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

Létszámok kavalkádja
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Munkajogi állományi létszám
 

Azon személyek összessége, akik jogilag a 
munkáltató alkalmazottai (munkaviszonyban, 
tagsági viszonyban, bedolgozói viszonyban áll-
nak), függetlenül attól, hogy teljes vagy rész-
munkaidőben dolgoznak, vagy esetleg valami-
lyen okból éppen átmenetileg nem dolgoznak. 
Távollét oka lehet: szülési szabadság, gyed, 

gyes, betegszabadság, táppénz, fizetett és 
fizetetlen szabadság, kölcsönadott munka-
vállaló, felmondási idejüket töltő, állásukból 
felfüggesztett, igazolatlanul távollevők, isko-
lába, tanfolyamra, továbbképzésre küldöttek, 
sztrájk eseményben részt vevők, egyéb ok mi-
att a munkáltató engedélyével távollevők. 

Tehát ők mind-mind a munkajogi állo-
mány részei.
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tartoznak bele az egyszeri, eseti megbízással munkát végzők, 
5 napnál nem hosszabb idejű munkaviszonyban álló, havi 60 
órát el nem érő személy, kötelező szakmai gyakorlaton levők, 
nem szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók.

Átlagos állományi létszám 

Az előző mutatók időpontra vonatkoztak. Ha időtartamot aka-
runk jellemezni, akkor a statisztikai állományi létszámada-
tokat átlagolni kell. A KSH felé általában ezt kell jelenteni. 
Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak 
figyelembevételével – a munkarend szerinti pihenőnapokra és ün-
nepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe 
– el kell osztani a hónap napjainak számával.

Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban 
az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében 
működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már ki-
számított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis 
éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszám-
adatok összegét. 

Létszám az egyes adótörvényekben

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az evásoknál a szakképzési hozzájárulás fizetéséhez kapcsolódik a lét-
szám meghatározásának problémája.

Az egyszerűsített vállalkozói adóalany szakképzési hozzájárulás fi-
zetésére kötelezett az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott 
minden magánszemély (ide nem értve a tevékenységben személye-
sen közreműködő tagját) után, a foglalkoztatás időszakának minden 
megkezdett hónapjára.

A kötelezettséget az evatörvény munkaviszonyhoz köti, tehát nem 
kell fizetni a személyesen közreműködő tag után még akkor sem, ha a 
társaság a kettős könyvvitel hatálya alá tartozik. 

Akik munkaviszonyban vannak, azok után viszont akkor is fizetni 
kell ezt az összeget, ha egyáltalán nem részesülnek fizetésben, mert 
például fizetés nélküli szabadságon vannak. Azaz, minden munkajogi 

Nem tartoznak viszont a munkajogi állományi létszámba az 5 nap-
nál nem hosszabb munkaviszonyban állók, havi 60 óránál rövidebb 
idejű munkavégzésre irányuló munkaszerződéssel foglalkoztatottak, 
megbízási szerződéssel dolgozók, egyéni vállalkozók és nem fizetett 
családtagjaik, vállalkozások tulajdonosai, tagjai, ha munkavégzési 
kötelezettségük nincs, szakmunkástanulók, szünidőben foglalkozta-
tott diákok, szakmai gyakorlaton levő diákok, külföldi vendégkutatók, 
gyakornokok.

Statisztikai létszám

A statisztikai állományi létszámba tartoznak a munkáltatóval munka-
végzésre irányuló jogviszonyban állók, a munkából meghatározott 
okok miatt távollévők kivételével. Azokat a munkavállalókat, akiknek a 
munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, nemcsak a munkajo-
gi létszámból, hanem a statisztikai állományi létszámból is törölni kell. 

Ha a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését megelő-
zően a munkavállalót munkáltatója meghatározott időre felmenti a 
munkavégzési kötelezettség alól, a dolgozó a felmentés napjától nem 
számítható be a statisztikai állományi létszámba, míg a jogi állományi 
létszámba tartozás – miként arról korábban már szó volt – a felmen-
tési idő végéig fennáll. 

A statisztikai állományi létszámba tartozik:
– tartalékos katonai szolgálatot teljesítők, kivéve 1 havi távollét után, 
– betegszabadságon levők, kivéve 1 havi távollét után, 
– táppénzes ellátásban részesülők, 
– fizetett és fizetetlen szabadságon levők, kivéve 1 havi távollét 

után, 
– igazolatlanul távollevők, 
– iskolába, tanfolyamra, továbbképzésre küldöttek, 
– sztrájk eseményben részt vevők, 
– egyéb ok miatt a munkáltató engedélyével távollevők, 
– szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók, szünidőben 5 

napot meghaladóan foglalkoztatott diákok, 
– más munkáltatótól kölcsönvett munkavállalók, 
– részmunkaidőben foglalkoztatott gyesen levők, 
– sorkatonai szolgálatot teljesítők közül a polgári szolgálatot ellátók, 
– magyar vállalkozások külföldön foglalkoztatott nem magyar 

állampolgárságú dolgozói, akiknek a magyar munkáltató fizet 
munkabért, 

– Magyarországon bejegyzett vállalkozásnál munkát végző külföldi 
állampolgárok, akiknek munkabérét a magyar munkáltató fizeti. 
A munkajogi létszámhoz hasonlóan a statisztikai létszámba sem 

Nem tartoznak viszont a munkajogi állományi lét-
számba az 5 napnál nem hosszabb munkaviszony-
ban állók.
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Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a sze-
mélyt,

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű [Mmtv. 
2. § (1) bekezdés];

b) aki legalább 40% egészségkárosodással rendelkezik;
c) akinek a munkaképesség-csökkenése legalább 50%;
d) aki fogyatékossági támogatásban vagy
e) vakok személyi járadékában részesül, 
és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a négy órát eléri.

A törvény szerint fizetendő összeg igen magas, így nagyon fontos, hogy 
mind az átlagos statisztikai létszámot, mind a megváltozott munka-
képességű személyek számát ezen törvény alapján egy tizedes jegyre 
kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

Számviteli törvény

A számviteli törvényben a létszámmal összefüggésben két esetben is 
kell foglalkoznunk.

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónap-
ján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik 
kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

létszámba beletartozó munkavállaló után fizetni kell. Így fordulhatott 
elő, hogy aki a gyes ideje alatt is állományban marad, akkor ez után a 
munkavállaló után is fizetni kell.

Rehabilitációs hozzájárulás

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény 
szerint a munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha 
az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa 
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem 
éri el a létszám 5 százalékát.

A rehab. törvény alapján a foglalkoztatottak létszáma alatt a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz 
kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai 
állományi létszámot kell érteni, kivéve:

– a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás 
támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott mun-
kaviszonyban foglalkoztatott személyeket,

– az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen al-
kalmazott munkavállalót,

– az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező 
munkavállalót, és

– a Munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkál-
tatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott 
munkavállalót,

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos 
és szerződéses katonát.

Nem tartoznak viszont a munkajogi állományi lét-
számba az 5 napnál nem hosszabb munkaviszony-
ban állók.
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A beszámolók esetében értékükben más, de a feltételrendszerben 
azonos szabály van a mikrogazdálkodói és a konszolidált beszámo-
lónál. A lényeg, hogy mindenhol „foglalkoztatottak számáról” beszél 
a törvény.

A másik terület a könyvvizsgálati kötelezettség. Nem kötelező a 
könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: 

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves 
(éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 
300 millió forintot, és 

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által 
átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 

Míg az előbb a 3-ból két feltétel teljesítése is elegendő, azaz ha magas 
a létszám, attól még lehet alacsony a mérlegfőösszeg és az árbevétel, 
és akkor megfelelünk a feltételnek.

A könyvvizsgálat esetében a magas foglalkoztatotti létszám ala-
csony árbevétel esetén is kötelezővé teszi az auditot.

A kulcs tehát, hogy a törvény mindenhol a foglalkoztatottak számát 
használja, illetve annak átlagát.

Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatottak számát?

A Központi Statisztikai Hivatal fogalomtára alapján foglalkoztatott 
„az a személy, aki az év nagyobbik részében legalább heti egyórányi, 
jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan mun-
kahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság – ideértve 
szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozott. A gyermekgondozási 
díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők, illetve 
a nyugdíjasok nem tekintendők foglalkoztatottnak.

Bár nincs sehol utalás erre, de ez a statisztikai állományra hasonlít 
leginkább.

2014-re tehát az mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól, aki-
nek a 2012-es és a 2013-as nettó árbevétele együtt kisebb, mint 600 
millió forint ÉS a 2012-es és a 2013-as átlagos statisztikai létszáma 
kisebb, mint 50 fő. 

Itt is érdekes lehet a kerekítés. A KSH tájékoztatója szerint azonban 
a statisztikai létszámnál nem kell a tizedeseket megállapítani, hanem 
az átlagszámítás után, a kerekítés szabályainak megfelelően egész 
számra kell megadni.

