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Most, hogy talán mindenkinek sikerült a hagyományos pénztárgépe-
ket korszerű, a NAV-val folyamatosan kommunikáló pénztárgépekre 
cserélni, foglalkozzunk azzal, hogy milyen feladataik vannak a vállal-
kozóknak, illetve a könyvelőknek ezekkel kapcsolatban. Van-e például 
bejelentési kötelezettség, ha az elromlik, és a javítás idejére ideiglene-
sen kivonjuk a forgalomból. Milyen nyomtatványon kell bejelenteni, 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.

Az online pénztárgépek 
használata során jelentkező kérdések
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az online pénztárgé-
pek bevezetését elő-
író NGM-rendelet 
a pénztárgépek 
hasz nálata során 
bekövetkező esemé-
nyekhez kapcsolódó 
bejelentési és egyéb 
teendők rendszerét 
is átalakította. Egyik 
lényeges vonulata 
az átalakításnak, 
hogy a korábban a 
szerviz feladatkörébe 

utalt bejelentési és 
változásbejelentési 
kötelezettségek egy 
jó részét az üzemelte-
tő (és ezen keresztül 
általában a könyve-
lő) kötelezettségévé 
tette. A cikkben külön 
foglalkoznék a hibás 
online gép kérdésé-
vel, az online gép át-
helyezésének sajátos 
szabályaival, a hasz-
nálat szüneteltetésé-
vel, és végül a nyug-
tán szereplő adatok 
megváltoztatásának 
lehetőségéről.
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véletlenül csak június 8-val valósul meg az áthelyezés, akkor azt 
már külön bejelenteni nem kell, a lényeg, hogy az 5 napos szabály 
teljesüljön.

Vegyünk egy bonyolultabb esetet. A vállalkozónak van egy hét 
közben működő gyorsétterme, és egy hét végén nyitva tartó szóra-
kozóhelye. Ha állandó telephelynek tekintjük mindkét helyszínt, 
akkor hetente két bejelentést kellene előzetesen tenni a gép 
mozgásának és az 5 napos szabálynak megfelelően. Ehe-
lyett alkalmazhatjuk a változó telephelyre vonatkozó be-
jelentést: jelöljük mindkét helyszínt az adóhatóság felé. 
A pénztárgép által kiadott nyugta tartalmazni fogja a vál-
tozó telephely kifejezést. Ez a megoldás a szabályozásnak 
annak ellenére megfelel, hogy a gyorsétterem állandó 
helyszínnek tekinthető.

Harmadik esetként vegyünk egy olyan vállalkozót, aki 
a nyári időszakban folyamatosan járja a vásárokat, és 
oda online gépet kíván magával vinni. Az egyes helyszí-
neken standokat, területeket bérel, és nem kocsiból 
vagy vontatmányból árusít. Mozgóboltként nem jelent-
kezhet be, kénytelen a változó telephelyet megtenni, 
és amennyi helyszínt előre ismer, azokat bejelen-
ti. Ha időközben több helyszín is adódna, 
akkor bővítheti a bejelentést, de itt 
is igaz, hogy a bejelentés és 
az új helyszínen való meg-
jelenés között 5 napnak 
el kell telnie. Azaz, ha 
mondjuk egy adott hét 
szerdáján derül ki, hogy 
szombaton egy eddig 
nem ismert helyszínen 
is meg tud jelenni, 
akkor szabályosan azt 
már bejelenteni nem 
tudja. Ilyen esetben 
kézi nyugtaadással 
bizonylatolhat szabá-
lyosan.

Az online gép meghibásodik

A kérdéssel foglalkozni kell, mivel szomorú tapasztalat, hogy az új 
gépek között is akad hibás. A pénztárgép meghibásodása esetén az 
első feladat a szerviz értesítése. A hibás pénztárgéppel kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségeket a szerviz teljesíti a NAV felé (PTGTAX 
nyomtatvány). A javítás során a legfontosabb, egyben a legszigorúbb 
szabály, hogy a meghibásodást követő 15. napig lehet csak kézi nyug-
taadással helyettesíteni az online gépet. Az ezt követő naptól a cse-
repénztárgéppel való nyugtaadás vagy a „mindenkinek számlát adok 
és adatszolgáltatok” bizonylatolás fogadható csak el. Ha egyik sem 
alternatíva (büfé, vegyesélelmiszer-bolt és nincs cseregép), akkor 
még a kézi nyugtaadás mellett is kockázatos a nyitva tartás. 

A még le nem selejtezett régi pénztárgépet sem üzemeltethetjük 
be. Ha a szerviz cseregépet nem tud adni, akkor erre hivatkozni nem 
lehet. A vállalkozó részére ezen okból kiszabott bírságot mondani sem 
kell, hogy milyen körülményes lenne a szervizre áthárítani.

Az online gép megjavítását követő első tételként a kézi nyugtákra 
rávitt összegeket – adókulcsonként – egy tételben kell beütni. Cse-
repénztárgép használata esetén a cserepénztárgépbe beütött ösz-
szegeket kell egy tételben beütni. Ezeket az egyszeri, nagyobb tételű 
beütéseket külön kell regisztrálni a kasszában. Ha ez technikailag nem 
kivitelezhető, akkor kiadott nyugtára kell felvezetni, hogy milyen tétel-
ről van szó. A nyugtát elévülési ideig meg kell őrizni. Ha az az eset áll 
fenn, hogy már számlás időszak is volt, akkor a számlás időszakot nem 
kell beütni a pénztárgépbe.

Más a helyzet akkor, ha az online gép javíthatatlan. Szerencsés 
esetben még garanciában kaphat egy másik gépet a vállalkozó. Ebbe 
az új gépbe szintén be kell ütni első tételként az online gép nélküli 
időszakban kiállított nyugták összegét, a javíthatatlan gépbe beütött 
tételeket nem kell „átemelni” az új gépbe. A javíthatatlan gép adóügyi 
ellenőrző egységét pedig meg kell őrizni.

Az online gép áthelyezése

Az online gép mozgatását az új szabályozás kifejezett kemény admi-
nisztrációval sújtja. A szabály nagyon egyszerűen csak annyit mond, 
hogy a pénztárgép áthelyezése annak bejelentését követő 5. naptól 
valósítható csak meg. Az áthelyezés bejelentésére a PTGTAXUZ nyom-
tatványt kell használni.

Legegyszerűbb ezt példákon keresztül szemléltetni. Adott egy 
dohánybolt, ami 2014. május 31-ét követően máshol folytatja 
a tevékenységét. A tervezett nyitás június 6. az új helyszínen. A 
helyszín változtatását 2014. június 1-jéig be kell jelentenie. Ha 

A javítás során a legfontosabb, egyben a legszi-
gorúbb szabály, hogy a meghibásodást követő 15. 
napig lehet csak kézi nyugtaadással helyettesíteni az 
online gépet.
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ettől hosszabb, akár több soros üzletnév, illetve üzletcím szerepeljen 
a nyugtán. Persze egy ilyen bejelentés előtt célszerű egyeztetni szervi-
zessel, hogy az adott pénztárgépből mit lehet kihozni.

Az online gép használatának szüneteltetése
Az idevonatkozó szabály azt mondja, hogy 30 napot meghaladó üzemszü-
netet a szünetelés első napjától számított 45 napon belül kell bejelenteni, 
illetve az újbóli használatot előzetesen kell bejelenteni. Tipikusan a szezo-
nálisan nyitva tartó vendéglátóknak kell ezzel a feladattal megbirkózniuk.

Vegyük azt az esetet, hogy egy szezonálisan vendéglátási tevé-
kenységet folytató vállalkozó 2014. május 12-én jut hozzá az online 
géphez, aznap be is üzemelik. A tervei szerint május végén nyitná az 
üzletet, és egészen szeptember közepéig nyitva lenne. Tegyük fel, 
hogy az időjárási körülmények miatt június 11-én sem tud még ki-
nyitni. A 30 nap itt telik le, tehát 2014. június 26-ig be kellene jelen-

tenie a 30 napnál hosszabb szüneteltetést (PTGTAXUZ 01-es lap). 
Ha június 20-án kinyit, akkor legkésőbb június 19-ig be kell 

jelenteni a gép ismételt használatának a szándékát (szintén 
a PTGTAXUZ nyomtatványon). Arra azért ügyeljünk, hogy 
a szünet kezdetét hamarabb jelentsük be, mint a végét.

A használaton kívüli időszakban a gépet nem kell 
nyitni, illetve zárni, sőt hálózati felszültség alatt sem 
kell tartani, az adóügyi ellenőrző egységben lévő ak-
kumulátor segítségével az adóhatósággal tud a gép 
kommunikálni.

Ne keverjük ezt az esetet azzal, amikor mondjuk 
egy nagykereskedelmi tevékenységet folytató cég 
ritkán használatos online gépéről van szó. Ha 30 
egybefüggő napon keresztül nem ütök be semmit 
(pl. végig adóalany vevők vannak), attól még nem 
kell a szünetelést bejelenteni, viszont a napi nyitást, 
illetve zárást meg kellene csinálni.

Nyugtán szereplő adatok  
megváltoztatásának igénye

Bizonyára emlékszünk rá, 
hogy amikor a PTGREG 
nyomtatványon meg kellett 
kérni a beüzemelési kódot, 
akkor az üzlet neve, illetve 
címe sorokba 18 karakter-
nél többet nem lehetett 
bevinni, sokszor kellett 
valamiféle rövidítést alkal-
mazni. A PTGTAXUZ nyom-
tatvány FEJ nevű pótlapján 
lehetőség van arra, hogy 

A javítás során a legfontosabb, egyben a legszi-
gorúbb szabály, hogy a meghibásodást követő 15. 
napig lehet csak kézi nyugtaadással helyettesíteni az 
online gépet. PéNztárgéPPel kAPcsolAtos NyomtAtváNyok

Ptgm
Kérelem a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított a datszolgáltatás 
teljesítése alóli egyedi mentesítésre irányuló eljáráshoz.

PtgNAPlo
Adatlap az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztár-
gépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésé-
hez

PtgoPtA
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei 
adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathor-
dozón történő megküldéséhez

PTGREG
Adatlap a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/
támogatás igényléséhez

PtgszlAA
Adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási 
kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgálta-
tásához

PtgszlAB
Adatlap a bizonylatolási kötelezettség kizárólag számlával történő 
teljesítésére az Áfa tv.166.§(2) bekezdésében foglaltak szerint, vagy 
a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet 1. melléklete szerinti tevékeny-
ség megszüntetésére

PTGTAX
Adatlap szervizeknek pénztárgépekről és taxaméterekről üzemel-
tetőknek.

PtgtAXsz
Kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba 
vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plomba-
nyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez.

PTGTAXUZ
Adatlap üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről.
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a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e ha-
táridő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság 
köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági 
társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is vá-
laszthatja. 

