

2013. évben vagy korábban kötött 
szerződésre tekintettel 2013. évben 
szerzi be a lízingelt eszközt 6. eset
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A klasszikus hitelügylet

A hitel tényleges, a vállalkozás pénzeszközei között változást 
előidéző felvétele csökkentő tényező a kivaalap számításakor, 
ami logikus is, hiszen visszafizetendő pénz ne képezze az adó 
alapját. Ennek a fordítottja is igaz: amikor törlesztem, akkor a 
törlesztés összegével se lehessen csökkenteni az adóalapot. A 
hitel összes költsége elismert a kivaalapban, korrekciós tétel 
a kamathoz, kezelési költséghez, egyéb díjakhoz nem kapcso-
lódik. 

A nehézségek ott kezdődnek, hogy a kiva a törlesztéskor nem 
a törlesztés tényleges tőkerészét veszi figyelembe, hanem min-
den törlesztéshez egyenlő tőkerészt rendel hozzá. Vegyük azt az 
esetet, hogy a vállalkozó 2013. év július 1-jével felvesz 6 millió 
forint hitelt 5 évre (5. eset), indulásként havi 150 ezer forint 
törlesztéssel. Egyenletes tőketörlesztést feltételezve 100 ezer 
forint havi tőkerésszel kell számolni. Tegyük fel, hogy a vállalko-
zó 5 havi részletet rendez a 2013-as évben, ez azt jelenti, hogy 
500 000 forinttal fogja növelni a kivaalapját a 2013-as évben, 
függetlenül attól, hogy a hitel tőkerésze ténylegesen mennyivel 
csökkent (valószínűleg sokkal kevesebbel).

Változtassunk a történeten annyit, hogy 2011. július 1-jével 
felvett hitelről beszélünk (2. eset,) változatlan összeg, futamidő, 
törlesztőrészlet mellett. A futamidőből 2012. december 31-ig 18 hó-
nap telt el, tehát marad 42 hónapnyi, a 2013. január 1-jén fennálló 
hitel összege 5,4 millió forint (itt számít, hogy pillanatnyilag mennyi is 
a tőkehátralék). Az egy hónapra jutó tőkerész 128 571 forint lesz (5,4 
millió forint/42 hónap). Ha 2013. évben 12 havi törlesztéssel számo-
lunk, akkor 12-szer 128 571 forinttal, azaz 1 542 852 forint összeggel 
kell növelnem a kiva alapját. 

Lízingügyletek kezelése

A zártvégű pénzügyi lízing kakukktojásnak számít a kiva szem-
pontjából. Ez is egy hitelügylet, és azt gondolnánk, hogy akkor a 
kivaalapra hatással lesz. Pedig nem, mivel a kiva a pénzmozgás-
sal járó hitelügyletekhez kapcsol módosító tételt. A lízing mögött 
meghúzódó hitel pénzügyileg nem folyik be a kivás céghez, így 
csökkentő tételről szó sem lehet. Ha nincs csökkentő tétel, akkor 
növelő sem lesz a törlesztéskor. Ezt a szabályt lehet alkalmazni 
2013-ban (6. eset) és az azt megelőzően megkezdett lízingügyle-
tekre (3. eset) egyaránt.

A kiva a törlesztéskor nem a törlesztés tényleges tőke-
részét veszi figyelembe, hanem minden törlesztéshez 
egyenlő tőkerészt rendel hozzá.

Változtassunk annyit a példán, hogy egy 2012. évben kötött fo-
lyószámlahitel-szerződésről van szó (1. eset), és ennek megfelelően 
2013. január 1-jén a folyószámlahitelünk –1 millió forinton áll. A 
többi tétel legyen ugyanaz. A kivamódosító tételek is ugyanazok 
lesznek, mint az előbb, a különbség csak abban nyilvánul majd 
meg, hogy magasabb lesz az eseményeket követően megmaradó 
hátralék (–1 555 000 forint), ennek megfelelően több lesz a növelő 
tétel a későbbiekben. 
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Befizetés a lekötött tartalékba

Egyértelmű előnye, hogy ezzel a pénzeszköz nő és a saját tőke is pótol-
ható. Egészen addig nem vehető vissza, amíg a vállalkozás eredmény 
ágon vissza nem pótolta a saját tőkét. 

A befizetés ideiglenes, mert a jövőben vissza is lehet. Miután a 
Gt. hatálya alatt a pótbefizetést kizárólag veszteség fedezetére lehe-
tett elrendelni, az azonnal visszafizetendővé vált, amint a társaság 
nyereséget termelt. Az új Ptk. megengedő jellege miatt a jövőben 
pótbefizetés finanszírozási vagy likviditási problémák áthidalására 
is felhasználható, így a visszafizetése a nyereség keletkezésekor 
nem automatikus.

Érdemes különös gondot fordítani a tőkeemelésről szóló ha-
tározat megfogalmazására, mivel egy nem megfelelő szófordu-
lat használata végső soron azt eredményezheti, hogy a hatóság 
véglegesen átadott pénzeszköznek minősítheti a tőkejuttatásnak  
szánt próbálkozásunkat. Gyakran javasoltam már előadásokon 
is, hogy ilyen esetekben kövessük a számviteli törvényben hasz-
nált kifejezéseket, mert azzal egyértelművé válik a tagság szán-
déka.

A befizetéseket és a visszafizetéseket 
természetesen pénztárban is kezelhetjük, 
és sem a 1,5 milliós – bírsággal járó 
– értékhatárt, sem pedig a 2 milliós – 
bejelentési kötelezettség alá eső 
– értékhatárt nem kell figyelembe venni.

Egy másik cikkben olvashatunk a pótbefizetés szabályairól az új Ptk. előírásai alapján. Tudjuk tehát, hogy 
ez a jogintézmény a jövőben is lehetőséget ad egyes cégeknek, nézzük meg tehát, hogyan kell könyvelni.

Pótbefizetés a számvitelben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A pótbefizetés nem a valamennyi jogi 
személyre általánosan, összességében 
egyaránt vonatkozó rendelkezések között 
található, hanem az kizárólag a kft. szabá-
lyai közé került beillesztésre.