Ez annál a cégnél lesz kellemetlen, amelynek az átlag 49,5-re jön 
ki, mert az kerekítve már 50 fő, az viszont már nem kisebb, mint 50. 
Azaz, már lehet, hogy nem készíthet egyszerűsített beszámolót, és biz-
tosan nem mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.

A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározására vonatkozó fog lal-
koz tatotti létszám 

A kkv.-törvény is tartalmaz egy létszámfeltételt.
Ráadásul a létszám itt is önálló feltétel, azaz hiába van az árbevétel 
és a mérlegfőösszeg a határérték alatt, ha a létszám meghaladja a 
korlátot, akkor ugrik egy kategóriát a cég besorolása.

A kkv.-törvény egészen pontosan „összes foglalkoztatotti létszám”-
ról beszél. Míg a számviteli törvény átlagos létszámról beszélt, a kkv.-
törvény összes létszámról.

Az europa.eu internetes oldalon talált tájékoztatás szerint a lét-
szám az éves munkaegység (ÉME) számának, azaz azon személyek szá-
mának felel meg, akik teljes munkaidőben dolgoztak a szóban forgó 
vállalkozásnál, illetve annak nevében a figyelembe vett referenciaév 
egésze folyamán. 

Azon személyek munkáját, akik nem dolgozták le a teljes évet vagy 
részmunkaidőben dolgoztak, az ÉME törtrészeként számolják el. A 
szakmai képzési, illetve szakképzési szerződéssel szakképzésben részt 
vevő szakiskolások vagy diákok, illetve a szülési vagy szülői szabadsá-
gon lévők nem tartoznak bele a foglalkoztatotti létszámba.

A statisztikai létszámnál nem kell a tizedeseket 
megállapítani, hanem az átlagszámítás után, a ke-
rekítés szabályainak megfelelően egész számra kell 
megadni.
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Ha tehát egy szerződés vagy egy nyilatkozat aláírásakor, annak elő-
készítésekor nem járunk el kellő gondossággal, hibát vétünk, és az 
aláírt dokumentum semmisre vagy érvénytelenre sikerülne, úgy az 
ahhoz fűződő joghatás kiváltására is alkalmatlan lesz. Nem jön létre 
a megállapodás, nem követelhető a teljesítés, nem lesz kiállítható a 
teljesítési nyilatkozat, és végül 
nem számlázhatunk, és nem 
tud befolyni bevétel a kiállított 
számla alapján.

Milyen semmisségi  
és érvénytelenségi okok 
lehetségesek?

Ezek tárháza számos, itt egy 
rövid írás, lista keretén belül 
említsük meg a legfontosabba-
kat, melyekkel egy cégvezető, 
egy könyvelő a munkája során 
az üzleti életben találkozhat. 
És könnyen fel is ismeri! Hiszen ne feledjük: a semmis, érvénytelen 
szerződések felismerése, kiszűrése nagy feladat mindenki számára. 
Igyekszem most ebben segíteni.

a)	 A	jogszabályba	ütköző szerződés semmis. Ismerjük a jogelvet: a 
jog nem tudása senkit sem mentesít… Nos, itt ennek óriási jelen-
tősége van. Ha olyan szerződést kötünk, amelynek a megkötését 
vagy valamely rendelkezését kifejezetten tiltja egy jogszabály, ak-

kor a megállapodásunk semmis lesz. A semmis szerződésre bárki, 
határidő nélkül hivatkozhat. Sőt! Egy bírósági vitában a semmisség 
tényét, körülményét a bíró hivatalból is észlelni köteles, akkor is, 
ha arra nem hivatkozik senki. Micsoda meglepetés, igaz? Amikor 
egy perben egyszer csak a bíró „magától” közli: ez a megállapodás 

semmis. Bumm! Vége.
(Milyen jogszabályokba üt-

közést képzeljünk el? Például 
a tisztességtelen piaci magatar-
tás és a versenykorlátozás tilal-
máról szóló törvénybe, a köz-
beszerzésekről szóló törvénybe, 
az állami vagyon értékesítésére 
és hasznosítására vonatkozó 
jogszabályokba, a csődeljárás-
ról és felszámolásról szóló tör-
vénybe, a fogyasztóvédelmi jog-
szabályokba, a bankforgalmi, 
tőkepiaci előírásokba ütköző 
szerződésekre gondoljunk stb.)

b)	 Léteznek	nyilvánvalóan	jó	erkölcsbe	ütköző	szerződések.	Akinek 
tetszik, az induljon ki a Bibliából. Akinek tetszik, az induljon ki a 
saját erkölcsi jó érzéseiből. Ami ezt sérti, nos, itt az ilyen sértő szer-
ződésekről beszélünk. Nehéz konkrét és tételes listát adni ehhez, 
de minden, amit erkölcsileg nagyon-nagyon elítélünk, az egy szer-
ződésbe sem kerülhet bele érvényesen. Nem lehet pl. gyermeket 
munkára fogni, munkaszerződéssel. Nem lehet uzsorakölcsönt 
adni, mert nem lesz érvényes. Nem lehet valakit sanyargatásra, 

Kezdjük a kályhától. A semmisség, az érvénytelenség azért fontos szempontok a polgári jogban – a köny-
velői hétköznapi gyakorlatban konkrétan a céges szerződések és jognyilatkozatok kapcsán –, mert az ilyen 
megállapodások vagy nyilatkozatok következménye nem az, amit az aláíró felek szántak neki. Hanem az 
érvénytelen megállapodáshoz érvényes jogkövetkezmény nem fűződik. Tehát amiért a felek az adott okira-
tot aláírták, az a cél nem tud megvalósulni.

A semmisség és az érvénytelenség,
avagy lehetséges és szükséges kifogások  
a polgári jogi szerződésekben és eljárásokban
Szerző: dr. Németh Gabriella

A statisztikai létszámnál nem kell a tizedeseket 
megállapítani, hanem az átlagszámítás után, a ke-
rekítés szabályainak megfelelően egész számra kell 
megadni.
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alávetésre, terhelő szolgálatra kényszeríteni. Hiszen erkölcstelen. 
Ráadásul sok esetben az ilyen szerződések valamilyen társadalmi 
közérdeket vagy élet, testi épség vagy egészség fennállását is sért-
hetnek, így vélhetően kereshetünk erre nézve további büntetése-
ket a büntető törvénykönyvben is… 

c)	 A	szolgáltatás	és	ellenszolgáltatás	közötti	feltűnő	aránytalanság 
szintén alapot adhat egy szerződés megtámadására, érvénytelen-
ségére. Ehhez szerintem a könyvelőknek jó orruk van. Ha valami 
ér egy összeget, de annak duplája, triplája (vagy éppen a fele sem, 
harmada sem) kerül egy szerződésbe, és ezt a kötelezett kénytelen 
aláírni bizonyos okokból, később, amikor a jogosult követelné a 
túlzó vagy az alábecsült értéktelen teljesítést, hivatkozhatunk az 
aránytalanság okozta érvénytelenségre. 

Felhívom a figyelmet azonban arra, hogy bizonyos esetekben 
a hivatkozásra meghatározott határidő áll csak rendelkezésre. Sőt: 
legyünk óvatosak az önkéntes teljesítéssel, mert az utóbb már ne-
hezen követelhető vissza… Ilyen ügyekben tehát érdemes jogász-
szal konzultálni, még a vitatkozás előtt.

d)	 Az	általános	szerződési	 feltételekben	 lévő	hátrányok	és	a	 tisz-
tességtelen	 fogyasztói	 szerződési	 kikötések szintén – a fo-
gyasztónak okozott hátrányok miatt – semmisnek minősülnek, 
a jogszabály erejénél fogva. Az ilyen szerződés megkötése való-
jában, fizikailag lehetséges (általában úgy fog ez történni, hogy 
valamelyik felet egyoldalúan, fölényes pozícióban, szokásosnál 
határozottabban vagy éppen egyedi tárgyalási lehetőséges biz-
tosítása nélkül „kényszeríti” – nem fizikailag! – a másik fél az 
aláírásra olyan esetekben, amikor rá nézve a szerződés kifejezet-
ten hátrányos). A polgári jog az egyenrangú felek terepe. Itt az a 
szabály, hogy olyan szerződéseket kell és lehet érvényesen meg-
kötni, ahol mindkét fél arányosan részesedik a jogviszonyban. Az 
aránytalan túlzásokat a jog éppen ezért bünteti a semmisség, az 
érvénytelenség jogkövetkezményével. 

e)	 A	képviseleti	jog	és	alakszerűség	(cégszerű	aláírás)	hiánya egy-
értelműen vezethet bizonyos helyzetekben ahhoz, hogy a szer-
ződés érvényesen nem tud létrejönni. Amikor ugyanis valaki 
aláír egy szerződést, azonban a szervezetet, amelynek a nevé-
ben eljár, nem is képviselheti, akkor az ő nyilatkozatához nem 
fűződhet olyan joghatás, amely az – általa nem is képviselt! 
– szervezetet kötelezi. (Álképviseletről vagy akár egy megbízás 
nélküli ügyvitelről beszélhetünk itt.) Nem is volna igazságos, 
igaz? Vagy ha valamilyen megállapodáshoz egy hatósági hozzá-
járulás szükséges, az sem tud létrejönni mindaddig, amíg en-

nek beszerzése nem történik meg. Pedig ezenkívül a szerződés 
szabályosnak tűnik. 