Aki tehát 2014 májusában olyan beszámolót írt alá, ahol a mér-
leg saját tőkéjének sorában az előző évre és a tárgyévre is a kötelező 
jegyzett tőkénél kisebb összeg van – esetleg mindkét évben az összeg 
negatív –, akkor 90 napon belül ennek pótlásáról kell gondoskodni. 

Aminek meg kell felelni

Nemcsak a régi Gt., hanem az új Ptk. is előírja a vállalkozásoknak, 
hogy ha veszélyben a vállalkozás saját tőkéje, akkor haladéktalanul 
intézkedniük kell.

A 3:133. § (2) bekezdése szerint, ha az egymást követő két 
üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági 
formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év 
beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül 

A mérlegek elkészítése és közzététele után sok vállalkozásnál a jóváhagyott osztalék kifizetésével kapcsolatos 
feladatokat kell megoldani. Vannak viszont olyan cégek, amelyeknek nem igazán sikerült a tavalyi év, és 
nemcsak osztalék jóváhagyásában nem gondolkodhatnak, hanem a saját tőkével szemben levő követelmé-
nyek okoznak fejfájást.

Osztalék elengedése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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sult által elengedett követelés miatt elszámolt bevétellel az adóalapot 
csökkenteni lehetett.

Aztán ezt eltörölték, és adózni kellett utána. Ez a megoldás igencsak 
sértette „igazságérzetünket” (ha van még ilyen az adózásban). Ha az 
osztalékot az adózott eredmény terhére hagyom jóvá, akkor miért kell 
még egyszer megfizetni a társasági adót, ha mégsem akarom kifizetni?

2011 közepén egy adóhatósági állásfoglalás, 2012 januárjától pedig a 
tao-törvény újra rendezte a problémát. A többszöri módosítás következ-
tében bármikor került is elfogadásra az osztalék, annak elengedését be-
vételként kell könyvelni, de csökkenthetjük vele a társasági adó alapját.

A tao-törvény 29. § (3) bekezdése alapján: 
„Csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett 

osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel össze-
ge, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elen-
gedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege 
(kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben en-
gedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társaság-
gal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.”

Így jelenleg is adókímélő megoldás a saját tőke rendezésére, ha 
elengedjük a korábbi évekre jóváhagyott osztalékot.

kelle illetéket fizetni az elengedett követelés után?

Ahhoz, hogy ezt a megoldást teljesen adómentesnek tekinthessük, 
már csak ezt a kérdést kell megnyugtatóan rendezni.

A tagi kölcsönök elengedése kapcsán évek óta figyelmeztetjük a 
vállalkozókat, hogy a követelés elengedése – amennyiben nem gaz-
dálkodó szervezetek közötti követelésről van szó – ajándékozási ille-
ték alá esik, ezért nem javasolt megoldás. 

Az osztalék esetében a változást a 2014-es évek módosítása hozta. 
A 2013 végén elfogadott adócsomag tartalmazza, hogy nem kell aján-
dékozási illetéket fizetni az elengedett osztalék után.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magánszemély taggal szemben fenn-
álló kötelezettségek esetében annak elengedése továbbra is illeték-
köteles. A módosítás csak az osztalékra vonatkozik.

Ez a 90 nap pont a szabadságolások kellős közepén van, így még 
nagyobb odafigyelést és törődést igényel a szabály betartása.

A törvény elég szigorú. Ha ezen 90 napon belül nem történik meg a 
szükséges intézkedések megtétele, akkor a társaság köteles átalakulni 
vagy megszűnni. Azaz, minden társaság törvényt sért, amely nem teszi 
meg a szükséges lépéseket, és így is tovább működik.

miért működhetnek a törvénysértő vállalkozások?

A fentiekben írt feladatok ellenőrzését a cégbíróságoknak kellene ellen-
őrizniük. Kétségtelen, hogy ez az utóbbi években nem igazán folyt intenzí-
ven, így sok vállalkozásnak nem kettő, hanem sokkal több éven keresztül, 
folyamatosan negatív a saját tőkéje. Ezt külön bejelenteni nem kell seho-
va, elvileg a beszámolók közzétételével eleget tettünk a tájékoztatásnak.

Azt nem lehet felelősségteljesen kijelenteni, hogy ezt a gyakorlatot 
bátran lehet folytatni a végtelenségig. Valószínű el fog jönni az az idő, 
amikor ezek a cégek lesznek a hatóságok középpontjában, és akkor 
már nehezebb megoldást találni, mint most, amikor elvileg dúskálha-
tunk a lehetőségek között.

És még egy gondolat. Gondoljunk csak bele, hogy mekkora orszá-
gos „botrány” övezte (és lehet, hogy a múlt idő még nem is annyira 
indokolt) a 40 eurós behajtási költségátalány intézményét. Csak azért, 
mert a törvény a KELL szót használta a szabály megalkotásakor. Ha 
arra mindenki ennyire felkapta a fejét, és hirtelen milyen fontosnak 
tartotta a törvény betartását, akkor a tőkerendezéssel kapcsolatos 
feladatainkra miért nem fordítunk nagyobb figyelmet? Talán nem 
kellene megvárni azt a pillanatot, amikor a cégbíróság elrendeli a 
visszafordíthatatlannak tekinthető kényszertörlési eljárás folyamatát.

Ha elengedjük az osztalékot

A saját tőke rendezésére nyitva álló lehetőségek közül már mi is, en-
nek az újságnak a hasábjain is sokat írtunk. A tagi kölcsön elengedését 
akkor sem és most sem tartjuk jó megoldásnak, hiszen az így képző-
dött nyereség a tao-ban adóalap, és az illetéket is meg kell fizetni. (Ki-
véve, ha gazdálkodó szervezet nyújtotta, majd engedte el a kölcsönt.)

Más a helyzet az osztalék elengedésével kapcsolatban. 
Nézzünk egy kis kronologikus sorrendet a témával kapcsolatban.
Régen a kötelezettségek között kimutatott osztalék elengedése volt 

a legjobb megoldás a saját tőke rendezésére, amikor még hatályban 
volt az a társaságiadóalap-csökkentő tétel, miszerint az eredeti jogo-

A termékdíjraktár jogintézményének a bevezetése 
jelentős könnyítést valósít meg, mivel a hazai keres-
kedelmi szokásoknak megfelel, továbbá az exportra 
termelők adminisztrációs terheit csökkenti.

Osztalék elengedése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Kapcsolt vállalkozások a helyi adóban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy gyártó cég, amelynek nincs vagy jelentéktelen az elábéja és a 
közvetített szolgáltatása, viszont az anyagköltsége jelentős, nem fog 
korlátozással találkozni.

Példa

Egy anyacégből és két leányvállalatból álló cégcsoport adatait a követ-
kező táblázat mutatja.

Első lépésben a levonható eladott áruk beszerzési értéke és a köz-
vetített szolgáltatások értéke együttes összegét összevontan, a teljes 
cégcsoport szintjén kell megállapítani.

Adatok M Ft-ban

Anya-
vállalat

Leányvál-
lalat 1.

Leányvál-
lalat 2. Összesen

Nettó árbevétel 35 000 47 000 8 000 90 000

Anyagköltség 6 000

Elábé 25 000 45 000 1 000
77 500

Közvetített szolgáltatások 6 500

Alvállalkozói teljesítések 1 000

Második lépésben az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 
szolgáltatások értéke együttes összegét fel kell osztani a jogszabályban 
rögzített egyes sávokban lévő nettó árbevételhányadok arányában, 
annak érdekében, hogy a sávba tartozó elábé + közvetített szolgáltatás 
értéke számadat (sávonként) előálljon.

Mellékszámítás:
77 500 / 90 000 = 86,11%

kapcsolt vállalkozás

Amikor kapcsolt vállalkozásról beszélünk, akkor rögtön az az első kér-
dés, hogy melyik törvény szerint kell a kapcsolt viszonyt megállapítani.

A helyi adóról szóló törvény a társasági adóról és az osztalék-
adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásoknak minősülő 
iparűzésiadó-alanyokra határoz meg speciális szabályt. Ezt a 29-es 
bevallás főlapjának jelölése miatt egyébként is meg kell állapítani, így 
egy már meglévő információra építkezhetünk.

csoportszintű adóalapszámítás

Kapcsolt vállalkozásnak elsőként csoportszinten kell megállapítania az 
iparűzési adó alapját, majd az egyes vállalkozásoknak az így számított 
adóalap egészéből a nettó árbevétel arányával azonos módon kell 
számítania a vállalkozási szintű adóalapot. 

Nagyon fontos, hogy az összeszámítási szabályt csak azon adó-
alanynak kell alkalmaznia, amely esetében az elábé és a közvetített 
szolgáltatások értékének együttes összege az adóalany nettó árbe-
vételének 50 százalékát meghaladja, kizárólag az ezen feltételeknek 
megfelelő kapcsolt vállalkozásai esetében.

Bár a 2013-as bevallások dömpingje lement, egy májusi konferencián felmerült igény szerint írásban is 
tisztázzuk, hogy milyen feladatai vannak a kapcsolt vállalkozásoknak a helyi adó megállapításakor.

Kapcsolt vállalkozások 
a helyi adóban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az összeszámítási szabályt csak azon adó-
alanynak kell alkalmaznia, amely esetében 
az elábé és a közvetített szolgáltatások ér-
tékének együttes összege az adóalany nettó 
árbevételének 50 százalékát meghaladja.
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Adatok M Ft-ban

Árbevételsáv
 Elábé + közv. 
szolg. hányad 

a sávban 

 Figyelembe vehető maximum 
elábé + közv. sz. 

0–500 430,556 100% 430,556

500–20 000 16 791,667 85% 14 272,917

20 000–80 000 51 666,667 75% 38 750,000

80 000 felett 8 611,111 70% 6 027,778

77 500,000 59 481,250

Harmadik lépésben a kiszámított, cégcsoport szintjén figyelembe 
vehető eladott áruk beszerzési és a közvetített szolgáltatások értéke 
együttes összegét fel kell osztani az egyes cégek nettó árbevételeinek 
arányában.

Anyavállalatra jutó elábé és közvetített szolgáltatás:
35 000 / 90 000 × 59 481,250 = 23 131,57

Leányvállalat 1-re jutó elábé és közvetített szolgáltatás:
47 000 / 90 000 × 59 481,250 = 31 062,43

Leányvállalat 2-re jutó elábé és közvetített szolgáltatás:
8000 / 90 000 × 59 481,250 = 5287,22

A végén a felosztott eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szol-
gáltatások együttes összegének felhasználásával állapítandó meg az 
egyes cégek iparűzésiadó-alapja:

Adatok M Ft-ban

Anyavállalat Leányvállalat 1. Leányvállalat 2.

Nettó árbevétel 35 000 47 000 8 000

Anyagköltség 6 000

Elábé 23 131,57 1 062,43 704,96

Közvetített 
szolgáltatások 4 582,26

Alvállalkozói 
teljesítések 1 000

A számításokat – a kerekítés általános szabályai alapulvételével – 
tizedestörtben kifejezve, hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni!  