Könyvelése

A számviteli törvény szerint lekötött tartalékként kell 
elszámolni a gazdasági társaságnál a veszteségek fe-
dezetére kapott pótbefizetés összegét a pótbefizetés 
visszafizetéséig.

A kapott pótbefizetés elszámolása a banki jóváírási ér-
tesítés alapján:

T 384. Elszámolási betétszámla  
K 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből

A kapott pótbefizetés visszafizetésének elszámolása a 
banki terhelési értesítés alapján:

T 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből 
K 384. Elszámolási betétszámla

A befizetéseket és a visszafizetéseket természetesen 
pénztárban is kezelhetjük.

Pótbefizetés mint pénzbeli hozzájárulás

A pótbefizetés, ahogy a neve is mutatja, további pénzeszköz rendelke-
zésre bocsátását jelenti, amit – a számviteli törvény szigorú értelme-
zésében – kizárólag a pénzmozgással egyidejűleg lehet a számviteli 
nyilvántartásokban elszámolni. Az új Ptk. foglalkozik azzal az esettel, 
hogy miként kell eljárni a nem pénzbeli hozzájárulásként adott pót-
befizetéssel, de a számviteli törvény egyelőre nem változott, és az 
egyértelműen pénzmozgással egyidejű könyvelésről beszél. A két tör-
vény ellentmondása miatt én még nem tudom a nem pénzbeli pót-
befizetést értelmezni, remélhetőleg a jogalkotó hamarosan feloldja 
az ellentmondást.
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A konferencián feltett kérdés

A konferencia konzultációján feltette valaki a kérdést, hogy: „…az új 
Ptk. hatálybalépésével a bt.-k esetén tilos lesz-e a pótbefizetés?” Rá-
csodálkoztam a kérdezőre, ugyanis a pótbefizetés eddig sem volt ér-
telmezhető a betéti társaságok esetén. Bt. esetén ugyanis a cégalapí-
táshoz nincs előírt törzstőkeminimum, így tehát nem állhat fenn olyan 
helyzet, hogy törzstőkét, illetve ennek megfelelő, ám visszakövetelhe-
tő tagi befizetést kellene a cég részére biztosítani. Még egyszer mon-
dom, hogy olykor számunkra, jogászok számára vannak evidenciák, 
axióma jellegű, örök érvényű kijelentések, amelyektől eltérő módon 
nem is tudunk gondolkodni. Beismerem, éppen ezért rugalmatlanok 
vagyunk. Azt is tudom, hogy a könyvelőszakma egy igen kreatív foglal-
kozás. Ezt megtapasztaltam már a betéti társaság kültagjával kapcso-
latos kreatív megoldásokat megismerve, és ezek szerint a pótbefizetés 
is nyilvántartandó a kreatív jogi megoldások között. 

A pótbefizetés elhelyezkedése a törvénykönyvben
megmutatja, hogy kire alkalmazható egyáltalán

A félreértések tisztázása végett idézem a pótbefizetés korábbi jog-
szabályi szövegét, amely a gazdasági társaságokról szóló – ma már 
megszűnt – törvényben volt: 

„120. § (1) A társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést 
arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget 
írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt 
a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, 
továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, üteme-

Pótbefizetés ügyvédi szemmel

Ügyvédként evidensnek találom, hogy a pótbefizetés az egy olyan 
egyszeri, a tagoktól a társaság részére befizetett juttatás, amely a 
társaság veszteségét pótolja azért, mert a társaságnak sem likvid 
tőkéje, bankszámla- vagy készpénztartaléka, sem a törzstőkéje nincs 
meg. A tagoknak kell átadniuk a pótbefizetéssel elrendelt összeget 
segítségül a cég részére, de ez nem törzstőke és nem is tagi hitel. 
A pótbefizetés azonban – élesen megkülönböztetve tehát a törzs-
tőkétől – a tagok által visszakövetelhető, ebben hasonlít egy tagi 
hitelre. De a pótbefizetésnek nincs kamata, ebben tehát eltér a tagi 
kölcsöntől is. 

A korábbi, gazdasági társaságokról szóló törvény is előírta, hogy a 
pótbefizetés elrendeléséről a társasági szerződésben tudnak a tagok 
rendelkezni (hiszen a szerződés a felek megállapodása, melyet min-
denki kölcsönös, egybehangzó akarattal aláír), éppen ezért lényeges 
szerződési tartalom az is, hogy mikor mennyit és milyen visszafizetési 
határidővel kell teljesíteni. (Ezen nem is kell csodálkozni, hiszen a tagi 
kölcsönről is készít a cég szerződést, ugye?!)

Bizonyára sokan emlékeznek a 2014. februári és márciusi konferenciákra, melyeket az Adónavigátor Kft. 
tartott. Számomra ezek a konferenciák azért nagyon tanulságosak, mert sokszor olyan kérdéseket kapok 
az előadás utáni konzultáción, amelyeken ügyvédként olykor még magam is meglepődöm. Így történt ez 
legutóbb a pótbefizetéssel kapcsolatban is.

Ügyvédi gondolataim a pótbefizetésről 
…Egy konferencián nekem szegezett könyvelői 
kérdés apropóján
Szerző: Dr. Németh Gabriella

A pótbefizetés nem a valamennyi jogi 
személyre általánosan, összességében 
egyaránt vonatkozó rendelkezések között 
található, hanem az kizárólag a kft. szabá-
lyai közé került beillesztésre.
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A tagoknak kell átadniuk a pótbefizetéssel 
elrendelt összeget segítségül a cég részére, 
de ez nem törzstőke és nem is tagi hitel.

zését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag 
törzsbetétjét nem növeli. (2) A pótbefizetési kötelezettséget – ha 
a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik – a törzsbe-
tétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés a 
törzsbetétek teljes befizetése előtt is előírható. (3) A pótbefizetés 
késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a 
14. § és a 138. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal 
az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem tel-
jesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg. (4) A 
veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafize-
tés időpontjában a tagjegyzékben (150. §) szereplő – tagok részére 
vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befize-
tése után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó 
pótbefizetést.” 

Ugye, látja, kedves Olvasó: üzletrészről, törzsbetétekről beszél a 
normaszöveg, így ez mindenképpen kft.-re utaló szöveg. Nem beszél-
ve arról, hogy egy betéti társaságban nincs és nem volt sem üzletrész, 
sem törzsbetét. 