Ez a felsorolás nem teljes, de rámutat a legfontosabb lehet-
séges és a hétköznapokban előforduló és felismerhető érvény-
telenségi okokra. És ezek a példák, remélem, rámutatnak annak 
fontosságára is, hogy mennyire körültekintően kell eljárni egy-egy 
megállapodás aláírása, egy-egy fontos jognyilatkozat kiadása előtt. 
A jogi ismeretek nélkül ma már nem létezhetünk.

Hogyan lehet egy semmisséget, érvénytelenséget orvosolni? 
„Visszacsinálni?”

FONTOS: Az érvénytelen szerződés nem köti a szerződő feleket (érvény-
telen szerződést nem kell teljesíteni!), és az érvénytelen szerződést ál-
lami-bírósági úton kikényszeríteni nem lehet. Ezért kell odafigyelni. Ha 
pedig egy megállapodás semmis vagy érvénytelen, akkor az érvénytelen-
ség jogkövetkezményeit, a hiányzó joghatásokat valahogyan pótolni kell. 

A felek a szerződéseikben rendelkezhetnek úgy, hogy amennyiben 
a szerződés érvénytelen, akkor csak az a bizonyos mondat/bekezdés/
rész legyen-e érvénytelen, vagy az egész szerződés. (Mi általában az 
előbbit választjuk, amikor ügyfeleinknek szerződést fogalmazunk). 
Ilyenkor az érvénytelen rendelkezésben foglalt üzleti akarathoz legkö-
zelebb eső érvényes jogi rendelkezést rendeljük a „kieső” rész helyé-
be, utólag alkalmazni. Ennek kimondása azért szükséges, mert ha a 
szerződés részben érvénytelen, az egész szerződés csak akkor dől meg, 
ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Ilyen 
nyilatkozatból pedig következik az, hogy a felek a szerződést megkö-
tötték volna enélkül is, az odarendelt egyéb rendelkezésekkel. 

Ha pedig a szerződés semmisségére, érvénytelenségére valame-
lyik fél a teljesítés előtt hivatkozik, eljárást kell indítani bíróságon, 
amelynek feladata lesz – annak megállapítás után, hogy valóban 
fennáll a hivatkozási alap – az eredeti állapot helyreállítása. Ez sok-
szor egy bonyolult elszámolási helyzet lesz, melyet a bíróság ítélettel 
old meg, olykor igazságügyi szakértő segítségével. Ha a felek az eljárás 

Ha olyan szerződést kötünk. amelynek a megköté-
sét vagy valamely rendelkezését kifejezetten tiltja egy 
jogszabály, akkor a megállapodásunk semmis lesz.
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a visszájára fordítunk. Az érvénytelenség ebben az esetben az addig 
nyújtott szolgáltatások visszaadását jelenti. Az eredeti állapot helyre-
állítása azonban nem alkalmazható minden érvénytelen szerződésre, 
a teljesített szolgáltatások egy része fogalmilag nem adható vissza, 
hiszen vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen a szerződéskötés 
előtti állapotot előidézni nem lehetséges. Kizárt azoknál a szerződé-
seknél ez, ahol a szolgáltatás valamilyen tevékenységben (pl. tartás, 
megbízás, letét) vagy használatban (pl. bérlet, haszonbérlet) áll, a 
tevékenységet vagy a használatot meg nem történtté tenni nem lehet. 
Hiszen már folyamatosan teljesítették, és azt – természeténél fogva – 
visszavenni lehetetlen. 

Vagy a természetben, vagy pénzben lehet a visszaadást előírni. A 
pénzbeli ellenértéket akkor lehet megállapítani visszajáró szolgálta-
tásként, ha a természetbeli visszaadás valamilyen okból (pl. a dolog 
elidegenítése, elpusztulása, felhasználása stb.) folytán utóbb nem 
lehetséges (Legfelsőbb Bíróság PK 32. számú állásfoglalása ad erre 
nézve pontos iránymutatást).

Lehetséges-e, hogy az érvénytelen szerződés egyszer csak 
mégis érvényes lesz? 

Természetesen még ez is lehetséges. Nincs szükség az érvénytelenség 
jogkövetkezményének fenntartására, ha az érvénytelenség oka utóbb 
kiküszöbölhető, így tehát a szerződés megmenthető. A jog ebben az 
esetben olyan helyzet megteremtésére törekszik, mintha a felek már 
eredetileg is érvényes szerződést kötöttek volna. 

Amennyiben az érvénytelenség oka megszüntethető, a törvény a 
bíróságot feljogosítja, hogy a szerződés tartalmát megfelelően mó-
dosítsa és a szerződést – most már az érvénytelen rész nélkül, módo-
sított tartalommal – érvényessé nyilvánítsa (ez a mostantól számított 
jövőre vonatkozó hatályú érvényessé nyilvánítás lesz). Az érvényessé 
nyilvánított szerződés alapján a felek a továbbiakban is kölcsönös 
teljesítéssel tartoznak egymásnak, sőt a szerződés megszegése miatti 
igényeiket is érvényesíthetik.

A semmisségnek és az érvénytelenségnek több olyan jogi különb-
sége is van, melyet most nem említek meg, de egy erre vonatkozó 
bírósági eljárás indítása előtt tudni kell ezekről. Ha azt észleli, hogy 
egy szerződés a fentiek alapján esetleg érvénytelen vagy semmis volna, 
kérem, javasolja a megbízójának, hogy a teljesítés helyett forduljon a 
cégjogászhoz és egyeztessen vele erről. Érvényes és teljesíthető céges 
szerződéseket kívánok! 

alatt nem tudnak egyezséggel megállapodni. Sokszor az ilyen bírósági 
vitákban felmerül a kártérítés kérdése is. 

Amikor a jogi eljárásban azt észleljük, hogy érvénytelen szerződés 
született, akkor olyan helyzet megteremtésére kell törekednünk a jog 
segítésével, mintha a felek a szerződést meg sem kötötték volna. 

Mi történjék akkor,  
ha már teljesítették az érvénytelen szerződést? 

Más a helyzet akkor, ha a szerződés alapján már történt például áru-
mozgás, szállítás, és más akkor, ha a teljesítésre még nem került sor. 
Mindkét esetre vonatkozik, hogy az érvénytelenség miatt a szerződés 
teljesítése – további teljesítése – nem követelhető. 

Szerencsésebb az az eset, ahol teljesítésre még nem került sor. 
Ilyenkor a célzott joghatás kizárása meg is valósult, hiszen nem teljesí-
tették a valakire tilos vagy hátrányos kötelezettséget. Ahol viszont tör-
tént árumozgás, teljesítés, dolgok, szolgáltatások átadása, ott további 
„beavatkozásra” is szükség van. 

Az érvénytelen, tehát joghatás nélküli jogviszony tökéletes meg-
semmisítése úgy képzelhető el, ha a szerződés megkötése előtti, eredeti 
állapotot állítjuk vissza, minden ezt követő árumozgást, dologátadást 

Ha olyan szerződést kötünk. amelynek a megköté-
sét vagy valamely rendelkezését kifejezetten tiltja egy 
jogszabály, akkor a megállapodásunk semmis lesz.
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Minden évben ekkor van a szezonja ennek a kérdésnek. Egy tavaly nyári magazinban is foglalkoztunk a 
témával. Azóta viszont hatályba lépett az új Ptk. Vajon kell-e akkor a Gt. által előírt nyilatkozatot beküldeni 
a cégbírósághoz?

Kell-e fizetőképességi nyilatkozatot 
küldeni az osztalék kifizetésekor?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A Gt. szerint

Csak röviden emlékeztetőül, hogy mit mondott a gazdasági társasá-
gokról szóló törvény a fizetőképességi nyilatkozatokról.

A Gt. 131. § (3) bekezdése alapján az ügyvezetőnek (azaz ez a köte-
lezettség bt.-kre, kkt.-kre nem tejed ki, a kft.-kre viszont igen) írásban 
nyilatkoznia kellett a taggyűlés felé arról, hogy az osztalék kifizetése 
nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők ér-
dekeinek érvényesülését.

Bár a szabály évekig hatályban volt, egészen a Gt. megszűnéséig 
nem lett tisztázva a nyilatkozat beküldésének formai követelménye. 
Egy volt a lényeg, hogy valahogy kerüljön be a cégbírósághoz. Legyen 
az egy e-mail, egy digitálisan aláírt e-akta vagy egy sima postai levél. A 
fizetőképességi nyilatkozatot osztalékhoz és osztalékelőleghez is kül-
deni kellett. 