Adatok M Ft-ban

Árbevételsáv Árbevétel 
a sávban Elábé + közv. szolg. hányad a sávban

0–500 500 430,556 számítás: 500 × 86,11%

500–20 000 19 500 16 791,667 számítás: 19 500 × 86,11%

20 000–80 
000 60 000 51 666,667 számítás: 60 000 × 86,11%

80 000 felett 10 000 8 611,111 számítás: 10 000 × 86,11%

90 000 77 500,000

Ezt követően meg kell vizsgálni, hogy az adott sávba jutó eladott 
áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes ösz-
szege meghaladja-e az adott sávban figyelembe vehető maximális 
mértéket. Amennyiben meghaladja, akkor a maximális mértékre 
kell csökkenteni.

Kapcsolt vállalkozások a helyi adóban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A pénztartozás teljesítésének szabályai   dr. Németh Gabriella

Amennyiben rendelkezésünkre áll egy szerződés, egy számla és 
egy teljesítési igazolás is, úgy a nem fizető adós részére megkülden-
dő fizetési felszólításban már ez a három okirat lesz, amire egészen 
pontosan hivatkozni tudunk. Hiszen minden behajtás azzal kezdődik, 
hogy az összeget és a jogalapot a lehető legpontosabban meg kell 
határozni. Nemfizetés esetén ezekkel az iratokkal kezdjük el ugyanis a 
fizetési meghagyásos eljárást vagy a pert, és ha a bíró vagy a közjegyző 
elé egy olyan ügy kerül, amelynek már a legelső irataiból egyértel-
műen látszik, hogy az adós tartozik, hogy mióta tartozik és mennyivel 
tartozik, valószínűleg nem lesz az elbírálásnál kérdés, hogy kinek van 
igaza.

Ebben a cikkben áttekintést adok a pénztartozások behajtásához 
szükséges legfontosabb ismeretekről, a követelhető járulékokról és 
az indítható eljárásokról egyaránt. 

milyen jó okiratok kellenek a tartozásbehajtáshoz? A pénztar
tozás alapja: megfelelő jogcím és feltételek a szerződésben, és 
a teljesítésigazolás…

Véleményem szerint egy számlában foglalt tartozás bizonylataként 
nem elegendő, hogy csak egy számla álljon a hitelező rendelkezésé-
re a könyvelésben. A számla „mögött” optimális esetben kell(ene) 
lennie egy teljesítésigazolásnak is, amellyel bizonyítani tudjuk, hogy 
szerződésszerűen teljesítettünk, a teljesítésigazolás pedig egy, a 
felek által aláírt szerződésbe foglalt elfogadási eljárás végén szü-
letik meg.  (Teljesítésigazolásnak tekinthető a részletfizetés esetén 
az egyes részösszegek átvételét tanúsító közbenső nyilatkozat is a 
hitelezőtől.)

Minden szerződésben ki lehet kötni, hogy a felek a szolgáltatás 
vagy az áru teljesítésekor a minőség és a határidő tanúsítására egy 
egyszerű, rövid teljesítésigazolást állítanak ki (itt nem egy többoldalas 
dokumentumra, hanem a lényeget tartalmazó, akár csak 2-3 soros rö-
vid iratra kell gondolni). Ezzel a szolgáltatás teljesítője olyan helyzetbe 
kerül, hogy nem csak a számla lesz az a bizonylat, amivel tanúsítani 
tudja a teljesítést (jogászként azt gondolom, hogy egyébként a számla 
kiállítása nem alkalmas jogilag a teljesítés tanúsítására!), hanem egy 
pontosan arra a funkcióra szolgáló okirat is rendelkezésre áll, amely a 
neve alapján is a teljesítést igazolja.

Akik ismernek, azok már tudják, hogy a pénztartozások sikeres behajtásának jogi alapjaként elsődlegesen a 
jó szerződésben vagy a jogviszonyban létrejött okiratok jó minőségében hiszek. Ez azt jelenti, hogy amikor 
már a pénztartozást behajtani kell (hiszen az adós önként nem teljesít), már akár az első fizetési felszólítás 
kiküldése sokkal sikeresebb lesz, ha az adósság alapját képező okiratok hibátlanok, és maximálisan a hite-
lező érdekeit védik.

A pénztartozás teljesítésének 

szabályaiSzerző: dr. Németh Gabriella
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A pénztartozás teljesítésének szabályai   dr. Németh Gabriella

Pénztartozásokat milyen eljárásokban lehet követelni?  
Fizetési meghagyás, per, felszámolási eljárás…

A kiküldött fizetési felszólítás független attól, hogy milyen eljárást fo-
gok majd utána indítani a behajtás céljából, de az összeg és a jogalap 
megalapozásához elengedhetetlenül fontos irat. Természetesen a fi-
zetési felszólítás tartalma attól függően változhat, hogy utána milyen 
eljárást kívánok indítani. Ezt a fizetési felszólítás végén az adós tudo-
mására is kell(ene) hozni. Ez is egy olyan körülmény, amely serkenti 
a fizetési kedvet.

Mire gondolok? A fizetési felszólításban ha már közöltem, hogy 
mekkora összeggel mióta tartoznak és mi a tartozás jogcíme, nem csak 
pontos és konkrét határidőt kell tűznöm arra, hogy meddig várom el 
az utolsó teljesítést (pl. 3 napon belül utalást várok, ebben az esetben 
nem érvényesítek a késedelmi kamaton kívüli egyéb szankciókat, mint 
pl. ügyvédi díj vagy eljárási díjak stb.). Hanem oda kell azt is írni, hogy 
a határidő eredménytelen elteltét követően milyen eljárást fogok 
megindítani. A határidő eltelte után több eljárás kezdeményezésére 
is van mód.  

Lehetséges fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni köz-
jegyzői eljárásban, ez egy gyors, nem peres eljárás. Bizonyos összeg 
felett (ez jelenleg 1 millió forint) viszont ennek lehetősége kizárt és 
csak per kezdeményezhető bíróságon. Perek között is van kis értékű 
(gyorsabb lefolyású per, amikor a fizetési meghagyás ellentmondás 
folytán perré alakul) és normális, szokásos menetű per. Ezek kilá-
tásba helyezése is lehetséges már az első felszólításban, és vannak 
olyan lehetséges esetek, amikor akár felszámolási eljárást is kezde-
ményezhetünk az adós ellen. De ennek speciális szabályait mindig 
az eljárás megindításakor irányadó felszámolási törvényben kell 
megkeresni. Jelenleg a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor 
állapítja meg, ha 

a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozá-
sát a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyen-
lítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli 
fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy 

b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyás-

A jó okiratból, a pontos szerződésből egyértelműen ki kell derül-
nie annak, hogy ki tartozik kinek, milyen jogcímen, mióta és med-
dig. A polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény – továbbiakban: 
Ptk.) tartalmaz arra nézve is rendelkezést, hogy mi történjék, ha a 
felek nem állapodnának meg ezen kérdések valamelyikében, pl. 
„Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem 
határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának 
vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül 
kell teljesíteni. [Ptk. 6:130. § (1) bek.]” vagy: „A jogosult teljesítésé-
től számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha 
a) a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a 
jogosult teljesítését (vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi 
eljárás befejezését) megelőzte; b) nem állapítható meg egyértel-
műen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének 
időpontja; vagy c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla be-
várása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettségét.” [Ptk. 6:130. 
§ (2) bek.]

Fontos tudni: a polgári törvénykönyv pénztartozásokról szóló 
rendelkezéseitől a felek eltérhetnek. Hogyan? Bizonyítható mó-
don és tisztességesen. Szerintem ez érvényes írásbeli megállapo-
dást jelent. Ha van olyan szerződés, e-mail váltás, jegyzőkönyv, 
amelyben a fenti szabályoktól eltérő megoldást választottak a 
felek, akkor a fenti szabályok helyett a felek önkéntes választását 
kell alkalmazni, és nem lép be a Ptk. egyébként diszpozitív (elté-
rést engedő) szabályozása. Vállalkozások közötti szerződés esetén 
pedig a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsérté-
sével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő 
szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a jogosult 
megtámadhatja akár bíróságon is, erre a Ptk. kifejezetten feljo-
gosítja.

Ha a Ptk.-tól nincs lehetőség az eltérésre, vagy csak bizonyos 
korlátok között van mód erre, azt a Ptk. kifejezetten kimond-
ja, pl. „Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak 
szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szer-
ződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő a hat-
van napot meghaladó részében semmis” vagy „Vállalkozások 
közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig tisztesség-
telen kikötésnek kell tekinteni a jóhiszeműség és tisztesség kö-
vetelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul 
a jogosult hátrányára eltérő olyan szerződési feltételt, amely 
a pénztartozás teljesítésére az előbbiekben foglaltaktól eltérő, 
hatvan napnál hosszabb határidőt határoz meg.” [Ptk. 6:130. § 
(3)–(4) bek.]

Fontos tudni: a polgári törvénykönyv pénztartozá-
sokról szóló rendelkezéseitől a felek eltérhetnek.
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A pénztartozás teljesítésének szabályai   dr. Németh Gabriella

ban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem 
egyenlítette ki, vagy

c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen 
volt [ld. 1991. évi XLIX. tv. 27. § (2) bek.]. 

Amennyiben a felek között nem végződik megállapodással a vita (pl. 
a fizetési meghagyási eljárás alatt fizet az adós és az eljárás közös 
megegyezéssel megszűnik, vagy a bírósági perben a felek egyezséget 
kötnek), úgy akár végrehajtási eljárással is végződhet a pénztartozás 
behajtására indított eljárás. A végrehajtási eljárás azonban csak jog-
erős döntés birtokában kezdeményezhető. A pénzkövetelés végre-
hajtásának különböző módjai közül választhat a végrehajtást kérő. A 
végrehajtás elrendelésének szükséges feltétele, hogy a végrehajtandó 
okirat marasztalást tartalmazzon, jogerőre emelkedjen vagy kimondja 
a határozat előzetes végrehajthatóságát. Nélkülözhetetlen feltétele a 
végrehajtás megindításának az is, hogy a teljesítésre nyitva álló határ-
idő eredménytelenül teljen el. 

Ha pedig egy adós ellen felszámolási eljárás indult, akkor vala-
mennyi folyamatban lévő végrehajtási eljárás a végrehajtási törvény 
alapján megszűnik, és minden intézkedés a továbbiakban kizárólag a 
felszámolási eljárásban történhet a továbbiakban.   

milyen szankciói lehetnek a késedelmes fizetésnek? kamat, 
40 euró, kötbér, járulékos költségek követelése…

A polgári törvénykönyvben a késedelmes teljesítésnek különböző 
szankciói lehetnek, a legismertebb ezek közül a késedelmi kamat. Az 
új polgári törvénykönyv a késedelmi kamat tekintetében úgy rendel-
kezik, hogy: 

„Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fize-
tésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem 
minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi ka-
mat mértéke a késedelemmel érintett naptári fél év első napján 
érvényes jegybanki alapkamat –idegen pénznemben meghatáro-
zott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank 
által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat 
– nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a ké-
sedelemmel érintett naptári fél év első napján érvényes jegyban-
ki alapkamat irányadó az adott naptári fél év teljes idejére.” [Ptk. 
3:155. § (1) bek.] 