Pótbefizetés az új Ptk.-ban

A pótbefizetés jogintézményét az új Ptk. is megtartotta, a jogi szemé-
lyekre vonatkozó 3. könyvben találhatóak az erre vonatkozó rendel-
kezések. Mielőtt ide írnám a pótbefizetés szó szerinti új jogi norma-
szövegét, fontos megvizsgálnunk, hogy ez a nemsokára beillesztett 
szövegrész a polgári törvénykönyvben hol helyezkedik el. Nem meg-
lepő számomra – és bevallom, hogy már elsőre is itt kerestem –, a 
jogi személyek általános rendelkezései helyett bizony egyből a kft.-kre 
vonatkozó szabályokhoz lapoztam. És nem is csalódtam, a 3. könyv 
183. §-ban megtaláltam a keresett rendelkezéseket.

Idézem: „3:183. § (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a tag-
gyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezett-
séget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb 
összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbe-
fizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. (2) A pótbefizetés teljesíté-
sének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés 
elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A 
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Miről szóljon a társasági szerződés, ha a tagok pótbefizetést 
szeretnének?

A pótbefizetésnek tehát mindenképpen helye van a társasági szerző-
désben. Cégalapításokban eljáró ügyvédként mindig javasolom, hogy 
a tagok előre a társasági szerződésben határozzanak meg egy ésszerű 
és életszerűen teljesíthető pótbefizetési koreográfiát, bár erre csak 
baj esetén kerül majd sor. 

Célszerű, ha a pótbefizetés évente nem csak egyszer rendelhető 
el, és egy ésszerűen magas keretösszeget adjunk meg a lehetséges 
pótbefizetés követeléséhez, s egy ésszerűen távoli határidőt írjunk a 
társasági szerződésbe a visszafizetés határidejéül. 

Nem adható viszont általános recept, amely minden cégformára, 
valamennyi kft.-re egyaránt alkalmazható, de pl. egy 500 000 Ft-os 
kft. esetén arányosnak találok egy évi 1–1 500 000 Ft, évente kétszer 
elhatározható pótbefizetést, amely 12 vagy 24 hónapon belül vissza-
követelhető. 

Minden esetben, amikor pótbefizetés elhatározására kerül 
sor, a taggyűlés csak akkor hozhat ebben a kérdésben hatá-
rozatot, ha a taggyűlési meghívóban napirendi pontként ez 
szerepelt, és a társasági szerződéssel összhangban szereplő 
megoldást határoznak el a tagok. Amennyiben a társasági szer-
ződésben nem szerepel a pótbefizetés lehetősége, úgy a tagok-
nak előbb módosítaniuk kell a társasági szerződést és csak utá-
na „játszhatnak” a pótbefizetés intézményével. Addig ugyanis a 
törvény szövege irányadó, amely tehát csak a kft.-nél ismeri ezt 
a jogintézményt. 

Ha pedig a pótbefizetés pénzbeli és időbeli korlátját a tag-
gyűlési határozat túllépi, a különbözeti rész tekintetében állás-
pontom szerint a határozat érvénytelen lesz. Amennyiben a tagok 
eltérő határozatot szeretnének hozni (akár taggyűlés megtartá-
sával, akár taggyűlésen kívüli határozat formájában), úgy az el-
térések tekintetében szintén módosítani szükséges a társasági 
szerződést. A pótbefizetés könyvelési részleteiről pedig bizonyára 
Böröczkyné Zsuzsi fog érthető leírást adni a magazinban. És vé-
gül még valamire szeretném felhívni a figyelmet: hogy nincs két 
egyforma ügy. Az általános jogi kijelentéseim is ezért csak általá-
ban érvényesek, az adott konkrét ügyben – minden körülményt 
mérlegelve és megvizsgálva – lehet, hogy más választ adnék egy 
feltett konkrét kérdésre, mit a fenti általános okfejtésem. Kérem, 
bocsássák ezt meg.

pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő köve-
telményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthe-
tő. (3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell 
meghatározni és teljesíteni. (4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése 
vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásá-
nak nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően al-
kalmazni. (5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket 
a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére 
vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után 
kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizet-
ni” – a jogszabály tehát nem nagyon változott. Szintén törzsbetétekről, 
üzletrészről, taggyűlési rendelkezésekről olvashatunk, melyek tovább-
ra is a kft.-t feltételezik. 

Miért fontos ez? Az új Ptk.-ról szóló egész napos képzésen is nagy 
hangsúlyt szenteltem annak – nem véletlenül –, hogy egy-egy ren-
delkezés elhelyezkedése nagyon fontos körülmény az adott jognorma 
alkalmazásakor. Esetünkben a pótbefizetés nem a valamennyi jogi 
személyre általánosan, összességében egyaránt vonatkozó rendelke-
zések között található, hanem az kizárólag a kft. szabályai közé került 
beillesztésre. És nem található a bt.-re vonatkozó különös rendelke-
zések között sem. Ebből tehát következik, hogy kkt. vagy bt. esetén 
nem beszélhetünk pótbefizetésről. Erre azért szeretném felhívni a fi-
gyelmet, mert a könyvelőknek is tudniuk kell jogszabályokat, és ha egy 
pótbefizetést a cég képviselője, illetve tulajdonosa lekönyvelni kér, 
akkor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy bt. esetén ilyen jogcímen 
nem lehet a könyvelésbe összeget beállítani. 

Új helyzetet teremthet az új Ptk., hiszen most már a jogi szemé-
lyekről szóló rész is diszpozitív lett (az eltérés lehetséges, eltérően 
a korábbi Gt.-től), így nem tartom kizártnak, hogy ha alapításkor 
a bt. társasági szerződésében erre kifejezetten kitérnek a cégek, 
bevezethető lehet ez a rendelkezés – de ne feledjük sosem: ha a 
tervezett eltérés hitelezői, munkavállalói vagy kisebbségi érdeket 
sértene, akkor nem lehetséges az eltérés. Ebben az új Ptk. követ-
kezetes.  