Van-e ilyen előírás az új Ptk.-ban?

Azt már mindenki tudja, hogy a Gt. március 
15-ével hatályát vesztette, hiszen a teljes cég-
jogi szabályozás átkerült az új Ptk.-ba.

A kérdés már csak az, hogy megtaláljuk-e 
ezt a kötelezettséget az új törvényben. 

A válasz pedig az, hogy nem, azaz az új Ptk. 
szerint ilyen nyilatkozatot nem kell küldeni. Eb-
ből akár arra is lehet következtetni, hogy a ma ha-
tályos szabályok nem írják elő a nyilatkozattételt, 
akkor már senkire nézve ez nem lehet kötelező. 
Mielőtt azonban ezt kijelentenénk, nézzük meg az 
átmeneti szabályokat.

Átmeneti szabály

Természetesen az egyik törvényből a másikba való átmenet nem tör-
ténik meg egy pillanat alatt. A tőkeemelésre is ad a törvény egy igen 
korrekt átállási határidőt.

Valójában egy jogi értelmezési kérdés, hogy a megszűnt Gt. előírá-
sát alkalmazni kell-e egy ilyen helyzetben. A választ onnan érdemes 
megközelíteni, hogy mi is volt az értelme a nyilatkozatnak. Az ügyveze-
tők felelőssége egy csőd- vagy felszámolási eljárás esetében mindig 
nehéz kérdés. A nyilatkozat egy eszköze annak, hogy megállapítsák, 
mindent megtett-e a hitelezői érdekek védelmében.

A Gt. megszűnt, de az ügyvezetői felelősség átkerült a csődtörvény 
hatálya alá. A nyilatkozatnak tehát fontos szerepe lehet. (Bár milyen jó 
lenne, ha nem lenne rá szükség, mert a hitelezők felé nincs tartozás.)

A javaslat tehát egyértelműen az, hogy akinek a társasági szer-
ződése még a Gt. hatálya alá tar-
tozik (ekkor alakult, vagy az utolsó 
módosítása miatt erre a törvényre 
hivatkozik), annak ezt az ügyveze-
tői nyilatkozatot be kell küldenie a 
cégbírósághoz. Annak, akinek nincs 
kötelezően módosítandó rendelke-
zése, mert például a jegyzett tőke 
eléri a 3 milliót, és egyéb rendelke-

zései is megállják a helyüket a Ptk. 
szabályainak megfelelően, de a társasági 

szerződésében még nem módosították a 
jogszabályi hivatkozást, azok is küldjék be 
a nyilatkozatot.

A formáját tekintve pedig csupán annyi a 
tanács, hogy úgy, ahogy eddig. 
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Hol a rendkívüli munkaidő a munkaidőkeretben?   dr. Kártyás Gábor

A munkaidőkeret lényege

A munkaidőkeret az egyenlőtlen munkaidő-beosztás megszerve-
zésének egyik módja. Lehetővé teszi, hogy a munkavállaló napon-
ta, illetve hetente eltérő munkaidőre legyen beosztva. Erre szinte 
minden munkáltatónál szükség lehet, hiszen ritka, hogy a munka-
vállalónak minden egyes munkanap ugyanannyi feladata legyen. 
A gyakorlatban zsúfolt, túlterhelt időszakok és lazább periódusok, 
„uborkaszezonok” váltogatják egymást. A munkaidőkeret éppen 
azt teszi lehetővé, hogy a munkáltató az utóbbi időszakokról mun-
kaidőt csoportosítson át azokra a napokra, amikor viszont nagy a 
terhelés. 

Mindez azáltal lehetséges, hogy a Munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a munkaidőkeret mellett a 
beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe 
venni [Mt. 99. § (7) bek.]. Azaz, egyes heteken a heti munkaidő 
maximális mértéke fölé is mehet a beosztott munkaidő, ha később 

egy másik héten arányosan kevesebb munkaidőt rendel el a mun-
káltató. 

Bármely munkáltató alkalmazhat legfeljebb négyhavi munkaidőke-
retet. Például január és április között „csoportosíthatja át” a munkaidőt 
az egyes hetek között. Bizonyos speciális munkarendekben (pl. több 
műszakos vagy megszakítás nélküli tevékenység esetén) hathavi munka-
időkeret is szabályos. Végül, technikai vagy munkaszervezési okokból a 
kollektív szerződés éves munkaidőkeretet is előírhat (Mt. 94. §).

Beosztás munkaidőkeretben

Nézzünk a fentiekre egy példát! A munkavállaló az általános teljes 
munkaidőre – napi nyolc órára – szerződött. Az alábbi négyhavi 
munkaidőkeretben a munkáltató az első két hétre összpontosította 
az elrendelhető munkaidő nagy részét, mivel tudta, hogy az utolsó két 
hétben csak kevés munkaerőre lesz szüksége. 

A munkaidőkeret közismert előnye, hogy segítségével csökkenthető a rendkívüli munkaidő. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a munkaidőkeretben dolgozó munkavállalónak ne lehetne túlórája, amit a megfe-
lelő bérpótlékkal kell kifizetni. Nézzük meg, hol bukkanhat fel rendkívüli munkaidő a munkaidőkeretben!

Hol a rendkívüli munkaidő 
a munkaidőkeretben?

Szerző: dr. Kártyás Gábor

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Összesen

12 12 12 12 12 Pihenőnap Pihenőnap 60

12 12 12 12 12 Pihenőnap Pihenőnap 60

4 4 4 4 4 Pihenőnap Pihenőnap 20

4 4 4 4 4 Pihenőnap Pihenőnap 20
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Ez a fajta rendkívüli munkaidő a munkaidőkeretben is előfor-
dulhat. Nézzünk erre egy példát! A munkavállaló az első sor szerinti 
beosztását kapta meg egy héttel hamarabb. A munkáltató azonban 
kedd reggel észlelte, hogy mégis el kell térnie a beosztástól és az-
napra további két órát kell elrendelnie. Ezt nevezzük tehát mun-
kaidő-beosztástól eltérő túlórának. Ezeket a pluszórákat mindig a 
tárgyhavi bérrel együtt el kell számolni és ki kell fizetni a munka-
vállalónak.

Fontos, hogy munkaidőkeretben sem haladhatja meg a napi 
munkaidő a 12 órát, amely korlátba a rendkívüli munkaidőt is be kell 
számítani. A részmunkaidőt kivéve pedig a napi beosztott munkaidő 
négy óránál kevesebb nem lehet [Mt. 99. § (1), (5) és (2) bek. a) 
pont]. A munkavállalót munkaidőkeretben is megilleti a heti pihenő-
idő – főszabályként hetente kettő nap –, amely azonban egyenlőtle-
nül is beosztható (pl. egyik héten egy, másik héten három pihenőna-
pot oszt be a munkáltató, Mt. 105. §). 

Ebben a példában a munkavállaló a négy hét alatt összesen 160 
órát dolgozott, pont annyit, amennyit vállalt a munkaszerződésében. 
Nincs tehát túlóra, akkor sem, ha az első két hétben napi 12 órát 
dolgozott?

A munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő

A rendkívüli munkaidő egyik típusa, amikor a munkavállaló az előre 
közölt munkaidő-beosztástól eltérően dolgozik. A törvény szerint a 
munkaidő-beosztást egy héttel előre, egy hét vonatkozásában kell 
a munkavállalóval közölni. Például, hétfőn tájékoztatni kell arról, 
hogy a rákövetkező héten hétfőtől vasárnapig mely napokon és 
mikortól meddig kell dolgoznia. 

A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha 
gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körül-
mény merül fel, legalább négy nappal korábban módosíthatja [Mt. 
97. § (4-5) bek.]. Rendkívüli munkavégzésről akkor beszélünk, ami-
kor a munkáltató mégis ettől az előre közölt beosztástól eltérően 
foglalkoztatja a munkavállalót. 

Ha viszont nincs eltérés a beosztástól, nincs rendkívüli munkaidő 
sem. Ha tehát az előző példában a munkáltató a fenti határidő be-
tartásával értesítette a munkavállalót arról, hogy az első két hétben 
12-12 órát fog naponta dolgozni, nincs túlóra.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Beosztás 8 8 6 10 8 Pihenőnap Pihenőnap

Megvalósult 8 10 6 10 8 Pihenőnap Pihenőnap

Rendkívüli munkaidő 0 2 0 0 0 Pihenőnap Pihenőnap
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A munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő

A rendkívüli munkaidő másik típusa az az eset, amikor a munkáltató 
már eleve több órát osztott be a munkaidőkeretben, mint amennyire 
a munkavállaló szerződött. A munkaidőkeretben teljesítendő munka-
időt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános mun-
karend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános 
munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen 
kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.].