A késedelmi kamaton kívül követelhető a nagy vitát kavart 40 euró 
is, amelynek előírása a Ptk.-ban szó szerint a következőképp történt: 

„Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő 
hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött 
szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köte-
les a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fe-
dezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmikamat-fizetési 
kötelezettség kezdő napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama 
alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség tel-
jesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a 
kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. 
A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt 40 eurónál alacsonyabb 
összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.” [Ptk. 3:155. § 
(2) bek.]

A Ptk. még azt is meghatározza, hogy melyek a tisztességes, és me-
lyek a tisztességtelen járulékkövetelések, és azt is kimondja, hogy az 
ellenszolgáltatás (pl. pénztartozásnál ez a kamat) magában foglalja 
a szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó költségeket (Ptk. 
6:133. §). Ahogyan azt is, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerző-
désben semmis a pénztartozás idő előtti teljesítését kizáró és az olyan 
kikötés, amely a fogyasztóra az idő előtti teljesítésből közvetlenül fa-
kadó költségeken kívüli terhet ró. A túlzott mértékű kamatot pedig 
a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Ez feltételezi tehát, a 
sérelmet szenvedő fél jelezze a bíróság részére, hogy túlzott kamatot 
követelnek tőle. 

A késedelmi kamaton kívül akár kötbér is követelhető, de ez 
csak abban az esetben, hogy ha a felek a kötbérben előre írás-
ban megállapodtak. Megint oda lyukadunk ki, hogy ha a felek 
között van egy jó szerződés, amit esetleg ügyvéd készített, és nem 
a felek otthoni „barkács” munkája volt, szinte biztos, hogy a jó 
ügyvédek kötbért is beletesznek a szerződésekbe, mert ők mindig 
arra készülnek, hogy amennyiben a szerződést nem teljesítik, a 
sérelmet szenvedett fél hogyan tudja leggyorsabban orvosolni a 
kárait, hátrányait. Ha nem kötöttünk ki kötbért, akkor a késedel-
mi kamatokon kívül kárainkat érvényesíthetjük, de a kárigények 
előterjesztésénél a károsult félnek kell egészen pontosan összeg-
szerűen bizonyítania a kárát, és csak abban az esetben ítéli meg a 

Ha nem kötöttünk ki kötbért, akkor a késedelmi ka-
matokon kívül kárainkat érvényesíthetjük, de a kár-
igények előterjesztésénél a károsult félnek kell egészen 
pontosan összegszerűen bizonyítania a kárát.



11. oldalwww.iranyadomagazin.hu

A pénztartozás teljesítésének szabályai   dr. Németh Gabriella

mit tegyünk, ha az adós akar, de nem tud fizetni?  
Halasztott fizetés, egyezség az adóssal, közjegyzői okiratban.

Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor az adóssal a 
kapcsolat nem romlik meg teljesen, és szeretne is fizetni, csak 
nem tud, mert átmeneti fizetési nehézségei, likviditási zavarai ke-
letkeznek. Ebben az esetben általában a fizetési felszólítás után 
nem a peres eljárás megindítása a célravezető eljárás, hanem 
érdemes írásbeli egyezséggel egy részletfizetési határidővel tele-
tűzdelt megállapodásban halasztott lehetőséget adni az adósnak 
a teljesítésre. 

Itt különösen ügyeljünk arra, hogy az egyezségben halasztott 
fizetés teljes időtartamára kérjünk kamatot, hiszen a késedelmi 
kamatot mindenképpen be tudnánk perre is hajtani és egyezségi 
kompromisszumként esetleg az ügyvédi díj felét hárítsuk csak a 
másik félre (vélhetően neki is lesz ügyvédje az egyezség megköté-
sekor). Amennyiben az adós korrekt, úgy fel fogja ajánlani, hogy 
az egyezség megszövegezésével kapcsolatos tanácsadói díjakat 
is viseli (hiszen még így is olcsóbban megússza, mintha a peres 
illetéket és perben számított ügyvédi díjakat kellene fizetnie). 
Az egyezséget és a részletfizetési megállapodást mindenképpen 
tanácsolom közjegyzői okiratba foglalni, ennek néhány tízezer 
forintos díját is az adósra lehet terhelni, viszont amennyiben 
bármelyik részletfizetéssel késedelembe esne, és az okirat jól 
van megfogalmazva, egy gyors végrehajtási eljárásban, hosszú 
pereskedés nélkül be lehet hajtani az összeget a közjegyzői okirat 
alapján.

A fenti folyamat jól megmutatja, hogy már a legelső fizetés 
felszólításon mennyi múlhat egy kintlévőség-kezelés, egy adós-
ságbehajtás során. Legyünk résen és próbáljunk meg hibátlan 
okiratokkal dolgozni. És ne felejtsük el azt a polgári jogi szabályt 
sem, amelyre az Adónavigátor-konferenciákon többször is felhív-
tam a figyelmet, hogy a polgári törvénykönyv egészen konkrét 
rendelkezést tartalmaz arra nézve, hogy amennyiben az adós a 
teljes tartozását (ide értjük az alaptőkét plusz valamennyi kama-
tát, járulékát, költségét!) úgy egyenlíti ki, hogy kevesebb összeget 
utal át vagy fizet be a pénztárba, mint amennyi a teljes tartozása, 
úgy először a járulékokat és a költségeket kell levonni a befizetett 
összegből, és az így megmaradt részt lehet csak az alaptőke-tarto-
zásra jóváírni. A könyvelésben így kell a tartozásokat nyilvántarta-
ni, javasolom, hogy vizsgálják felül elszámolási módszereiket, és 
aki nem így csinálja, azonnal változtasson. Sikeres behajtásokat 
és hatásos fizetési felszólításokat kívánok!

bíróság a perben a kártérítést, ha az összeget is megalapozottnak 
találja és ok-okozati összefüggést is talál a késedelmes teljesítés 
és a beállott károk között. Éppen ezért előnyösebb a kötbér, en-
nél ugyanis nem kell az ok-okozati összefüggést és a kár pontos 
összegét sem bizonyítani, csak azt, hogy késedelmesen teljesített 
a másik fél. Ilyenkor – ha a kötbér egyébként nem túlzó módon 
volt kikötve – automatikusan jár ez a kárátalány, a felek írásbeli 
közös megállapodása alapján.

Vállalkozások közötti szerződés esetén pedig a késedelmi kamatot 
kizáró szerződési feltétel, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak 
nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi 
kamatot kizáró vagy azt a fentiekben meghatározott mértékhez képest 
alacsonyabb értékben meghatározó szerződési feltétel semmis, kivé-
ve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. [Ptk. 
3:155. § (5) bek.] 

Végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy peres eljárásokban a 
pervesztes fél fizeti a pernyertes költségeit, így ügyvédi díját, az eljá-
rás illetékét, esetleg még az igazságügyi szakértő díját is, ha ilyenre 
szükség lesz a perben a bizonyítás során. A mi ügyvédi irodánkban 
elkészülő felszólításokba szoktunk egy olyan mondatot illeszteni a fel-
szólítás végére, amelyben utalást teszünk arra is, hogy amennyiben az 
adós nem fizet és okot ad a perre, úgy természetesen a perindítás és 
a per lefolytatásának valamennyi költségét, illetékét, ügyvédi díját az 
adósra fogjuk hárítani, amelyet ő pervesztés esetén köteles a jogsza-
bályok alapján megfizetni.

Ha nem kötöttünk ki kötbért, akkor a késedelmi ka-
matokon kívül kárainkat érvényesíthetjük, de a kár-
igények előterjesztésénél a károsult félnek kell egészen 
pontosan összegszerűen bizonyítania a kárát.
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Egy munkavállaló, több munkáltató – munkáltatók közötti elszámolás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha külön az adminisztrációért felszámít ellenértéket, akkor az per-
sze szolgáltatásnyújtásnak tekinthető, áfás számla készül róla. 

Mivel a kijelölt munkáltatótól érkező – példánk szerinti – 50 ezer 
forintos bér, illetve annak közterhei nem áfás ügyletek, így számlát 
sem kell róla készíteni, bármilyen számviteli bizonylat megfelelő. 
Kérdés lehet, hogy ha az adminisztrációval kapcsolatos költségeket 
nem terheli ki a többi munkáltatónak, akkor az áfa tekintetében 
jelent-e kötelezettséget. Erre vonatkozóan a válasz az, hogy mivel a 
többi munkáltató részére nem nyújt szolgáltatást, így az áfa hatálya 
alá nem tartozik (ez a megoldás egyébként NAV-os állásfoglaláson 
alapszik).

Ha változtatunk annyit a történeten, hogy a kijelölt munkáltató 
teljes egészében állja a bért és a közterheket, akkor eljutunk az 
ingyenes szolgáltatásnyújtáshoz. Az ingyenes szolgáltatásnyújtás 
esetén viszont már vizsgálni kell az adókötelezettséget. Az adófi-
zetést az a körülmény alapozhatja meg, hogy részben adólevonási 
jog kapcsolódik hozzá. Önmagában a bérek, közterhek átvál-
lalásával kapcsolatosan olyan költsége nem keletkezik, amihez 
levonási jog párosulna, tehát adófizetési kötelezettség ebben az 
esetben sem lesz.

miről is van szó?

Van egy munkavállaló, akit több munkáltató is alkalmaz ugyanarra a 
munkára. Például van egy 6 tagból álló cégcsoport, amelynek egy-
idejűleg végez munkát egy magánszemély, mondjuk tanácsadóként. 
Hogy ne kelljen minden egyes céggel külön-külön részmunkaidős 
szerződést kötni, a cégcsoport minden tagja köt vele egy 8 órás mun-
kaszerződést, mondjuk 300 ezer forintos bruttó bérért. A munkáltatók 
pedig megegyeznek abban, hogy mindenkit egységesen 50 ezer forint 
bér terhel e magánszemély viszonylatában. Munkajogi oldalról lesz 
egy kijelölt munkáltató.

A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezett-
ségeit saját nevében teljesíti. A munkavállaló bejelentésekor a kijelölt 
munkáltató bejelenti a további foglalkoztató(k) adóazonosító számát, 
nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató 
által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munka-
viszonyból való kilépésének idejét.

Ezzel gyakorlatilag valamennyi munkáltató bejelentésre kerül, de 
nem kell mindenkinek egyesével a részmunkaidős munkaviszony ad-
minisztrációját felvállalni.

Felmerülhete áfafizetés?

A példabeli esetben áfában teendőnk nem lesz, mivel minden mun-
káltató csak a ráeső részt téríti meg a kijelölt munkáltatónak, a kijelölt 
munkáltató által nyújtott szolgáltatásnak (ő vállalja az adminisztrációt) 
nem ellenértéke a többi munkáltatótól érkező összeg(ek). 