A tagoknak kell átadniuk a pótbefizetéssel 
elrendelt összeget segítségül a cég részére, 
de ez nem törzstőke és nem is tagi hitel.
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Személyi kedvezmény az szja-bevallásban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

szükséges, többek között azt is, hogy végleges-e a betegség vagy csak 
ideiglenes.

Ki veheti igénybe a kedvezményt?

Gyakran felmerül kérdésként, hogy beteg 
gyermek esetén a szülő igénybe veheti-e az 
adókedvezményt. A törvény szerint kizárólag a 
betegségben szenvedő magánszemélynek van 
lehetősége érvényesíteni a kedvezményt, vagy-
is beteg gyermeke helyett a szülő nem veheti 
igénybe azt.

Az igazolás birtokában akár év közben is kér-
hetjük a kedvezmény figyelembevételét, de év 
végén a személyi jövedelemadó-bevallásban is 
érvényesíthetjük a kedvezményt.

Érvényesíthető-e visszamenőlegesen?

További jó hír, hogy a kedvezmény visszamenő-
leg is érvényesíthető: ha valaki évek óta szenved 

a kedvezményre jogosító betegségek valamelyikében, és arról igazolása 
is van, visszamenőleg is igényelheti azt az 5 éves elévülési időn belül.

Mi az a személyi kedvezmény?

Ha valaki fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel él és dolgozik, 
adókedvezményt kaphat. Adókedvezményre jogosult az, aki értelmi, 
látás-, hallás- vagy mozgássérült. Szintén él-
hetnek az adókedvezménnyel számos dagana-
tos, emésztőszervi és anyagcsere-betegségben 
szenvedők, valamint a súlyos pszichés zavarral, 
szív-érrendszeri és cukorbetegséggel élők is.

Az összevont adóalapból leírható ked-
vezmény mértéke a minimálbér 5 százaléka, 
vagyis 2013-ra (ezeket a bevallásokat készítjük 
el május 20-ig) havonta 4900 forint. Ennek 
persze az az alapfeltétele, hogy rendelkezzünk 
adóköteles jövedelemmel, hiszen csakis eb-
ben az esetben jár a kedvezmény.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, ami-
kor a betegség fennáll, és nem pedig azokra, 
amikor adóköteles jövedelem keletkezik. Így 
előfordulhat, hogy valaki egy évben pl. csak  
6 hónapig rendelkezik adóköteles jövedelem-
mel, de mind a 12 hónapra igazolva van a be-
tegsége. Ő a 6 hónapnyi jövedelmének adójából 
12-szer 4900 forintnyi kedvezményt vonhat le.

A kedvezmény igénybevételéhez szükség van egy olyan orvosi 
igazolásra, amely bizonyítja, hogy az adott betegség fennáll. Néhány 
esetben orvosi igazolás nélkül is jár az adókedvezmény: aki rokkant-
sági járadékban részesül, illetve akinek a fogyatékossági támogatásra 
való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították, jogosult 
a kedvezményre. Aki ideiglenes igazolást kap, annak évente meg kell 
újítania azt, a végleges állapotot ellenben nem kell újra igazolni. Az 
adókedvezményre jogosító igazolásnak természetesen minden in-
formációt tartalmaznia kell, ami a kedvezmény igénybevételéhez 

A törvény szerint kizárólag a betegségben szenve-
dő magánszemélynek van lehetősége érvényesíteni a 
kedvezményt, vagyis beteg gyermeke helyett a szülő 
nem veheti igénybe azt.

Egy nagyon régi szabályról van szó, de minden májusban újra felmerül kérdésként. Azért is, mert a kedvez-
ményt igénybe vevők zöme nem csak mostantól él azzal a betegséggel, ami után jár neki néhány adóforint, 
hanem régóta. A kérdés pedig az, hogy amikor éppen „leesik a húsz fillér”, azaz rájövünk, hogy jár a kedvez-
mény, kérhetjük-e azt visszamenőlegesen?

Személyi kedvezmény 
az szja-bevallásbanSzerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Zsuzsi és Gabriella is elmondta, hogy azok a könyvelők és cégvezetők 
járnak el felelősen, akik igyekeznek tájékozódni a március 15. óta ha-
tályos új gazdasági tárgyú szabályokról, melyek mostantól a Ptk.-ban 
találhatók.

Könyvelői és ügyvédi konzultációkon egyaránt rákér-
deznek a vállalkozók az új jogszabály okozta változások-
ra, a vezetői felelősség új szabályaira, a törzstőkésítés 
lehetséges módjaira is.  

Gyakran szóba kerülnek a jogi személyek új működési 
szabályai és az eltérés elvi lehetőségei az új kódex sze-
rint. Igaz, ennek még nincs kialakult gyakorlata, de már 
a fejekben ott van az új eltérési lehetőség (igaz, mindig a 
kisebbség, a hitelezők és a munkavállalók érdekeinek sérelme nélkül).

Az ügyvédnő elmondta, hogy az elmúlt hetekben több könyvelő-
iroda-vezető is konzultációt kért tőle, kifejezetten az új Ptk. cégekre 
vonatkozó szabályainak konkrét esetekre vonatkozó alkalmazása cél-
jából. A konzultáción részt vevő könyvelők azért is hasznosnak érezték 
a személyes ügyvédi tanácsadást, mert így később még pontosabban 
tudják tájékoztatni saját megbízóikat.

Volt, aki a 40 eurós behajtási átalány szabályai iránt érdeklődött, 
és volt, aki a céges szerződések módosításáról kérdezett, amellyel 
egyértelműen csökkenthető lesz a kártérítési felelősség a cég irányá-
ba. A vezető tisztségviselők megbízási vagy munkaszerződéseit is érde-
mes átnézni és módosítani, hasonló célból – mondta el dr. Németh 
Gabriella.

Böröczky Zsuzsi szerint lehet, hogy a könyvelőkre hárul majd a tag-
gyűlési felmentvények és írásbeli mentesítések előkészítésének fel-
adata (hiszen a mérlegbeszámolót elfogadó határozatokat is gyakran 
ők készítik elő a vezetők és a tagok részére.) Ezekkel a kérdésekkel 
nem megy minden cég ügyvédhez, de a könyvelőig mindenki eljut.