Például, az alábbi négyhetes munkaidőkeretben nincs munkaszü-
neti nap, a munkavállaló napi munkaideje 8 óra. Ebből a beosztha-

tó óraszám: 8 óra × 20 munkanap = 160 óra. Látható azonban, 
hogy a munkáltató ennél többet, 180 órát rendelt el. Nincs 

szó arról, hogy ez a munkaidő-beosztástól eltérő rendkí-
vüli munkaidő lenne, mivel az egész havi beosztást már 
előre, az egyhetes közlési határidőt tiszteletben tartva 
adta meg a munkáltató. A 160 óra feletti 20 óra azért lesz 
túlóra, mert ezekkel az órákkal a munkáltató eleve nem is 
gazdálkodhatott volna.

A munkaidőkeretben is tiszteletben kell tartani, hogy át-
lagosan a heti munkaidő nem haladhatja meg a 48 órát [Mt. 99. § 
(2) bek. b) pont és (7) bek.]. A fenti példában tehát legfeljebb 48 

Hol a rendkívüli munkaidő a munkaidőkeretben?   dr. Kártyás Gábor

Önnek is fejtörést okoz a munkaidőkeret?
Kérje szakértőink segítségét! Az Opus Simplex munkajogászai segítenek önnek a munkaidő-beosztás tervezésében, hogy 
cége a legoptimálisabb munkaidő-felhasználással működjön. Ha bizonytalan az órák elszámolásában vagy a munkaidő-
keretben foglalkoztatott munkavállalók bérének számfejtésében, forduljon hozzánk! 

Ajánlatkérés: info@opussimplex.com

További tanácsok honlapunkon, blogunkban: www.opussimplex.com

× 4 = 192 óra munkaidő lett volna beosztható, amiből 32 órát kell 
munkaidőkereten felüli túlóraként elszámolni.

A kereten felüli rendkívüli munkaidő sajátossága, hogy azt csak a 
munkaidőkeret végén lehet elszámolni (Mt. 156. §). Ha ugyanis az 
előző példa szerinti munkaidőkeret folytatódik, és a következő hónap-
ban a munkáltató húsz órával kevesebbet rendel el, a munkaidőkeret 
zárásakor nincs többletóra. A munkaidőkeret végéig tehát a munkál-
tatónak mindig van lehetősége arányosan kevesebb órát elrendelni, 
és ezzel az addig képződött pluszórákat „lenullázni”. A havibéres 
munkavállaló a munkaidőkeret minden hónapjában a havibérére 
jogosult, ha ténylegesen ennél több díjazás járna neki – mert mun-
kaidőkeret felüli túlórája volt –, a különbözetet számára a következő 
havi munkabérrel ki kell fizetni (Mt. 156. §). Minél hosszabb a mun-
kaidőkeret, a kereten felüli órák elszámolását annál hosszabb időre 
tudja kitolni a munkáltató.

A munkaidőkeret végéig a munkáltatónak mindig 
van lehetősége arányosan kevesebb órát elrendelni, 
és ezzel az addig képződött pluszórákat „lenullázni”.

dr. Kártyás 
Gábor

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Összesen

12 12 12 12 12 Pihenőnap Pihenőnap 60

12 12 12 12 12 Pihenőnap Pihenőnap 60

6 6 6 6 6 Pihenőnap Pihenőnap 30

6 6 6 6 6 Pihenőnap Pihenőnap 30
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A törvényi háttér

Amiről szó van, az az a szabályozás, mely szerint a kisvállalati adó ala-
nya az első évben korrigálja adóalapját azokkal a bevételekkel, melyek 
a korábbi – még nem kivás – időszakban az eredménykimutatásban 
elszámolásra kerültek.

Azaz, ha pl. valaki 2013-ban belépett a kivába, és 2012-ről vagy 
korábbi évről származó bevételét követelésként mutatta ki, annak a 
kiva alatt nem kell még egyszer leadóznia pénzét annak ellenére, hogy 
a pénzforgalmi eredményében benne van.

Ezzel tehát csökkentheti az adó alapját.

Ha mindezt józan paraszti ésszel végiggondoljuk, nem is értjük, 
hogy mit lehet ezen másként érteni. Pedig június 23-a óta tudjuk, 
hogy lehet.

A NAV álláspontja

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] 20. § (13) bekezdés a) pontja sze-
rint az adóalap részét képező pénzforgalmi szemléletű eredmény 
meghatározása során – a követelés, kötelezettség keletkezésekor 
a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózónál – figyelmen kívül 
kell hagyni az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet 
megelőző időszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, 
ráfordításként számolt el. 

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó összege az 
eredménykimutatásban bevételként, ráfordításként nem kerül elszá-
molásra, ezért a Katv. 20. § (13) bekezdés a) pontja alkalmazásában a 
korrekciós tétel a nettó – a felszámított áfa nélküli – összegre merül fel. 

Ez azt jelenti, hogy az adóalany eladó részéről a teljes befolyt ösz-
szegből az áfa nélküli összeggel csökkenthető a kiva alapja, illetve az 
adóalany vevő részéről a kötelezettség megfizetett teljes összegéből az 
áfa nélküli összeggel kell növelni a kiva alapját.

Tovább ragozva az egyébként érthetetlen következtetést, még arra 
is hoz példát a tájékoztatás, teljesen mindegy, hogy az áfa részét a ha-
tóság felé melyik időszakban kellett teljesíteni. Ha még 2012-ben (a 
főszabály szerinti teljesítéskor), vagy ha már 2013-ban (a folyamatos 
szolgáltatások esetében fennálló fizetési határidőben). Az eredmény 
terhére, illetve javára a nettó összeg kerül elszámolásra, így a kapott 
áfa után kivát kell fizetni.

A problémáink…

Természetesen a legfőbb probléma az, hogy valószínűleg a 
kivabevallása senkinek nem így lett kiszámolva.

Aki 2013-ban belépett a kivába (és lehet, hogy már megbánta, de 
késő), az valószínűleg azokkal a követelésekkel csökkentette az adó 
alapját, amit a 2012-es, utolsó még nem kivás időszakra vonatkozó 
bevallásában kimutatott, de 2013-ban kiegyenlítették.

Ráadásul a kivabevallás határideje május 31. volt (na jó, június 
2.), a NAV álláspontja pedig június 23-án jelent meg.

A kérdés tehát már csak az, hogy vajon nekiálljunk-e önellenőrizni 
a bevallásokat?

Az kétségtelen, hogy a kisvállalati adó szabályainak megfogalma-
zása pontatlan. Egyszer beszél követelésről, illetve kötelezettségről, 
amiből egyértelműen a számla végösszegének bruttó összegét kell 
tekinteni.

Egy teljesen megdöbbentő állásfoglalás jelent meg az adóhatóság honlapján a napokban. Nem tisztem a 
hivatal szakértőivel vitába szállni, de az állásfoglalás egy-két gondolatát szeretném mélyebben elemezni. 
Majd az olvasóra bízom az érvek és ellenérvek értékelését.

Adóalap-korrekció a kivában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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lésként vagy kötelezettségként kerülnek kimutatásra, azok a kettős 
könyvvitel rendszerében az eredménykimutatásban is elszámolásra 
kerülnek.

Így ezek a követelések és kötelezettségek – mind a nettó, mind az 
áfa összegében – elszámolásra kerültek, és ezért a kiva rendszeréből 
ki kell őket szűrni.

Ezt támasztja alá az eddig hatósági szerzők tollából származó írások 
is. Konkrét példákon mutatták be a követelés és az adóalap-korrekció 
kapcsolatát. Eddig nekik sem jutott eszükbe az áfa adóztatása.

Mi lehet a megoldás?

Azt sajnos még nem lehet tudni, hogy lesz-e ennek a tájékoztatónak 
folytatása. A bevezetőben is írtam, hogy az érvek és ellenérvek ütköz-
tetését az olvasóra bízom. 

Az viszont mindenképpen javasolt, hogy ha valamelyik vélemény 
mellett le is tesszük a voksunkat, akkor azt mind a költségekre, mind 

pedig a bevételekre (azaz követelésre és kötelezettségre egy-
aránt) alkalmazni kell.

Meggyőződésem, hogy azok fognak „ugrani” erre a lehe-
tőségre, akiknek ezáltal kisebb összeggel kell a kivaalapját 
megemelni.

Aztán beszél az eredménykimutatásban történő elszámolásról, 
ami egy áfalevonásra jogosító vállalkozásnál a számviteli törvény sze-
rint a nettó összeg.

De!
Az eredménykimutatásban az áfa összege nem azért nem szerepel, 

mert azt később kell majd szerepeltetni, hanem azért, mert azt teljes 
egészében fizetendő adóként kell könyvelni. Az a kiva időszakában 
sem lesz az eredménykimutatás része.

Ezzel pedig tulajdonképpen megvalósul a kétszeres adóztatás, hi-
szen a tao időszakában keletkezett bevételek és költségek megítélése 
nem lesz egyforma. Ha valaki év végén nem rendelkezik szállítói tar-
tozással, viszont a vevői még nem fizettek, azt miért éri hátrány azzal 
szemben, akinek a vevői fizettek, de ő a szállítóit nem fizette ki?