Gyakran előfordul, hogy valaki egyszerre több munkáltatóval áll munkaviszonyban. Az ezek közötti elszá-
molások, nyilatkozatok számos nehézséggel állítják szembe az érintetteket. Csak gondoljunk bele, hogy egy 
munkahelyváltáskor is milyen fontos az információáramlás 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 munkaszerződéssel…

Egy munkavállaló, több munkáltató –
munkáltatók közötti elszámolás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mivel a kijelölt munkáltatótól érkező bér, illetve annak 
közterhei nem áfás ügyletek, így számlát sem kell róla 
készíteni, bármilyen számviteli bizonylat megfelelő.
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Egy munkavállaló, több munkáltató – munkáltatók közötti elszámolás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ennek törvényi indoklása a költségtérítésben rejlik. Valójában a ki-
jelölt munkáltató költségeinek megtérítése történik, amit a számviteli 
törvény egyéb bevételként számoltat el. A többi munkáltató fizetett 
költségtérítése pedig egyéb ráfordítás.

A szakmai közösség másik álláspontja az, hogy valójában a bérkölt-
ségen és a járulékon osztoznak és a bejelentés szerint is valameny-
nyien munkáltatók. Így nemcsak a kijelölt munkáltatónál van bérkölt-
ség, hanem a többieknél is. A munkavállaló után felmerült bért és 
járulékot osztják szét úgy, hogy mindenki a rá eső részt bérként és 
járulékként számolja el. Valójában ez is logikus. Ekkor a kijelölt mun-
káltató a többieknek átadott részt a már elszámolt teljes bér- és já-
rulékköltségének csökkentéseként számolja el, így bár a bevallásban 
nála szerepel a teljes összeg, valójában az eredménykimutatásban a 
személyi jellegű ráfordítások között nála is csak a rá eső rész szerepel.

Ezzel csak azt a kis anomáliát kellene elfogadnunk, hogy ott is ki-
mutatnak bérjárulékot, ahol nem volt bérjárulék-bevallás, illetve a 
bevallott bérjáruléknál kevesebb bérjárulékot számoltak el költség-
ként. De talán pont ez lenne a lényege az Mt. szerinti lehetőségnek…

társasági adóban történő elszámolás

A társasági adó 2014. óta nem gördít akadályt a bér elszámolását, 
illetve a többi munkáltató hozzájárulását illetően, így a kijelölt mun-
káltató által fizetendő bér, illetve a többi munkáltató által vállalt rész 
elismert költség lesz.

ellentmondások a számvitelben

Számviteli elszámolását tekintve nem egységes a szakma álláspontja.
Valójában a dolog úgy néz ki, hogy első lépésben a kijelölt mun-

káltató bérköltségként számolja el a teljes munkabért, függetlenül at-
tól, hogy a többi munkáltató ezt megtéríti-e neki vagy sem. Természe-
tesen további kérdés akkor merül fel, ha a többi munkáltató megtéríti 
megállapodás szerint a rájuk eső részt.

Az egyik vélemény szerint, ha megtérítik, akkor az a folyósításkor 
egyéb bevétel lesz, a többi munkáltatónál a pénzügyi rendezéssel 
egyidejűleg egyéb költség.

Mivel a kijelölt munkáltatótól érkező bér, illetve annak 
közterhei nem áfás ügyletek, így számlát sem kell róla 
készíteni, bármilyen számviteli bizonylat megfelelő.
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Ha elfogy a szabadság   dr. Kártyás Gábor

időre való jogosultság szempontjából sem kell figyelembe venni azt az egy-
befüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a mun-
kavállalót munkabér nem illette meg [Mt. 69. § (4) bek., 77. § (2) bek.].

Fizetés nélküli szabadság helyett: állásidő

A fentiekből eredően tehát a munkáltató egyoldalúan nem rendelhet 
el fizetés nélküli szabadságot, akkor sem, ha a munkavállaló szabad-
sága már elfogyott. A munkabért viszont akkor is ki kell fizetnie, ha 
nem tudja foglalkoztatni a munkavállalót. Ezt nevezzük állásidőnek. 

Az állásidő olyan időszakot jelent, amikor a munkavállaló a munkál-
tató érdekkörében felmerült okból nem tud munkát végezni. A törvény 
szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségé-
nek a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az 

Kézenfekvő megoldás, ha erre az időszakra szabadságot ad ki a 
munkáltató az érintett munkavállalóknak. De mi a teendő akkor, ha 
a kényszerszünet idejére már elfogyott a munkavállaló éves szabad-
sága? És hogyan kezeljük azt, ha a munkavállaló többet szeretne távol 
lenni a munkából, mint amennyi szabadsága van? 

Fizetés nélküli szabadság – bármikor adható?

Munkáltatói oldalról az egyik lehetséges megoldás, hogy a fizetett 
szabadság kimerítése után a leállás idejére a munkavállaló fizetés nél-
küli szabadságot kap. Hangsúlyozni kell azonban, hogy fizetés nélküli 
szabadság csak a felek közös megegyezésével adható. A munkáltatót 
ugyanis foglalkoztatási kötelezettség terheli, azaz nem csak joga meg-
követelni, hogy munkavállalója a szerződésében vállalt órák erejéig 
rendelkezésére álljon, de kötelessége is munkával ellátni a munkavál-
lalót erre az időre [a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(Mt.) 42. § (2) bek. b) pont]. Ezért a fizetés nélküli szabadsághoz min-
den esetben szükséges az érintett munkavállaló beleegyezése. A fizetés 
nélküli távollét viszont számos hátránnyal jár a munkavállaló számára.

Egyrészt, mivel ezalatt az idő alatt a munkavállalónak járulékalapot 
képező jövedelme nincs, erre az időre nem is minősül biztosítottnak 
és szolgálati időt sem szerez. Nincs azonban akadálya, hogy a mun-
káltató valamilyen díjazást erre a távollétre is fizessen a munkavállaló-
nak. Így biztosítottá válik, ám ha nem kapja meg legalább a minimál-
bért, szolgálati időt csak a minimálbér és a havi jövedelme arányában 
fog szerezni [a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény 5. § (1) bek. a) pont; a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 39. § (1) bek.]. 

A fizetés nélküli szabadság további hátránya, hogy az nem számít mun-
kában töltött időnek a szabadságra való jogosultság szempontjából [Mt. 
115. § (2) bek.]. Az ezen időszakra eső időarányos szabadságra való jogát 
tehát elveszíti a munkavállaló. Emellett a végkielégítésre és a felmondási 

Minden munkavállaló tudja, milyen értékes az a húsz-egynéhány nap, amit évente szabadságon tölthetünk. Ez 
inkább bizonyul kevésnek, mint amennyire szükség lenne. A munkáltatónak is fontos ezzel gazdálkodnia, hiszen 
előfordulhatnak leállások, szünetek, legtöbbször valamilyen karbantartás vagy más technológiai ok miatt.

Ha elfogy a szabadság
Szerző: dr. Kártyás Gábor
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Ha a munkavállaló kérne még szabadságot

Természetesen az is előfordulhat, hogy a munkavállaló „éli fel” ide-
jekorán az éves szabadságát, de szeretne további napokra is men-
tesülni a munkavégzés alól. A további mentesítés ilyenkor is a felek 
megállapodásának kérdése, a munkáltató beleegyezéséhez kötött. 
Abban is meg lehet egyezni, hogy a plusznapokra ugyanúgy díjazást 
kapjon a munkavállaló, mintha szabadságon lenne. Nincs viszont 
mód a jövő évi szabadság előrehozására, ezt a törvény még a felek 
megállapodása alapján sem engedi meg! A munkaügyi hatóság ilyen 
esetben akkor is megbüntetheti a munkáltatót, ha a szabadság átcso-
portosítására a munkavállaló beleegyezésével került sor.

Tévhit, hogy fizetés nélküli szabadság csak akkor alkalmazható, ha 
a munkavállaló már kimerítette az éves rendes szabadságát. A felek 
bármikor megegyezhetnek abban, hogy a munkavállaló fizetés nélküli 
szabadságot kap. Például, a munka mellett tanulmányokat folytató 
munkavállalónak megengedhető, hogy a konzultációk napjára ne 
kelljen a szabadságát „elhasználnia”, hanem fizetés nélküli szabadság 
címén legyen távol.

Természetesen súlyos kötelezettségszegésnek minősül, ha a mun-
kavállaló „magának utal ki” további szabadságot, azaz a munkáltató 
engedélye nélkül nem jön dolgozni. Ez előfordulhat akkor is, ha már 
kimerítette a saját kérésére kiadható hét napot, a munkáltató pedig 
nem engedi el szabadságra a kívánt napon. Ilyenkor az igazolatlan 
távollét idejére munkabér nem jár, a kötelezettségszegő munkaválla-
lóval szemben pedig akár a munkaviszony azonnali hatályú megszün-
tetése is alkalmazható.

elháríthatatlan külső okot kivéve –, alapbér illeti meg [Mt. 146. § (1) 
bek.]. A megfogalmazásból látható, hogy nem jár díjazás a munkaválla-
lónak, ha a munkáltató valamilyen elháríthatatlan külső ok miatt nem 
tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének. Például, ha a leállás oka az, 
hogy el nem hárítható időjárási körülmények miatt nem érkeztek meg a 
szükséges alapanyagok a gyárba, a munkára egyébként kész munkavál-
laló bér nélkül marad. Nem ez a helyzet azonban, ha a konkrét esetben 
a munkáltatónak egyébként is korábbra kellett volna megszerveznie az 
alapanyag-utánpótlást, és így részben az ő hibája, hogy leállt a termelés.

A munkavállalót az alapbérén felül bérpótlék is megilleti, ha az ál-
lásidő tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett 
volna jogosult (Mt. 147. §). Például, ha az alapanyaghiánnyal érintett 
napon éjszakai időszakra volt beosztva, és a leállás nem elháríthatatlan 
külső ok következménye, erre az időszakra a munkavállalót nemcsak az 
alapbére, hanem az éjszakai pótléka (vagy műszakpótléka) is megilleti. 

Hogyan kerülhető el az állásidő?

Az állásidő persze „kidobott pénz” a munkáltatónak, hiszen olyan idő-
szakra fizet munkabért, amelyre nincs ellenszolgáltatás a munkaválla-
ló részéről. Lényegesen szerencsésebb tehát megelőzni az állásidőt, 
mint kifizetni az erre járó díjazást.

Az állásidő legegyszerűbben azzal kerülhető el, ha a munkáltató 
év közben úgy gazdálkodik a szabadsággal, hogy maradjon tartalék 
az év végi szünetre, különösen, ha a leállás tervezett, előre látható. 
A szabadságból csak hét munkanappal rendelkezik a munkavállaló, 
tehát a fennmaradó napokat a munkáltató adja ki [Mt. 122. § (1–2) 
bek.]. Így bőven van miből tartalékolni.