Mindkét szakértő örömteli visszajelzéseket kapott 
könyvelőktől, hogy az új Ptk. cégekre vonatkozó változásai-
ról szóló CD-csomag mennyire hasznos, és hogy milyen 
sokat segít a mindennapi munkájukban. A tananyag alap-
ján a könyvelőirodák fel tudják mérni saját ügyfélkörük-
ben, hogy mely cégeknek szükséges jogi vagy szerződéses 
lépéseket tenni a törvényesség betartása, előnyösebb 

üzleti pozíció vagy egyszerűen csak egy tisztább jogi helyzet megte-
remtése érdekében. 

A törvény szerint kizárólag a betegségben szenve-
dő magánszemélynek van lehetősége érvényesíteni a 
kedvezményt, vagyis beteg gyermeke helyett a szülő 
nem veheti igénybe azt.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna kisvállalati adószakértő és dr. Németh Gabriella ügyvéd összegzi a vál-
lalkozók és könyvelők első tapasztalatait a 2014. március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv 
cégekre gyakorolt hatásáról.

Első tapasztalatok az új Ptk. alkalmazásáról

„Az új polgári törvénykönyv hatása a cégek életére” című CD-csomag 
egy élő konferencia hangfelvételét és munkafüzetét tartalmazó oktató-
anyag. Az egész napos előadás 6 db CD-n hallható, melyek a munkafü-
zettel együtt egy gyűrűs dossziéban lefűzve találhatók.

Az anyagban könyvelők, vállalkozók és cégvezetők számára is könnyen 
emészthető információkat hallhatsz barátságos és közérthető stílusú 
előadásban, ráadásul igényes külsejű, szép kiadvány formájában.

még több információ: 
www.adonavigator.hu/kiadvanyok
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Válasz-adó

A tényleges iparűzésiadó-alap számítása-
kor a nettó árbevételből indulunk ki. A nettó 
árbevételbe csak a termékértékesítés, szolgál-
tatás ellenértéke tartozik, tehát az iparűzési 
adó alapjába az őstermelők támogatásának a 
99%-a nem fog beletartozni (ha létezik egyál-
talán árat befolyásoló direkt támogatás, akkor 
az lehetne iparűzésiadó-alap).

Összefoglalva: Amikor az iparűzésiadó-
alanyiságot vizsgálom, akkor számolok a támo-

Az őstermelő akkor számít az iparűzési adó 
alanyának, ha az őstermelői tevékenységből 
származó bevétele az adóévben a 600 000 
forintot meghaladja. Őstermelői tevékenység-
ből származó bevételnek számít a támogatás, 
kivéve azokat a költségek fedezetére vagy fej-
lesztési célra kapott támogatásokat, melyeket 
az Szja tv. 7. § (1) bekezdés v) pontja alapján 
– választása szerint – nem köteles sem bevé-
telként, sem költségként elszámolni. 

A földalapú támogatás például egyértelmű-
en bevétel, ott nem lehet variálni. De ez csak a 
történet eleje, mivel itt még csak azt döntöttük 
el, hogy iparűzésiadó-alany lesz-e vagy sem.

?

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

gatással, de amikor a tényleges iparűzésiadó-
alapot számolom, akkor már nem.

Példa: 2013. évi terményeladásból szár-
mazó bevétel 300 ezer forint, földalapú támo-
gatás 500 ezer forint. Iparűzésiadó-alannyá 
válik az őstermelő, de csak a 300 ezer bevé-
telből kell kiindulnia. Az is előfordulhat, hogy 
az adott önkormányzat ekkora adóalap esetén 
mentességet hirdet, és akkor ténylegesen 
nem fizet iparűzési adót.

Egyik ügyfelem őstermelő. Azt szeretném kérdezni, hogy az iparűzésiadó-bevallásában 
bevételnek számít-e a kapott támogatás?
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Válasz-adó

?
meg is lehet valósítani (némi tranzakciós ille-
ték fejében). Majd a 2014-es évben ismét el 
kell utalni, és teljesíteni az összes többi törvé-
nyi teendőt. A törvényi feltételeket így teljesíti 
az adózó, és ebben az esetben a 2014-es év 
lesz a bázisév, tehát erre az évre és az ezt köve-
tő 6 évre jár majd az adókedvezmény.

Egy cég 2013-ban támogatási szerződést kötött egy 
sportegyesülettel látványcsapatsport-támogatás 
címén.

A szerződés után megszületett a Magyar Labda-
rúgó-szövetség határozata, melyre a cég a támoga-
tási összeget elutalta.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást a cég 2013-
ban nem, hanem csak később, 2014-ben utalta át.

Ebben az esetben a cég a társasági adó összegé-
ből levonhatja-e a támogatás összegét?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

ennek folyományaként jelentkező további 6 
évre nem jár az adókedvezmény, mivel nem 
egy adóéven belül volt a két tétel utalása. 
Ráadásul ez nem bocsánatos bűn, nem le-
het különféle kérelmekkel „helyrehozni”. 

Jelenleg ismert egyetlen megoldásként 
az kínálkozik, hogy a támogató megpróbálja 
visszakérni az elutalt támogatás összegét. Ha 
még nem költötték el, akkor ezt valószínűleg 

A látványcsapatsport adókedvezményének in-
tézménye a kezdetekhez képest annyira meg-
bonyolódott, hogy aki már a 2013. évben akar 
ilyen formában kedvezményt igénybe venni, 
annak nagyon oda kell tenni magát – admi-
nisztrációs téren is. 

A kérdésben szereplő szituációra egyér-
telmű NEM a válasz, mármint a 2013-as évet 
érintően. Tehát sem a 2013. évre, sem az 
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Lakáshitel-támogatás – a bőség zavara   Fata László

Hitelszerződés vizsgálata

A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM alapján lakáscélú 
felhasználásra felvett hitelről szóló szerződésnek minősül

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, függetlenül a 
szerződéskötés időpontjától, ide nem értve a hitelszerződésből 
vagy a hiteligénylésből megállapítható módon felújítási célból 
felvett hitelről vagy kölcsönről szóló szerződést,

b) az a hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jel-
zálogjog nem biztosít, de amelyet a hitelszerződésből vagy a 
hiteligénylésből megállapítható módon az Szja tv. 1. számú 
melléklet 9. pont 9.3.1. alpontja szerinti lakáscélú felhaszná-
lás (lakás vásárlása, lakás építése, lakás korszerűsítése, lakás 
alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítése) 
céljából kötöttek, vagy

c) az a kölcsön- vagy hitelszerződés, amelyet a hitelszerződésből 
megállapítható módon az a) és b) pontban meghatározott 
kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése, törlesztése céljából 
kötöttek, ideértve a gyűjtőszámlahitel-szerződést is.