Még az üzenete is rossz a becsületes vállalkozók felé, miközben 
véleményem szerint a jogalkotó szándéka sem lehetett ez.

Egy másik megközelítés. A kivás időszak alatt keletkezett bevéte-
lekben lévő áfa ugyan adóalapot képez, de a megfizetett áfa az elszá-
molható az adó alapjának csökkentéseként. Ugyanez fordítva igaz, a 
levonható áfa esetén, hogy a megfizetéskor az ellenértékben lévő áfa 
csökkenti a kiva alapját, amikor az áfa megfizetésekor a levonásba tett 
áfa csökkentőleg hat a pénzforgalmi eredményt csökkentő áfa befize-
tésre. Azt mondhatjuk, hogy a kiva időszaka alatt az áfa különbözet 
nem jelent a kisvállalati adó szempontjából adó alapot.

Akkor miért képezne adóalapot egy korábbi évi 
számla áfája?

Azok a bevételek és azok a költségek, 
melyek a számviteli törvény szerint követe-

Ha valaki év végén nem rendelkezik szállítói tar-
tozással, viszont a vevői még nem fizettek, azt 
miért éri hátrány azzal szemben, akinek a vevői 
fizettek, de ő a szállítóit nem fizette ki?



14. oldal www.iranyadomagazin.hu

Beltagok munkaviszonya   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A probléma

Azt már megszoktuk, hogy évről évre az adózási és azzal összefüggő 
jogszabályok változásai miatt változhat a jogviszonyok megítélése. 
Egyszer a munkaviszonyban látunk előnyöket, máskor meg a tagi jog-
viszonyokban. Amióta a társas vállalkozóknál bevezették a járulékalap 
korrekcióját, a munkaviszony a kedvezőbb. Hasonló esemény volt az 
is, amikor azok az ügyvezetők, akik tagok is egyben, társas vállalko-
zók lettek, annak ellenére, hogy személyesen munkát végeznének. Itt 
sokan a részmunkaidőben találtak menedéket, amihez viszont mun-
kaviszony kell.

Jogos tehát a kérdés, hogy egy betéti társaság beltagja mikor lehet 
munkaviszonyban.

Az új Ptk. hatályba lépése óta párhuzamosan kell vizsgálnunk a Gt. 
és a Ptk. szabályait. A cégek egy része ugyanis még a Gt. hatálya alatt 
működik, míg vannak, akik már a Ptk. alá tartoznak.

Egy nagyon régi – 1997-es – bírósági határozat szerint a betéti tár-
saság beltagja csak akkor végezheti munkaviszony keretében a társa-
ság javára folytatott személyes közreműködését, ha vele a munkaszer-
ződést az üzletvezetésre jogosult másik beltag köti meg. Ez a szemlélet 
azonban alaposan megváltozott, hiszen a 2006-ban hatályba lépett 
Gt. szerint akár a kültag is lehet üzletvezetésre jogosult tag. És a 2006-
ban hatályba lépett Gt. más lehetőséget is tartalmazott.

A Gt. alapján

Nézzük akkor a Gt. szabályát. A 22. § (3) bekezdése szerint a vezető 
tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem 
láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes korlátolt felelősségű 
társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre 
egyedül jogosult tagja.

A lényeg a két gondolatjel között van: „ha a társasági szerződés 
eltérően nem rendelkezik”.

A társasági szerződés tehát rendelkezhet úgy, hogy a betéti társa-
ság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja munkaviszonyban látja el az 
ügyvezetést. Amennyiben ezt a társasági szerződés nem tartalmazza, 
úgy az említett vezető tisztségviselő munkaviszonyban nem láthatja el 
az ügyvezetést, csak társasági tagi jogviszonyban. 

Mindezeken felül munkaszerződés megkötésére is szükség van 
ahhoz, hogy a jogviszonyt adózási szempontból munkaviszonnyá mi-
nősíthessük – legalábbis egy NAV-os tájékoztató alapján. 

A Gt. hatálya alatt működő vállalkozások egy másik megoldást is 
választhatnak a beltag munkaviszonya érdekében. Főszabályként a 
kültag a társaság üzletvezetésére nem jogosult, de itt is van lehetőség 
ettől eltérni a társasági szerződésben.

Azaz, ha a társasági szerződésben a kültag lesz az üzletvezető, a 
beltag pedig nem, akkor a beltaggal mint munkát végző személlyel a 
kültag fog munkaszerződést kötni. De itt már nem arról van szó, hogy 
az üzletvezetést kellene ellátni.

A Ptk. alapján

Az új Ptk. némiképp megváltoztatja a Gt. szabályait. Kezdjük rögtön az 
előbb írt lehetőséggel. Az új Ptk. 3:156. §-a szerint a kültag nem lehet a 
társaság vezető tisztségviselője. Ha valaki tehát eddig ilyen társasági 
szerződéssel rendelkezett, akkor annak legkésőbb 2015. március 15-
ig módosítani kell azt.

Szinte örökzöldnek számít, hogy egy betéti társaság beltagja mikor lehet a saját társaságával munka-
viszonyban. Ráadásul az új Ptk. hatályba lépésével egyidejűleg olyan kérdéseket is elő kell vennünk, 
amikről már azt gondoljuk, hogy teljesen körbejártuk.

Beltagok munkaviszonya
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az új Ptk. 3:156. §-a szerint a kültag nem lehet a 
társaság vezető tisztségviselője.
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Az új Ptk. 3:156. §-a szerint a kültag nem lehet a 
társaság vezető tisztségviselője.

Amennyiben egy társaság alapító okiratát szerződésminta szerint 
hozza létre, akkor ennek kötelező előírása van. A 2014. március 15-
től használható nyomtatványokban (ezen a linken érhető el: http://
ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak) arra kerestem 
a választ, hogy lehet-e itt az ügyvezető munkaviszonyát szabályozni. 
Megnyugtató választ találtam.

Részlet a betéti társaságok szerződésmintájából:

11. Az ügyvezetés és képviselet
A társaság ügyvezetésére és képviseletére
a) minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult.
A jogviszony kezdete:  
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogvi-

szonyban/munkaviszonyban látja el.

Azt már a korábbi számunkban is írtuk, hogy az új szabályozás 
szerint minden társaság jogi személyiségű társaság lett, beleértve a 
betéti és a közkereseti társaságokat is. A bt.-ben tehát már nem üzlet-
vezető van, hanem – ugyanúgy, mint a kft.-ben – ügyvezető.

De lehet-e az ügyvezető munkaviszonyban az új Ptk. szerint?

Az új Ptk. semmilyen formában nem foglalkozik az ügyvezetők jogvi-
szonyával. A 3:22. § megmondja, hogy milyen feltételekkel lehet valaki 
vezető tisztségviselő, de nem engedi és nem is zárja ki a munkaviszony 
lehetőségét. Mindösszesen annyi támpontunk van, hogy a vezető tiszt-
ségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Ha viszont nincs előírás az ügyvezetők jogviszonyára, 
akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
megoldás lehet, a társasági szerződésben 
rögzítjük, hogy az ügyvezető feladatát mun-
kaviszony keretében látja el.

Az Mt. alapján

Azt látjuk, hogy a Ptk. nem tilt-
ja, tehát lehet munkaviszony. 
De mit mond erről a Munka 
törvénykönyve?

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. 
Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés 
alapján munkavállalót foglalkoztat, míg munkavállaló 
az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján 
munkát végez. 

Ha a cég társasági szerződésében rögzítjük, 
hogy az ügyvezetőt mint természetes személyt 
munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, akkor 
ennek a feltételnek is megfeleltünk.

A cégtörvény szerint

Még egy utolsó szempont, ami esetleg a fenti következ-
tetést erősíti. A Gt. megszűnésével nem szűnt meg a cégtörvény, 
mely többek között a cégek alapításával kapcsolatos szabályokat is 
tartalmazza.
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Vigyázz a számlatömbre!   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Szigorú számadású 

Sok nyomtatványra mondjuk, hogy szigorú számadású, de ez az egyik 
legfontosabb, hiszen erről az adóhatóságnak is van nyilvántartása. Így 
ha vásárolunk egy számlatömböt, de azt már saját nyilvántartásunkba 
nem vezetjük fel, az adóhatóság akkor is tudja, hogy volt egy ilyen 
beszerzés. És ha nem tudunk a tömbbel elszámolni, akkor bírságra 
számíthatunk, de erről később.

Szigorú számadás alá tartoznak azok a nyomtatványok is, melye-
ket nekünk, belső nyilvántartásban kell vezetni. Ezekhez könnyebben 
hozzájutunk a nyomtatványboltban vagy akár saját sorszámozást is be-
vezethetünk. A lényeg, hogy a sorszámozás folyamatos legyen. Ilyen 
például a bevételi pénztárbizonylat, a pénztárjelentés vagy a gépko-
csi-menetlevél.