Az üzemszerű, tervezhető leállások idejére időzíthető a heti pihenő-
napok összevont kiadása is. Egyenlőtlen munkaidő-beosztásban ugyanis 
mód van a heti két pihenőnap egyenlőtlen beosztására (Mt. 105. §). 
Nincs akadálya például, hogy a négyhavi munkaidőkeretben dolgozó 
munkavállaló a szeptember–november időszakban minden második hé-
ten csak egy heti pihenőnapot kapjon, azzal, hogy az így elmaradt hat pi-
henőnapot összevontan, az év végi leállás idejére osztja be a munkáltató.

Ha a leállás váratlan, amit nem lehetett előre tervezni, az állásidő 
még mindig elkerülhető a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás-
sal. A törvény ugyanis megengedi, hogy a munkáltató ideiglenesen 
– évente legfeljebb 44 munkanap vagy 352 óra erejéig – a mun-
kaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy egy másik 
munkáltatónál foglalkoztassa a munkavállalót (Mt. 53. §). Például, 
az alapanyag hiányában álló gépsorok mellől pár napra egy másik 
üzemegységbe irányítja át a munkavállalókat, vagy addig is raktározá-
si, selejtezési munkákat végeznek.

Ha elfogy a szabadság   dr. Kártyás Gábor

A munkáltató egyoldalúan nem rendelhet el fizetés 
nélküli szabadságot, akkor sem, ha a munkavállaló 
szabadsága már elfogyott.

Az Opus Simplex a munkajog szakértője. Szol-
gáltatásainkat minden szervezetnek ajánljuk, 
amely munkavállalót foglalkoztat. Bármikor 
adódhatnak olyan kérdések, feladatok, ame-
lyeknek megoldásához nem elég a mindennapi 

humánpolitikai működéshez szükséges szakértelem. Váratlan 
vagy kockázatos lépések előtt, illetve, ha szakmai megerősí-
tésre van szüksége, forduljon hozzánk!
További tanácsok honlapunkon, blogunkban: 
www.opussimplex.com
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esetén újabb öt évre meghosszabbítható. A kérelem elbírálása 30 nap. 
A termékdíjraktár-engedély a kérelmező nevére szól, át nem ruházható.

Az ipari és kereskedelmi termékdíjraktár üzemeltetése minden 
gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó részére engedélyezhető, aki 
a termékdíjraktár működésére kijelölt ingatlan jogszerű használója.

További feltételek: 
• Az engedély olyan belföldi ingatlanra adható, ahol a 343/2011. 

(XII. 29.) Kormányrendeletben megállapított feltételek szerint 
termékdíjköteles termék állítható elő, feldolgozható, tárolható. 

• Az engedélyezett részletfizetésen kívül nem lehet tartozás az 
adó- és vámhatóság felé, nem állhat a vállalkozás csőd- és fel-
számolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt. 

• A vezető, vezető tisztségviselő, egyéni vállalkozó nem állhat 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítélet hatálya alatt.

• Termékdíj-ügyintéző szakképesítés szükséges a vállalkozás 
vezetőjének vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező ügyintézőt 
vagy képviselőt kell alkalmaznia a termékdíjraktárral kapcsola-
tos gazdasági események ügyintézésére.

• A raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi ellenőrzése céljá-
ból meghatározott nyilvántartási, bizonylati rendszert kell alkalmaz-
ni, melynek alapján az előállított, feldolgozott, felhasznált, újbóli 
felhasználásra előkészített termék mennyiségileg ellenőrizhető.

• Engedély kiadása évét követő évtől vállalja, hogy könyvvizsgáló 
által hitelesített mérleggel rendelkezik.

• A termékdíjraktár engedélyese a termékdíj-kötelezettre vonat-
kozó szabályokat köteles alkalmazni.

• A termékdíjraktár üzemeltetéséhez az engedélyre vonatkozó 
benyújtásával egyidejűleg a vezető, vezető tisztségviselő, egyéni 

A termékdíjtörvény módosítása lehetőséget teremt arra, hogy a környe-
zetvédelmi termékdíjat ne kelljen megfizetni, megelőlegezni a jogsza-
bályban rögzített feltételek teljesülése esetén. Lényegesen több moz-
gásteret biztosít az egyébként termékdíj-kötelezettek számára, hiszen 
likviditási szempontból nem jelentéktelen környezetvédelmi termékdíj 
megfizetését lehet elkerülni az ipari és kereskedelmi termékdíjraktár 
létesítésével az ott folytatott gazdasági események kapcsán.

Az ipari és kereskedelmi termékdíjraktár jelentősége abban 
áll, hogy a vállalkozói nyilatkozattétel mellett a környezetvédelmi 
termékdíjköteles termékek termékdíj felszámítása nélkül tárolhatók 
be, ott előállíthatók, feldolgozhatók, valamint újbóli felhasználásra 
készíthetők elő. A termékdíjraktár új lehetőség a feldolgozóiparnak és 
a termékdíjköteles termékek kereskedésében. 

A termékdíjraktár jogintézményének a bevezetése jelentős könnyítést 
valósít meg, mivel a hazai kereskedelmi szokásoknak megfelel, továbbá 
az exportra termelők adminisztrációs terheit csökkenti. Termékdíjköteles 
termék tárolható vagy előállítható termékdíj megfizetése nélkül, és csak 
a végfelhasználáskor vagy a belföldi tényleges forgalomba hozatalkor kell 
megfizetnie a termékdíjat a kötelezettnek. A termékdíjraktár jogintézménye 
alkalmas arra, hogy a gyártási, értékesítési folyamatban részt vevők számára 
mindaddig biztosítsa a termékdíj meg nem fizetésének lehetőségét, amíg a 
gyártás, továbbértékesítés tart, ezáltal jelentős likviditási problémákat old 
meg a szabályozás, de csökkenti a kötelezettek és az adóhatóság adminiszt-
rációs terheit is az indokolatlan megfizetés-visszaigénylés kiküszöbölésével.

Ipari termékdíjraktár: belföldi ingatlan, ahol termékdíjköteles 
termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra készíthető 
elő, valamint készletezhető. Az üzemeltetéséhez az állami adóhatóság 
engedélye szükséges.

Kereskedelmi termékdíjraktár: belföldi ingatlan, ahol a 
termékdíjtörvényben és annak végrehajtási rendeletében meghatá-
rozott feltételek szerint termékdíjköteles termék tárolható. 

Ipari és kereskedelmi termékdíjraktár üzemeltetése engedélyhez 
kötött. Az engedély megszerzése sokkal egyszerűbb, mint az adóraktári 
engedély megszerzése. Az adóhatóság felé nem kell pénzügyi biztosí-
tékot nyújtani. Az engedélyt kérelemre az adóhatóság adja meg a jog-
szabályi feltételek megléte esetén, öt évre, majd a feltételek fennállása 

Új fogalommal ismerkedhetnek a könyvelők 2014. július 1-jétől Ipari és kereskedelmi termékdíjraktárak  
a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban.

Amit az ipari és kereskedelmi termékdíjraktárak 
új szabályáról tudni érdemes
Szerző: Kovács Ferencné

A termékdíjraktár jogintézményének a bevezetése 
jelentős könnyítést valósít meg, mivel a hazai keres-
kedelmi szokásoknak megfelel, továbbá az exportra 
termelők adminisztrációs terheit csökkenti.
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Az ipari és kereskedelmi termékdíjraktárban tárolt, előkészítés, 
feldolgozás, előállítás alatt álló, készletezett termékdíjköteles ter-
mékek naprakész, tételes nyilvántartásának adattartalmát szintén a 
termékdíjtörvény végrehajtási rendelete szabályozza. Ugyanitt került 
szabályozásra a termékdíjraktár üzemeltetésének rendje, az ott végez-
hető szokásos kezelések megnevezése is.

A termékdíjraktár engedélyese tételes leltárral köteles alátámaszta-
ni a termékdíjraktár létesülésének napjára vonatkozó nyitó készletet, a 
raktár megszűnései időpontjára vonatkozó záró készletet, egyéb esetek-
ben pedig a nyitó és zárókészletet naptári évente, a naptári év utolsó 
napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel, a számviteli törvény előírásai 
szerint. A jogszabály rendezi a termékdíjköteles termékek leltározással 
megállapított hiányát és többletét is. A leltározást értelemszerűen a kö-
telező könyvvizsgáló ellenőrzi, hitelesíti a tárgyévi beszámolóval együtt.

A termékdíjraktárral kapcsolatos adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatásnak a termékdíjraktár címe, típusa, engedélyszám, 
valamint az engedélyesének alapadatain kívül az adatszolgáltatás 
időszaka, betárolt és kitárolt termékek CsK, KT kódja, megnevezése, 
mennyisége, a készleten lévő termékdíjköteles termékek mennyisé-
ge, tulajdonjoga, illetve az engedélyestől eltérő tulajdonos adatait 
kell tartalmaznia.

A számlázást is érinti a változás

Az ipari termékdíjraktár engedélyese részére, amennyiben a termék-
díj-visszaigénylés igénybevételével történő értékesítés történik, az 
eladó a számla tételeire hivatkozva az alábbi számlazáradékot köteles 
feltüntetni a termékdíjköteles termék KT vagy Csk kódja, mennyisége, 
díjtétele, és a visszaigénylés összegének feltüntetése mellett:

„a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi”. 

A termékdíjraktár üzemeltetésére kiadott engedélyt visszavonják 

Ha az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a termékdíjraktár en-
gedélyese nem szüntette meg, ha vezetőjét, vezető tisztségviselőjét, 
egyéni vállalkozót bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítél-
ték, ha a termékdíjraktár engedélyezésének feltételei már nem állnak 
fenn, ha a termékdíjraktárban bizományosi értékesítés vagy kiskeres-
kedelmi érékesítés folyik. 

vállalkozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja a feltételek fennál-
lását, vagy kéri, hogy a hatóság az adatait a bűnügyi nyilvántar-
tó szerv felé továbbítsa.

A könyvvizsgálói hitelesítés az ipari és kereskedelmi termékdíjraktár 
engedélyezése szempontjából abban az esetben is elvárás, ha a vállal-
kozás nem köteles a számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra.

Az ipari termékdíjraktár engedélyezésére irányuló kérelemnek kö-
telező tartalmi elemeit a törvény végrehajtási rendelete szabályozza, 
melyben előírt feltételek meglétét az adóhatóság az engedély kiadása 
előtt ellenőrizheti.

Érdekesség, a szigorú szabályok megengedik, hogy az ipari 
termékdíjraktárban más tulajdonát képező termékdíjköteles termék, 
termékdíjraktár engedélyes általi előállítását, feldolgozását, készlete-
zését, újbóli felhasználásra történő előkészítését is, mely a felek írás-
beli megállapodása alapján végezhető.

Ugyanúgy igaz a kereskedelmi termékdíjraktárban tárolt saját tu-
lajdonú termékdíjköteles termékek tárolása mellett más tulajdonát 
képező engedélyes termékdíjköteles termékre is, a 

felek írásbeli megállapodása alapján.