Tehát a hitelszerződésből, hiteligénylésből kell megállapítanunk, 
hogy megfelelő hitellel állunk-e szemben. Általában szerencsénk lesz, 
mert a korábban felsorolt jelzálogos vagy sima lakáshitelek jók lesz-
nek, de még azok is, melyeket ezek visszafizetésére vettek fel.

A lakáshitel-szerződésből még azt is ki kell derítenünk, hogy a dol-
gozónk a hitelben adós vagy adóstárs. Emellett olyan magánszemély 
kaphatja a támogatást, aki a lakásban tulajdonos, résztulajdonos vagy 
haszonélvező.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

2014. január 1. óta a munkáltató adómentes lakáscélú támogatási 
lehetősége kibővült.

Előtte lakás vásárlására, építésére, legalább 1 lakószobával törté-
nő bővítésére, korszerűsítésére adhatott a munkáltató munkavállaló-
jának adómentesen támogatást közvetlenül a megvalósításhoz, illetve 
elengedhette az ilyen célra adott munkáltatói kölcsönt.

Idén azonban már a fenti célokra felvett hitel törlesztésére is ad-
hatunk támogatást.

Mindegyik juttatás esetén az adómentes korlát a vásárlás vagy épí-
tés költségének 30 százaléka, de több juttató esetén összeszámolva 
sem léphetjük túl az 5 millió forintos határt az idei évet meg az elmúlt 
4 évet figyelembe véve. A juttatást hitelintézeten vagy a kincstáron 
keresztül bonyolíthatjuk annak igazolása alapján, és csak olyan lakás 
élvezheti az adómentességet, melynek mérete nem haladja meg a 
méltányolható lakásigény szobaszámát. 
…és jöttek az első hónapokban a kérdések.

– Hova utaljam a pénzt?
– Mit kezd a hitelszámlára utalt pénzzel a pénzintézet? (Csökkenti 

a havi részletet vagy a tőketartozásból vonja le ezt?)
– Hogyan igazoljuk a lakás méretét?
– Mi alapján ellenőrizzük, ki lakik a lakásban?
– Egyáltalán, milyen hitelek is lesznek jók?

…és jogosan foglalkoztatja a munkáltatót a sok-sok kérdés, hiszen 
elég sokat kockáztat.

Ha nem stimmel minden feltétel, ha nem tudjuk ezt jövő tavaszig 
igazolni, akkor bizony a kapott juttatás 120 százaléka adózik összevo-
nandó jövedelemként. Azért ez jókora különbség az adómentesség-
hez képest. 

Főleg, ha addigra megszűnik a munkaviszony, és a munkáltató, 
miután befizette az adóhatóságnak a közterheket, kezdheti keresni a 
dolgozóját, hogy térítse meg neki a munkavállalói terheket.

Ha támogatott hitelt kapott a dolgozónk, 
akkor nagy eséllyel tud hozni egy olyan okiratot, 
mely egy korábbi állapotra nézve igazolja, 
hogy a lakás mérete méltányolható.

Április elején jelent meg az az NGM-rendelet, mely már megválaszolja azt a rengeteg kérdést, amit a lakás-
hitel-támogatással kapcsolatban eddig is feltettünk. Megpróbáltuk őket kilistázni.

Lakáshitel-támogatás – a bőség zavara
Szerző: Fata László
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Így az alábbi táblázat alapján határozhatjuk meg, hogy a lakás mé-
rete megfelel-e az adómentesség feltételeinek.

Együtt lakók száma Méltányolható szobaszám maximuma
1-2 fő 3 szoba
3 fő 3,5 szoba
4 fő 4 szoba

0–1–2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek esetén
Együtt lakók 

száma
Méltányolható 

szobaszám 
maximuma

Együtt lakók 
száma

Méltányolható 
szobaszám 
maximuma

5 fő 4,5 szoba 5 fő 5 szoba
6 fő 5 szoba 6 fő 6 szoba
7 fő 5,5 szoba 7 fő 7 szoba
8 fő 6 szoba 8 fő 8 szoba

Juttatási összeg vizsgálata

Mivel egy több juttatóra vonatkozó keretösszeget kaptunk a lakáscélú 
hiteltörlesztés-támogatás kiadásához, ezért mindenképpen figyelem-
be kell vennünk, hogy idén és az előző 4 évben mennyi ilyen támoga-
tást (közvetlenül vásárláshoz, építéshez, vagy elengedett munkáltatói 
hitel) kapott már a munkatársunk.

Ennek egy alapdokumentuma lehet a korábbi kilépőlap.
Emellett a dolgozó nyilatkozata szolgáltat még ehhez adatot.
A vásárlás, építés költségeinek 30 százalékát is meg kell határoznunk.
Ha a lakás vételára, építésének, bővítésének, korszerűsítésének teljes 

költsége megállapítható a leadott hitelszerződés másolatából, akkor nem 
szükséges további dokumentumok leadása ennek meghatározásához.

Ha nincs ilyen szerencsénk, akkor az alábbi dokumentumokat kell 
segítségül hívnunk.

Vásárlás esetén az adásvételi szerződés másolata tartalmazza az árat.
Építés, bővítés, korszerűsítés esetén a költségvetés, jogerős építési 

engedély, munkavállaló vagy közeli hozzátartozó nevére szóló számlák 
másolatai lesznek segítségünkre.

Hova utaljunk?

Ha mindent sikerült jól dokumentálni, és még mindig úgy tűnik, hogy a dol-
gozónk megfelel az adómentesség feltételeinek, akkor jöhet a megvalósítás.

A friss rendelet szerint 3 helyre utalhatjuk a szabályos megvalósítás-
hoz a pénzt.

Méltányolhatóság vizsgálata

Akkor lesz a legkönnyebb dolgunk, ha valaki a hitelnél már vizsgálta a 
méltányolhatóságot.