A számlatömb tehát annyival több ezeknél a nyomtatványoknál, 
hogy a sorszámtartományt a forgalmazónak meg kell kérni a NAV-nál, 
és az értékesítésről adatot kell szolgáltatni a hatóság felé.

Ha elveszik a nyomtatvány

Talán érezzük, hogy egy számlatömb elvesztésekor komolyabb prob-
lémáink lehetnek, mintha pl. egy még üres gépkocsi-menetlevelet 
nem találunk meg.

A számlakibocsátó oldalán – bár erre jogszabályi előírás nincs – a 
minél inkább jogkövető magatartás tanúsítása érdekében indokolt a 
számlatömb elvesztésének (pl. ellopásának) bejelentése a NAV felé.

Fel kell venni egy jegyzőkönyvet, ha van rendőrségi jegyzőkönyv, 
akkor az annak mellékletét képezheti. 

A könyvelésből próbáljunk adatot kinyerni arra vonatkozólag, hogy 
mennyi számla lett kiállítva a hiányzó számlatömbben, és ha tudjuk, ak-
kor a már kiállított számlák vevők által hitelesített példányát szerezzük be.

A jegyzőkönyvbe írjuk le, hogy mennyi üres számla maradt a tömb-
ben, és azok milyen sorszámúak. Ezzel némiképp eleget tettünk az 

iratmegőrzési kötelezettségnek, és ha szerencsénk van, akkor elkerül-
hetjük az art.-ban rögzített és ennek elmulasztása esetén fenyegető 
jelentős összegű mulasztási bírság kiszabását.

A fenyegető bírság

A bírság ugyanis jelentős. Az art. 172. § (20a) bekezdése szerint 1 
millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthat minket a NAV, ha 
iratmegőrzési kötelezettségünknek nem teszünk eleget. 

Amennyiben az adózó iratmegőrzési kötelezettségének a nyomdai 
úton előállított számla, nyugta megőrzésének elmulasztásával nem 
tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasz-
nálása ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság ösz-
szege cégek esetében 500 ezer forint, és a hiányzó számlák, illetve 
nyugták számának szorzata által meghatározott összegig terjedhet.

Nem kell sokat számolni, hogy egy 50 lapos tömb hiánya milyen 
bírságot vonhat maga után.

Ugye, neked is rendben vannak a számlatömbjeid?

Azt mindenki tudja, hogy számlatömböt vásárolni sem olyan egyszerű, hiszen arról az eladónak is kell 
adatszolgáltatást küldeni a NAV-hoz. A számlatömbök szigorú számadású nyilvántartás alá tartozó nyom-
tatványok, elvesztésük esetén súlyos lehet a szankció.

Vigyázz a számlatömbre!
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Egyéni vállalkozók 

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok egyszerűek: a tevékeny-
ség megkezdését megelőzően kapott támogatást nem kell bevételnek 
tekinteni, amennyiben az ebből vásárolt eszközöket, árukat, szolgálta-
tásokat nem költségeli le. Ha mondjuk kap a magánszemély 2,5 mil-
lió forint támogatást, melyből 2 millió forint értékben vesz egy tárgyi 
eszközt, akkor a tárgyi eszközre értékcsökkenési leírást egyáltalán nem 
számolhat el, amellett a kapott támogatás sem magánszemélyként, 
sem egyéni vállalkozóként nem adózik.

Persze lehetősége van az egyéni vállalkozónak arra is, hogy a ka-
pott támogatást bevételnek tekinti (valamilyen oknál fogva magasabb 
bevétel kimutatásában érdekelt) olyan összegben, amilyen összegben 
cél szerint költ belőle. Természetesen a cél szerinti kiadásai elismert 
költséggé válnak ebben az esetben.

Társas vállalkozók

Társas vállalkozás alapítása esetén a helyzet zűrösebb. A vonatkozó 
szabályozás azt mondja, hogy az adómentesség feltétele a kapott tá-
mogatás gazdasági társaság részére történő végleges rendelkezésre 
bocsátása. Ez pedig a NAV álláspontja szerint a jegyzett tőke emelését 
jelenti. Társasági szerződés módosítása nélkül tehát nem megy a do-
log. Mivel a támogatási rendelet szerint csak a cégbejegyzést köve-
tően folyósítható a támogatás, így alapításkor a jegyzett tőkébe nem 
lehet betenni.

Ha nem tartjuk ehhez magunkat, akkor a kapott támogatás a ma-
gánszemély egyéb, összevonás alá eső jövedelme lesz, ami után a 
magánszemélynek személyi jövedelemadót kell fizetni. Egészségügyi 
hozzájárulással nem kell foglalkoznia, mivel az már kizárólag a támo-
gatást folyósító szerv kötelezettsége. 

Tegyük fel, hogy a magánszemély leadózta. Az adózott összeg ho-
gyan kerülhet a társasághoz? Ahhoz, hogy a cég a saját nevére vegyen 
belőle eszközöket, a cégnek ajándék formájában adhatja át a tag (tő-
keemelést kizártuk, eleve nem kellett volna akkor adózni). Az ajándék 
sincs ingyen: ha több mint 150 000 forintról van szó, akkor a cégnél 
18% illeték jelenik meg, tehát ez sem jó üzlet. Sőt a társasági adó 
szempontjából is adóköteles bevételként kell számba venni. 

A magánszemély által megvett eszközök ajándékozása még rosz-
szabb választás, mert az illeték és a társasági adó mellett még le nem 
vonható áfával számolnunk kell. Talán a legkevésbé rossz megoldás 
a tagi kölcsön lenne.

Vállalkozások alapításához adott támogatás elszámolása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A vállalkozások alapításakor igényelhető támogatás elszámolása sokszor okoz a könyvelőnek fejtörést. 
Az adózási szabályok – mint sok más esetben – másként kezelik az egyéni vállalkozót és a társas vál-
lalkozót.

Vállalkozások alapításához adott 
támogatás elszámolása

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az adómentesség feltétele a kapott támogatás gaz-
dasági társaság részére történő végleges rendelke-
zésre bocsátása.
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Válasz-adó

A kérdést hosszabban idéztük, pontosan 
azért, mert a tao-törvényből írt idézet választ 
is ad a kérdésre.

A látványcsapatsport-támogatás adóked-
vezményéhez pénzbeli átutalásra van szükség, 
így a definícióban levő térítés nélküli átadás 
valójában egy üres szabály.

A törvény két módon kerülhetne javításra. 
Vagy a fogalmat igazítják a feltételrendszerhez 
(azaz kikerül a térítés nélküli átadás), vagy pe-
dig a feltételrendszerben teremtenek lehető-
séget a térítés nélküli átadásra.

Ez utóbbi üdvözítőbb lenne, hiszen ilyen-
kor a támogató biztos lehetne abban, hogy 
a támogatásából azok az eszközök kerülnek 
beszerzésre, amelyeket valójában támogatni 
szeretne. Vagy például egy fuvarozással foglal-
kozó vállalkozás a csapat szállítását is adhatná 
ilyen támogatás formájában. De erre még 
várni kell…

?

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.

A látványcsapatsport-támogatás a tao-tv. 4. § (44) bekezdése szerint lehet térítés nélkül átadott 
eszköz könyv szerinti értéke vagy akár térítés nélkül nyújtott szolgáltatás is, amit bekerülési ér-
téken kell meghatározni. A látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményénél, a tao-tör-
vény 22/C §-ában viszont a törvény az arra jogosult szervezet számára történő átutalásról beszél. 

Ezzel párhuzamosan a bejelentéshez szolgáló SPORTBEJ nyomtatvány a következőket írja:
„A Tao. tv. 22/C § (3) bekezdése, illetve a Korm. rendelet 7. § értelmében a látványcsapatsportot 

támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő ösz-
szegű juttatást (vagy annak egy részét) a támogatási igazolás kézhezvételét követően pénz-
ügyileg teljesíti. A támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét 
– annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az állami adóhatósághoz be kell je-
lenteni. A bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 
NAV) által rendszeresített jelen nyomtatványon teljesíthető, más módon nem fogadható el.”

Ez tehát azt jelenti, hogy a támogatást csak pénzben lehet nyújtani. 
Ha ez így van, akkor a fogalmak között írt térítés nélküli átadás mikor lehet adókedvez-

ményre jogosító látványcsapatsport-támogatás?
Vagy a természetben adott támogatások nem jogosítanak a látványcsapatsportok támoga-

tásaként adókedvezményre?
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Válasz-adó

?
Ha saját felhasználásra történik reklámanyag-készíttetés (névjegykártya, szó-
rólap, levélpapír), az igénybe vett szolgáltatás vagy anyagköltség? Általában 
az olyan esetekben, amikor valaminek a létrehozását rendelem meg, akkor 
szolgáltatást igényelek, de valójában a végeredmény az kézzelfogható ter-
mék. Hasonló a kérdés pl. a kulcsmásolás esetében is. Ezekben az esetekben a 
könyvelésben igénybe vett szolgáltatást vagy anyagköltséget kell könyvelni?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

vásárolsz (mint amikor fénymásolópapírt ve-
szel, mert az anyagköltség), hanem annak a 
szolgáltatásnak az eredményét, amivel arra 
rányomtatták a reklámodat.