A termékdíjraktár nyilvántartása

A termékdíjraktár számítógépes nyilvántartásának a termékdíjraktár en-
gedélyes felelősségi körébe tartozó, aktuális készletet kell kimutatnia, 
amibe beletartozik az írásbeli megállapodás alapján más tulajdonát 
képező termékdíjköteles termék aktuális készletének kimutatása is. 
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A termékdíjraktár jogintézményének a bevezetése 
jelentős könnyítést valósít meg, mivel a hazai keres-
kedelmi szokásoknak megfelel, továbbá az exportra 
termelők adminisztrációs terheit csökkenti.
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Válasz-adó

Bár a készpénzfizetésre vonatkozó „2 milli-
ós szabály” és a „1,5 millió szabály” számos 
ponton eltér egymástól, a kérdésben szerep-
lő esetre mindkettő vonatkozik.

A 2 millió forint feletti kifizetést a vevőnek, 
azaz a pénzt átadónak kell jelenteni, a másik 
oldalnak nem. Ez a bejelentés még akkor is 
kötelező, ha az eladó nem adóalany lenne.

Azon a bizonyos 40-es nyomtatványon csak 
egy konkrét napon teljesített készpénzfizeté-
sek tüntethetők fel. Ha egy napon több szállí-
tó felé is fizetünk 2 millió felett, akkor a 01-es 
lapot sokszorozni kell.

Ha ugyanazon partner felé fizetünk egy na-
pon belül többször, akkor azt összeadva, egy 
sorban kell feltüntetni. De ezek közül kizárólag 
azt, amely kifizetés meghaladja a törvényben 
meghatározott értékhatárt. 

?

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.

Összegezve a példa szerint a 2  183  000 
Ft-os kifizetést kell a 40-es nyomtatványon 
feltüntetni.

A 1,5 milliós határ túllépését nem kell be-
jelenteni. Ha pl. egy ellenőrzés során az adó-
hatóság megállapítja az értékhatár túllépését, 
akkor határozatban megállapítja a mulasztási 
bírságot. A bejelentés alapján nem automa-
tikus a bírság megállapítása, legalábbis ilyen 
előírást a törvényben nem találunk. Azonban 
elég nagy a valószínűsége annak, hogy az adó-
hatóság a bejelentés alapján el fogja rendelni 
az időszak ellenőrzését, és a mulasztási bírsá-
got meg fogja állapítani. 

Ebben viszont már a partner is érintett, 
hiszen a bírság mindkét fél felé megállapítha-
tó, azaz a bejelentésnek köszönhetően akár a 
partnernél is kopogtathat az adóellenőr.

2013. 01. 01-jével igyekeztem minden ügyfelemet a készpénzfizetési korlátról 
tájékoztatni, és ez idáig igyekeztek is betartani, azonban most egyvalakinek 
nem sikerült. Havi áfabevalló, és egy szállítótól összességében 2 990 000 forint 
értékben vásárolt készpénzben. És hogy egy kicsit tetőzzem a problémát, az 
egyik számlája ebből 2 180 000 forintos, és ugyancsak készpénzes. Az biztos, 
hogy van bejelentési kötelezettségem a NAV felé 2 millió forint felett, de mit 
kell jelentenem, ha ebben a hónapban a következő tételei voltak:

III. 31.  35 385 Ft
III. 20. 552 240 Ft és 14 185 Ft
III. 13. 2 183 000 Ft és 55 365 Ft
III. 05.  150 720 Ft

Ha most ezt bejelentem, akkor biztos, hogy a 1,5 millió forintos határ túllépé-
se miatt megbüntetnek?
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Válasz-adó

?
vissza kell jelentkeznie. Ilyen szabály nincs, 
tehát a T1041-esen változásbejelentésként 
egyszerűen le kell zárni az egyéni vállalkozói 
biztosítási jogviszonyt.

Hogyan kell az egyéni vállalkozás szüneteltetését 
bejelenteni a T1041-es nyomtatványon?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

szony végét jelentettük be a szünetelés kezde-
tekor. Ha az adóhatóság közben nem kérte a 
javítást, és erre a következő lépésben a szü-
netelés végét jelentjük be, akkor nem fogja az 
adóhatóság elfogadni.

Még egy apróság: időről időre felröppen az 
az információ, hogy a szünetelő egyéni vállal-
kozó, ha megszünteti a tevékenységét, akkor 
legalább egy napra működő vállalkozásként 

A főállású egyéni vállalkozó szünetelésekor 
oda kell figyelnünk arra, hogy a T1041-esen, 
amikor jelentjük a változást, akkor szünete-
lést, és ne a jogviszony végét jelentsük be. 
Amikor a szünetelés végét jelentjük be úgy, 
hogy a vállalkozás nem szűnik meg, akkor 
nem árt ránézni a szünetelés kezdetekor be-
jelentett adatokra. 

Előfordulhat, hogy mondjuk egy néhány 
éve szünetelő egyéni vállalkozónál a jogvi-
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Iskolakezdési támogatás ...és mi lesz az ovisokkal?   Fata László

A feltételeknek megfelelő gyermek után mindkét – a rá vonatkozó 
feltételeknek megfelelő – szülő igénybe veheti ezt a juttatást a mini-
málbér 30%-ig. 2014-ben ez gyermekenként 30 450 Ft.

A szülő

A juttatást olyan munkavállalók vagy társas vállalkozások személyesen 
közreműködő tagjai kaphatják, akik családi pótlékra jogosult szülei az 
előzőekben leírt gyermeknek vagy e szülővel közös háztartásban élő 
házastársak. 

Itt érdemes a családi pótlék korhatárára is figyelnünk, lehet valaki 
középiskolás, de már nem jogosult a szülő családi pótlékra, de a 13., 

Persze a gyermekenként a minimálbér 30%-ig adható juttatást a tanév 
első napját megelőző 60. naptól év végéig biztosíthatja a munkáltató a 
munkavállalójának vagy társas vállalkozás a személyesen közreműködő 
tagjának, de a munkatársak szeretik ezt időben megkapni, hogy valóban 
segítséget nyújtson majd a tanévkezdéshez. Ha a munkáltató novem-
berben adná, akkor is élvezhetné a 35,7%-os közteher kedvezményét, 
csak a szülők már rég megvásárolták az őszi ruhákat, a tankönyveket stb.

A juttatást 2014-ben is kizárólag utalvány formájában adhatjuk. 
Lehet ez papíralapú utalvány, de elérhetők akár elektronikus utal-
ványkártyák is a szolgáltatói piacon.

A speciálisan erre a célra szóló utalványok aztán tankönyv, tanesz-
köz, ruházat termékkörökre használhatók fel. 

Évről évre nagy kérdés, hogy az iskolai tankönyveket hogyan is 
fizessük utalványokkal. Az utalványszolgáltató kiválasztásánál tehát 
fontos szempont lehet, hogy a munkatársaid tudnak-e majd az isko-
lában osztott könyvekért fizetni ezzel. Emellett pl. elektronikus kártyán 
kisebb adminisztrációval tudjuk átadni a juttatást.

A kedvező 35,7% közteher a fenti keretösszegen belül a juttatás 
feltételrendszerének betartásával érvényesíthető. A keretösszeg felett 
adott az iskolakezdési támogatás utalványok után a munkáltatónak 
egyes meghatározott juttatásként 51,17% közterhet kell fizetni.

A már említett időbeni megkötés és a kedvezményes adózás maxi-
mális összege mellett a következőkre kell figyelnünk.

A gyermek

A gyermek közoktatásban (általános vagy középiskolai oktatásban) 
vesz részt. Ez nem feltétlenül kell, hogy Magyarországon történjen. 
Minden EGT-államban folyó hasonló képzés jó lesz. A felsőoktatás-
ban tanuló hallgatókra tekintettel azonban nem kaphatnak a szülők 
ilyen támogatást. 

Közeleg a július, amikor már kedvező adózással adhatjuk az iskolakezdési támogatást. Foglaljuk össze az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókat és a korábbi évek leggyakrabban ismételt kérdéseit.

Iskolakezdési támogatás
…és mi lesz az ovisokkal?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Segíthet-e a munkáltató a bölcsődés, óvodás, egyetemista gyer-
mekek szülein

Az óvodások és az egyetemisták szüleinek 35,7% közteherrel önse-
gélyező pénztáron keresztül biztosíthatunk segítséget. Az önsegélye-
ző pénztárba utalt pénzekből a nevelésiév-kezdési támogatást azok 
vehetik igénybe, akiknek óvodás, iskolás vagy egyetemista/főiskolás 
gyermekük van. 

Óvodás, iskolás gyermekeknél a már az iskolakezdési támogatás-
nál megismert termékkör (tankönyv, taneszköz, ruházat) számolható 
el a pénztári egyenleg terhére.

Felsőoktatásban tanuló gyermekeknél a tandíj, kollégiumi vagy 
albérleti díj téríthető a pénztárból. 

Látható, hogy az iskolások szüleinek itt akár az iskolakezdési támo-
gatás felett is adható pluszjuttatás.

A bölcsődéseknél még egyszerűbb a helyzet. A személyi jövede-
lemadóról szóló törvény 1. sz. mellékletének 8.6. c) pontja szerint 
adómentesen téríthető a bölcsődei szolgáltatás. Ezt például a mun-
káltató nevére szóló számla alapján tudjuk kifizetni a dolgozók költsé-
geit átvállalva.
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Iskolakezdési támogatás ...és mi lesz az ovisokkal?   Fata László

14. tanévben közoktatásban részt vevők is megfelelhetnek a feltéte-
leknek.

Emellett, ha nem valósul meg a közös háztartásban élés, a házas-
sági kötelék, akkor nem adható ilyen juttatás az érintett magánsze-
mélynek. Ha azonban megvalósul, akkor abban az esetben is adható, 
ha a gyermek nem a magánszemély gyermeke.

Honnan fogjuk tudni mindezt ellenőrizni?

Szerencsére az szja-törvény erre is ad választ. A magánszemély nyilat-
kozata alapján állapíthatjuk meg a kedvezményes adózás feltételeit. 
Tehát az előzőekről mind nyilatkoztatnunk kell a magánszemélyt, de 
szerencsére más dokumentumokat nem kell begyűjteni (így nincs 
szükség például iskolalátogatási igazolásra).

Ez persze azt is jelenti, hogy nem kell figyelni, máshol kapott-e 
ilyen juttatást a magánszemély.

Szerencsés esetben egy gyermek után – a feltételek fennállása 
esetén – több helyről többször is megkaphatja a dolgozó ezt a jutta-
tást kedvező adózással.

A mellékelt nyilatkozattal minden szükséges papírozás megoldha-
tó lesz (ha ön már korábban nyilatkoztatta a dolgozóit, akkor ellen-
őrizze, hogy minden feltételről írtak-e ebben az előző nyilatkozatban). 