Ha támogatott hitelt kapott a dolgozónk, akkor nagy eséllyel tud 
hozni egy olyan okiratot, mely egy korábbi állapotra nézve igazolja, 
hogy a lakás mérete méltányolható. Ha van ilyen okirat, akkor füg-
getlenül attól, hogy mikor született, mi elfogadhatjuk a 2014-es jut-
tatásainkhoz.

Ha nem, akkor jöhetnek a dolgozói nyilatkozatok.
Egyrészt a lakás szobaszámáról, ahol is minden szoba mellé an-

nak alapterületét is meg kell adnia a dolgozónak, és a munkáltató az 
alábbiak szerint ellenőrizheti, hogy valójában hány szobás is a lakás.

A fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert megha-
ladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert. Egy lakószoba hasz-
nos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 
négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell 
számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a kony-
ha (amerikai konyha) osztatlan közös térben van, és hasznos alapte-
rületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás 
esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni.

A több fél lakószoba esetén ezek számát 0,5 értékkel össze kell 
adni a teljes szobaszám meghatározásánál. Pl. 1 egész és 3 fél lakó-
szobával rendelkező lakás figyelembe vehető szobaszáma 2,5.

Aztán azt is meg kell tudni, hogy mennyi – a kormányrendeletnek 
megfelelő – lakó él a lakásban.

Ehhez a munkavállalónk lakcímkártyájának másolata mellett 
ugyanilyen dokumentumokat kell beszednünk a többiektől is. Ezeknél 
a személyeknél a lakcímkártya szerint lakóhely vagy tartózkodási hely 
kell, hogy legyen a fenti lakás.

A kormányrendelet általában a házastársakat, élettársakat, kiskorú 
gyermekeket veszi számításba a méltányolhatóság vizsgálatánál.

Szükség esetén további együttlakók is figyelembe vehetők.
Ezek leggyakrabban a következők lehetnek:
Nagykorú gyermek, aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanul 

és a 25. életévét még nem érte el.
Az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- 

és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorha-
tárt betöltötte vagy megváltozott munkaképességű személy.

Az így kapott szobaszám és lakók függvényében kell a munkálta-
tónak megvizsgálni azt, hogy a lakás szobaszáma nem haladja meg a 
méltányolható lakásigényt.

Figyelem! Több helyen találkozunk a méltányolhatóság vizsgála-
takor minimum és maximum értékekkel. Itt most csak azzal kell fog-
lalkoznunk, hogy a szobaszám ne haladja meg a maximális értéket.

Ha támogatott hitelt kapott a dolgozónk, 
akkor nagy eséllyel tud hozni egy olyan okiratot, 
mely egy korábbi állapotra nézve igazolja, 
hogy a lakás mérete méltányolható.
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Ha az mégsem sikerülne, akkor május havi juttatásként kell majd 
a kapott pénz 120 százalékát egyéb jövedelemként adóztatni és a köz-
terheit megfizetni.

Végül a jó hír

Több munkáltató elkeseredettségét láttam ennek a hosszú dokumen-
tumlistának az áttekintését követően.

Egy dolog azonban felvidította őket.
Az új NGM-rendelet úgy rendelkezik, hogy „A munkáltató saját nyilván-

tartásában szereplő, továbbá a támogatás folyósítását megelőzően már 
igazolt tényeket, körülményeket ismételten akkor sem kell igazolni, ha a tá-
mogatást több adóévben vagy az adóéven belül több részletben nyújtják”.

Így a további juttatások esetén egyszerű lesz a dolgunk. A juttatás 
időközben kapott értékének vizsgálata mellett a megvalósításnál azt 
szükséges majd vizsgálnunk, hogy valóban megtörténik-e a kapott 
pénzből a hitel törlesztése.

Ráadásul sem az első alkalommal, sem később nem kell tekin-
tettel lennünk arra, hogy a lakáshoz kapcsolódóan más kap-e ilyen 
lakáscélú támogatást.

Ha közvetlenül a dolgozónk hitelszámlájára utaljuk a pénzt, akkor 
teljes biztonságban lehetünk, hogy ez törlesztésre fordítódik. Persze 
ehhez egyeztetnünk kell a hitelező bankkal, hogy milyen rendszerben 
tudja fogadni az utalást, hogyan tudja be ezt a dolgozó hitelébe. Ha-
vonta utaljunk, vagy egyösszegű nagyobb utalást is a munkavállalónk 
igényének megfelelően tudja majd a hitelintézet kezelni.

Mivel léteznek olyan hitelszámlák, melyre más nem tud kívülről utal-
ni, ezért a rendelet szabályait követve lehetőségünk lesz a hitelintézettel 
együttműködve a hitelintézet egy központi számlájára utalni, ahonnan majd 
a hitelintézet átadja a beérkezett pénzt a magánszemély hitelszámlájára.

A plusz banki egyeztetésmentes megoldás, ha a munkavállalónk 
hitelező pénzintézetnél vezetett saját folyószámlájára megy a pénz.

Innen elvileg rugalmasan fordítható a pénz a hitel törlesztésére, 
viszont nagyobb a kockázata annak, hogy máshova kerül.

Az utalást megelőzően a munkáltató a számlavezető bankjának egy 
nyilatkozatot kell, hogy tegyen a juttatásban részesülő magánszemélye 
nevéről, adóazonosító jeléről és természetesen a célszámlaszámról és 
a juttatás értékéről.

A juttatást közvetítő munkáltatói pénzintézet vagy kincstár majd a 
juttatás évét követő év január 31-ig ad egy igazolást a munkáltatónak 
a rajta keresztül bonyolított támogatásról, és adatot szolgáltat az ügy-
félkapun keresztül az adóhatóság felé.

Az adómentességhez elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen 
bizonylatunk a kiadott összeg felhasználásáról, hogy ebből valóban 
hitelt törlesztett a dolgozónk.

Erre bármilyen igazolás megfelelő lehet, de a számlakivonat is alkalmas.
Aztán a juttatás kiadását követő év április 15-ig kell a rendelet 

szerint a munkáltatónak összegyűjteni a teljes papírhalmot, és ebből 
megállapítani az adómentességet.

Lakáshitel-támogatás – a bőség zavara   Fata László

Fata László – cafeteria-szakértő 2005 óta fog-
lalkozik béren kívüli juttatásokkal. A Cafeteria 
TREND magazin (www.cafeteriatrend.hu) ala-
pítója, szerkesztője. Eddigi munkája során több 
mint 70 000 munkavállaló cafeteria-rendszerébe 
szólt bele közvetlenül.
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Vezércikk

Online pénztárgépek kivonása

Most, hogy talán mindenkinek sikerült a hagyományos pénztárgépe-
ket korszerű, a NAV-val folyamatosan kommunikáló pénztárgépekre 
cserélni, foglalkozzunk azzal, hogy milyen feladatai vannak a vállalko-
zóknak, illetve a könyvelőknek ezekkel kapcsolatban. Van-e például 
bejelentési kötelezettség, ha az elromlik, és a javítás idejére ideigle-
nesen kivonjuk a forgalomból. Milyen nyomtatványon kell bejelente-
ni, ha üzletünk költözik, és visszük a pénztárgépet. De érdekes kérdés 
lehet az is, ha egyszerűen bezárjuk azt a boltot, ahol a pénztárgép 
üzemelt, és új tevékenységbe fogunk. 

Pénztartozás teljesítésének szabályai

Folytatjuk az új Ptk. szabályainak ismertetését. Most arra keressük a 
választ, hogy milyen előírások szerint kell a pénztartozás teljesítését 
figyelembe venni. Természetesen nem kerüljük a késedelmi kamat 
és a behajtási költségátalány körül kialakult mizériát sem. Egyre több 
tájékoztatás és állásfoglalás lát napvilágot, egyre inkább alkotnak vé-
leményt a minisztériumok is.

Párhuzamos foglalkoztatás

Gyakran előfordul, hogy valaki egyszerre több munkáltatóval áll 
munkaviszonyban. Az ezek közötti elszámolások, nyilatkozatok szá-
mos nehézséggel állítják szembe az érintetteket. Csak gondoljunk 
bele, hogy egy munkahelyváltáskor is milyen fontos az információ-
áramlás a régi és új munkáltató között. Talán még nem felejtettük el 
a januári M30-as igazolások körül kialakult mizériát sem. Mindezt 
fűszerezzük meg egyszerre több munkáltatóval kötött munkaszer-
ződéssel…
 

Feladatok a július 1-jei átálláshoz

Már ennek a magazinnak a hasábjain is foglalkoztunk az áfatörvény 
58 .§-ában bekövetkező változással. Most, hogy ez érinthető közelség-
be kerül, vegyük sorra a ránk háruló feladatokat, következményeket. 
Természetesen ide tartozik a könyvelők által számlázott könyvelési díj 
is, így akár saját bőrünkön is megtapasztalhatjuk a változás következ-
ményeit. Egyszer s mindenkorra tisztázzuk a „könyvelt időszak” és a 
„munkavégzés időszaka” közötti különbséget.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1. Be kell-e vallani a magánszemélynek az szja-bevallás-
ban a saját gépjármű használatára kapott adómentes 
költségtérítés összegét?

a) Nem, soha.
b) Igen, minden esetben.
c) Igen, ha a kifizetőtől kaptunk M30-as igazolást, akkor a rajta levő 

összeget kell szerepeltetni a bevallásban még akkor is, ha adó-
mentes.

2. Be kell-e írni az 1329-es bevallás 02-es táblájára a 
pénztárgép vásárlásához kapott 50 ezer forintos tá-
mogatást?

a) Igen, de csak akkor, ha a pénztárgépet az előírt határidőig 
üzembe is helyezték, tehát a támogatást igénybe is tudtam 
venni.

b) Igen, minden esetben a támogatástartalommal bíró 16 jegyű 
kódról szóló értesítés napjával.

c) Nem, mert ez a támogatás nem de minimis.

3. Milyen időszakról kell beszámolót készítenie annak a 
cégnek, amely 2014. április 10-i nappal kényszertör-
lési eljárás alá került?

a) A tevékenységet lezáró beszámolót 2014. április 9-i záró dátum-
mal kell elkészíteni és közzétenni.

b) A tevékenységet lezáró beszámolót 2014. április 10-i záró dátum-
mal kell elkészíteni és közzétenni.

c) A tevékenységet lezáró beszámolót majd azzal a záró dátummal 
kell elkészíteni, amikor a céget törlik a cégjegyzékből.

4. Egy vállalkozás a kiva hatálya alá bejelentkezett.  
A hitel törlesztésével kapcsolatban van-e kivaalapot 
módosító tétele?

a) Nincs, a kiva pénzforgalmi szemlélete miatt a kiadások elszámolhatók.
b) Igen, a hiteltörlesztés összegéből csak a kamatrész elismert, a tő-

ketörlesztés nem, így ezzel meg kell emelni az adó alapját.
c) Igen, de a kiva a törlesztéskor nem a törlesztés tényleges tőkeré-

szét veszi figyelembe, hanem minden törlesztéshez egyenlő tőke-
részt rendel hozzá, mellyel meg kell emelni az adó alapját.

5. Önellenőrizhető-e a személyi kedvezmény a korábbi 
évekre, ha egy most kiadott orvosi igazolás alapján a 
korábbi évekre is fennáll a betegség?

a) Igen, a még el nem évült évekre önellenőrzéssel igénybe vehető 
a kedvezmény.

b) Az attól függ, hogy a betegség végleges-e vagy nem.
c) Nem, az orvosi igazolás kiadása feltétele a kedvezménynek, így a 

korábbi évekre nem jár a kedvezmény.

+1. Elfogadhatja-e a munkáltató az adómentes lakáscélú 
támogatáshoz azt a tényt, ha egy korábbi hitelvizsgálat 
már megállapította a méltányolható lakásnagyságot?

a) Nem, a munkáltatónak saját dokumentációval kell rendelkeznie.
b) Igen, ha támogatott hitelt kapott a dolgozónk, és tud hozni egy 

olyan okiratot, mely egy korábbi állapotra nézve igazolja, hogy a 
lakás mérete méltányolható, akkor ez az adómentes támogatás-
hoz is elfogadható.

c) Igen, de csak akkor, ha az nem régebbi, mint 2 éves.

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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