Emellett már csak a papíralapú utalványok átvételi lapjára vagy az 
elektronikus utalványok feltöltési listájára lesz szükségünk a szabályos 
dokumentációhoz.

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.

N Y I L A T K O Z A T 
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Nyilatkozó neve:  ...........................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele:  ........................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Gyermekek adatai:

1. Gyermek neve: Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

2. Gyermek neve: Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

3. Gyermek neve: Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Kijelentem, hogy a felsorolt gyermek(ek) a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra 
vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) 
vele közös háztartásban élő házastársa vagyok.

Nevezett gyermek(ek) a 2014/2015-ös tanévben közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) vesz(nek) részt. 
Amennyiben a nyilatkozatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy ennek minden jogkövetkezménye a nyilatkozót terheli.
A nyilatkozat két példányban készül, az egyik példány a magánszemélyt, a másik a munkáltatót illeti. A felek a nyilatkozatot az elévülési idő lejártáig (5 év) 

kötelesek megőrizni.

Kelt: ……………………………………………………………

……………………………………………..
Munkáltató

……………………………………………..
Magánszemély (nyilatkozó)
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Egészségügyi szakdolgozók kiegészítő díjazása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A kiegészítő díjazást nem lehet év végén 
egy összegben számfejteni, mert a rendelet 
egyértelmű utasítást ad arra, hogy amikor az 
egészségügyi szolgáltató felé az OEP folyósít-
ja az összeget, ahhoz képest a leghamarabb 
esedékessé váló bérének kifizetésekor ezt is ki 
kell fizetni.

Miután az OEP havonta fizet, ezt is havonta 
kell számfejteni.

számfejtése

A módosító rendelet 9. § (2) bekezdése 
szerint a szakdolgozót közvetlenül megillető 
díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulék-
terheket is tartalmazza. Mindez azt jelenti, 
hogy például egy teljes munkaviszonyban 
levő asszisztensnél a havi 20 ezer forintos 
díjazásból először le kell vonni a kifizető 
járulékterhét. Ha a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adóval számolok, akkor marad 15 748 
Ft, azaz ennyivel emelkedik a dolgozó bruttó 
fizetése.

Ebből még le kell vonni a munkavállaló 
adó- és járulékterheit, és akkor láthatjuk, 
hogy a dolgozó valójában kb. 10 ezer forintos 
nettó fizetésemelkedést fog tapasztalni.

Mindez azt is jelenti, hogy az állam adott 
20 ezer forintot, amiből durván a felét rögtön 
vissza is veszi.

teendők

Ha még eddig nem vettük észre az OEP-el-
számoláson a pluszjuttatást, és valahogy nem 
kerültünk kapcsolatba ezzel a kormányrende-
lettel, akkor nézzük meg, hogy kaptunk-e ilyen 
jogcímen összeget. Ha igen, akkor visszame-
nőlegesen január 1-jéig minél hamarabb 
számfejtsük le, és fizessük ki a szakdolgozó 
kiegészítő díjazását.

A jövőben ezt az összeget talán a bérprog-
ramban be is tudjuk állítani, hogy a munka-
szerződés szerinti bruttó bére mellett ez az 
összeg is havonta számfejtésre kerüljön.

40/2014es kormányrendelet

A 40/2014-es kormányrendelet valójában egy 
1999-es kormányrendeletet módosít, ami az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítá-
si Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szól.

A hatályba lépett szabályozás szerint a há-
ziorvosi szolgáltató havonta az OEP elszámo-
lásában egy új díjazást is megtalál. A márciusi 
elszámolásban visszamenőlegesen az első 
két hónapra, és még a márciusi hónapra is 
megkapja azt a kiegészítő díjazást, amit az al-
kalmazásában levő szakdolgozó felé bérként 
továbbítania kell.

Az összeg attól függ, hogy a munkavállaló 
(pl. asszisztens) heti hány órás munkaviszony-
nyal rendelkezik. A legalább heti 40 órában 
foglalkoztatott szakdolgozó esetén 20 000 Ft a 
havonta átutalt támogatás.

A rövidebb munkaidő esetén a díjazás 
arányosan csökken. Így pl. egy heti 30 órás 
munkavállalóra havi 15 ezer forintot, egy heti 
20 órás munkavállaló esetén havi 10 ezer fo-
rintot kap az egészségügyi szolgáltató.

A szakdolgozó béremelése

A háziorvosnál alkalmazásban álló szakdolgo-
zónak tehát a havi munkabérén felül kiegészí-
tő bérként az összeget köteles a munkáltató 
számfejteni.

Közeleg a július, amikor már kedvező adózással adhatjuk az iskolakezdési támogatást. Foglaljuk össze az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókat és a korábbi évek leggyakrabban ismételt kérdéseit.

Egészségügyi szakdolgozók 
kiegészítő díjazása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Minden jog fenntartva! A magazinban 
közzétett cikkek, információk bárminemű 
felhasználása csak a kiadó engedélyével 
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Vezércikk

Létszámok kavalkádja
Az év végi zárásokkal kapcsolatban nagy dózisban szembesültünk azzal 
a ténnyel, hogy akármennyi törvény használja a „létszám” fogalmát, 
szinte annyiféleképpen kell azokat értelmezni. Nem mindegy, hogy 
statisztikai létszámról, jogi létszámról vagy éppen foglalkoztatottak 
számáról beszélünk. Másképp fogalmaz a rehabilitációs hozzájárulásról 
szóló törvény vagy éppen a számviteli törvény. De képbe kerül a kkv.-k 
szabályozása is. A lényeg, teszünk egy kísérletet arra, hogy rendet tegyünk 
a fejünkben a témával kapcsolatban.

Érvénytelenítés vagy semmisség
A jogi rovatunkban azt a témát feszegetjük, hogy milyen múltbeli vagy 
jövőbeni következménye van annak, ha a szerződésben vállalt feladat, illetve 
kötelezettség valamilyen ok miatt nem tud megtörténni. Az érvénytelenítés 
és a semmisség fogalmakat a köznyelv sokszor szinanímaszóként használja, 
pedig van közte különbség.

Túlóra a munkaidőkeretben
Könyvelőként nehéz jó bérszámfejtőnek is lenni, pedig ma már nem 
igazán lehet kettéválasztani a feladatokat. A legkisebb cégek sokszor nem 
tehetik meg, hogy külön bérszámfejtőt foglalkoztassanak, a megváltozott 
Munka törvénykönyve, illetve a vállalkozói kreativitás pedig sokszor 
feladja a leckét. Egy újabb szeletét próbáljuk meg értelmezni a munkajogi 
szabályoknak.

Elveszett számlatömb miatti teendők
Amióta az adózás rendjéről szóló törvényben brutális bírságra számíthat 
az, aki a nevén jegyzett számlatömbbel nem tud elszámolni, azóta még 
inkább figyelni kell azok meglétére, illetve nyilvántartására. Ha valamilyen 
bűncselekmény következménye (pl. betörés) az, hogy a számlatömbünk 
elveszik, akkor automatikusan eszünkbe jut, hogy ezt talán be kellene 
jelenteni az adóhatósághoz. De vajon minden üres számlatömbünkről 
tudjuk-e, hogy pontosan hol van? Ha a NAV egy ellenőrzés kapcsán azt 
kéri, hogy ezeket mutassuk meg, akkor ugye csak odanyúlunk a polcra, 
és bevisszük őket? Mert ha nem, akkor mindenképpen csináljunk egy 
ellenőrzést, talán a nyáron erre több időt tudunk fordítani.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1. Mit kell tenni a hibás pénztárgép javítása után, ami-
kor újra üzembe helyezzük a gépet?

a) Ha 15 napon belül megtörténik a javítás, akkor a hiba alatt kézi 
nyugtát kell adni, majd a javítás után nincs egyéb teendőnk, az 
értékesítéskor ismét gépi nyugtát kell adni.

b) A hiba alatt kézi nyugtát kell adni egészen addig, amíg meg nem 
javítják a gépet, de a megjavított gépbe egyösszegben be kell ütni 
a kézi nyugták értékét.

c) A javítás első 15 napja alatt kézi nyugtát kell adni, amik együttes 
összegét a megjavított pénztárgépbe első tételként be kell ütni. 15 
napon túl nem lehet kézi nyugtát adni.

2. Milyen adókötelezettségekkel kell számolni egy ko-
rábbi évben jóváhagyott osztalék esetében?

a) A rendkívüli bevételként elszámolt elengedett osztalékkal csök-
kenthető a tao alapja, és illetéket sem kell fizetni.

b) A rendkívüli bevételként elszámolt elengedett osztalékkal 
csökkenthető a tao alapja, de ajándékozási illetéket fizetni 
kell utána.

c) A rendkívüli bevétel tao-alapot képez, és ajándékozási illetéket is 
kell fizetni utána.

3. Melyik törvény alapján kell megállapítani a kapcsolt 
vállalkozási viszonyt a helyi iparűzési adó számítása-
kor?

a) A helyi adókról szóló törvény egyedi definíciója alapján.
b) A tao-törvényben meghatározott definíció alapján.
c) A kkv.-törvény szerinti kapcsolódó viszonyt kell vizsgálni.

4. Ha adott egy munkavállaló, akit több munkáltató is 
alkalmaz ugyanarra a munkára, akkor őt kinek kell a 
nav-hoz bejelenteni?

a) A munkáltatók meghatároznak maguk közül egy kijelölt munkálta-
tót, aki bejelenti a munkavállalót úgy, mintha az ő embere lenne.

b) A munkáltatók meghatároznak maguk közül egy kijelölt munkálta-
tót, aki bejelenti a munkavállalót úgy, hogy a bejelentésen a többi 
munkáltató azonosítóit is feltünteti.

c) Minden munkáltató bejelenti az alkalmazottat a T1041-es nyom-
tatványon, hogy ne legyen gond egy ellenőrzésnél, de a 08-as 
bevallást csak az általuk kijelölt munkáltató küldi be.

5. Kiadható-e a dolgozónak fizetés nélküli szabadság 
akkor, ha már elfogyott a rendes szabadsága, de a 
cég leállása miatt nem kell jönni dolgozni?

a) Igen, hiszen elfogyott a szabadsága, ezért őt díjazás további sza-
badság miatt nem illeti meg.

b) Igen, de csak akkor, ha ezt a munkáltató legalább 30 nappal a 
fizetés nélküli szabadság előtt közli a munkavállalóval. 

c) Nem, a fizetés nélküli szabadság csak közös megegyezéssel adható ki.

+1. Egy OEP-pel szerződött háziorvosi szolgáltatónál heti 
40 órában dolgozó szakasszisztenst megilleti-e a 
2014. január 1-jétől bevezetett 20 ezer forintos ki-
egészítő juttatás?

a) Igen, de ebbe a 20 ezer forintba a kifizető és a dolgozó adó- és 
járulékterheit is bele kell érteni.

b) Igen, ezzel a dolgozónak a nettó fizetése 20 ezer forinttal emelkedik.
c) Csak akkor, ha az asszisztens 2014-ben nem kapott fizetésemelést.

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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