Ők tehát neked szolgáltatást nyújtanak úgy, 
hogy az anyagköltséget ők számolják el. Nekik 
a kulcs vagy a papír anyagköltség, neked nem.

A reklámanyag-készíttetés, kulcsmásolás stb. 
véleményem szerint igénybe vett szolgáltatás, 
mert végeredményképpen egy kulcsmásolás 
kapcsán nem a vasdarabot vásárolod, hanem 
annak a szolgáltatásnak az eredményét, ami-
vel ki tudod nyitni az ajtót.

Vagy a reklámanyag esetében nem papírt 
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A dilemma

Évezredes problémáról van szó, amikor egy magánszemély fel-
teszi a kérdést, hogy egyéni vállalkozó legyek-e vagy adószámos 
magánszemély. Erre egyértelmű választ jogszabályok nem adnak. 
Abból lehet csak kiindulni, hogy az egyéni vállalkozásról szóló 
törvény az üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés 
céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett magánszemély-
ként folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozásnak 
tekinti. Kivételek közé rakja az őstermelőt, az ügyvédet és az ál-
latorvost. Persze nem velük van a gond. Vegyünk mondjuk egy 
magántervezőt. Régebben lehetett ilyet hallani, hogy a szellemi 
szabad tevékenységre elég az adószám. A jelenleg hatályos szabá-
lyozás ezt a hagyományt felrúgva, kizárólag a tevékenység végzésé-
nek a gyakoriságára helyezi a hangsúlyt (a nyereségérdekeltséget 
azért lehet feltételezni). A tervező esetében érdemes úgy megkö-
zelíteni a kérdést, hogy miből él. Ha csak mellékállásban csinálja, 
mondjuk évente 4-5 családi ház tervét elvállalja, akkor belefér az 
adószámos magánszemély kategóriájába. Ha arról van szó, hogy 
ez a főtevékenysége, akkor gondolkozás nélkül egyéni vállalkozó-
nak kell tekinteni. 

Honnan tudjuk, hogy ki az egyéni vállalkozó?

Rögtön jön a kérdés, hogy mi annak a szankciója, ha valaki a „rossz 
utat” választja. Röviden semmi, az adóhatóság nem minősítheti 
át egyéni vállalkozóvá azt, aki adószámos magánszemély, és en-
nek megfelelően nem állapíthat meg nála járulékot, szochót stb. 

Azért-e hosszú bevezetés, mert a kifizetőre óriási felelősség hárul, 
amikor egy magánszemélytől érkező számlát ki kell fizetnie. Nincs 
már olyan hüvelykujjszabály, ami tevékenység, adószám első karak-
tere vagy egyéb szempont alapján a kifizető számára megmondaná, 
hogy adószámos magánszemélytől vagy egyéni vállalkozótól érke-
zett a számla. 

Magánszemélytől kapott számla esetén az első dolgunk azt meg-
vizsgálni, hogy van-e rajta 7 jegyű nyilvántartási szám, vagy ügyvéd, 
állatorvos, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, szabadalmi ügyvivő 
esetén valamilyen regisztrációs szám. Az egyéni vállalkozók főbb ada-
tai nyilvánosan hozzáférhetők. A lekérdezés a https://www.nyilvantarto.
hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action honlapcímen indítható (EVIG-
nyilvántartás). A számlabefogadó számára eddig ismeretlen egyéni 
vállalkozó esetén kötelező ellenőrizni a számlán szereplő nyilvántar-
tási számot az előbbi linken. Ha itt nem található vagy a nyilvántartás 
szerint már a kifizetés pillanatában nem egyéni vállalkozó, akkor az 
adószámos magánszemélyekkel azonosan kell kezelni. Az EVIG-
nyilvántartásban egyébként név alapján is lehet keresni. Az egyéni 
vállalkozókról szóló törvény kimondja, hogy a számlákon a vállalkozó 
köteles a nyilvántartási számot feltüntetni. Ezt azzal kell kiegészíteni, 
hogy aki adózási szempontból egyéni vállalkozó csak (ügyvéd, állator-

Amikor egy leendő új ügyféllel első alkalommal találkozunk, gyakran felmerül az a kérdés, hogy mikor 
kell egyéni vállalkozást indítani, és mikor elég az adószámos magánszemély minőség. Persze a tevé-
kenység típusától, a vállalkozó terveitől és még sok egyéb tényezőtől függ a választás, és gyakran már 
az első percekben kizárunk jó néhány vállalkozási formát. És sokszor nem is csak a saját adókötelezett-
ségünkre kell gondolni, hanem arra is, ami a leendő partnerünket fogja majd sújtani.

Egyéni vállalkozó kontra 
adószámos magánszemély
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adószámos magánszemélynél figyelni kell arra is, 
hogy nemcsak az 1408-as bevallás jön képbe, ha-
nem biztosítási jogviszony esetén a 14T1041-es be-
jelentőlap is.
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Egyéni vállalkozó kontra adószámos magánszemély   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

vos stb.), azoknál a saját hatóságuk, kamarájuk által adott nyilvántar-
tási szám megfelelő lesz.

A következő lépésben nézzük meg, milyen esetekkel szembesülhet 
a könyvelés magánszemélytől kapott számlák esetén (az egyszerűség 
kedvéért most az egyéni vállalkozókról szóló törvény hatálya alá tarto-
zó magánszemélyekkel foglalkozunk):

EVIG-nyilvántartás 
szerint 

egyéni vállalkozó

EVIG-nyilvántartás 
szerint NEM 

egyéni vállalkozó

Számlán 
szerepel 

nyilvántar-
tási szám

A számlát teljes 
egészében ki lehet 

fizetni

Adószámos 
magánszemélyként 

kezelem

Számlán 
nem sze-

repel nyil-
vántartási 
szám, vagy 
helytelenül 

szerepel

Ha utánajár a kifizető, 
akkor számlajavítást 
kérve ki lehet fizetni 

teljes egészében, 
egyéb esetben 

adószámos magánsze-
mélyként kezelendő

Adószámos 
magánszemélyként 

kell kezelni

Az egyik problémás eset, amikor nem szerepel a nyilvántartási szám 
a számlán. A hivatalos megoldás szerint kegyetlenül a 10% költséghá-
nyaddal neki kell esni és leszámfejteni. Ez a kifizetőnek nyilván nem 
vonzó, mivel az adminisztratív teendők mellett szochót, szakképzésit, és 
utána még vitát is fog eredményezni. A kifizető érdekelt abban, hogy 
felkutassa a magánszemély egyéni vállalkozói kilétét, főleg, ha előzete-
sen ilyen információval bírt. Ha a nyilvántartási számot utólag beszerzi, 
akkor megint csak a hivatalos eljárás szerint javíttatni kellene a számlát. 
Ha kifizetőnek ez érdekében áll (pl. később kell fizetni), akkor ezt meg is 
teszi, de kisebb számlák esetén kézenfekvőnek látszik, hogy a számlára 
a kifizető vezeti rá a nyilvántartási számot vagy a honlapon talált infor-
mációt kinyomtatva kifizeti a számlát teljes egészében.

Eljárási szabályok

Ha adószámos magánszeméllyel van dolgunk, akkor nincs mit 
tenni, a szokásos nyilatkoztatás, adó- és járuléktételek levonása 
következik. Adószámos magánszemélynél figyelni kell arra is, hogy 

Adószámos magánszemélynél figyelni kell arra is, 
hogy nemcsak az 1408-as bevallás jön képbe, ha-
nem biztosítási jogviszony esetén a 14T1041-es be-
jelentőlap is.
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nemcsak az 1408-as bevallás jön képbe, hanem biztosítási jogvi-
szony esetén a 14T1041-es bejelentőlap is. A biztosítotti jogállás 
bejelentését esetükben elég a kifizetést követő 8 napon belül meg-
tenni, nem kell előzetesen. Ha tudom, hogy tartósan nekem fog 
dolgozni a magánszemély, és folyamatos munkavégzés mellett a 
kifizetés jövedelemtartalma eléri a minimálbér 30%-át, akkor elő-
zetesen is be lehet jelenteni, végső dátum nélkül. A megbízási díj 
esetén a munkabértől eltérően nem az elszámolt hónapot, hanem 
a tényleges kifizetést kell irányadónak tekinteni abból a szempont-
ból, hogy melyik havi 08-asban szerepeltetem. Egy augusztusi meg-
bízási díjat, ha októberben fizetek ki, akkor arról november 12-ig 
kell számot adni.

A magánszemély oldaláról azzal az esettel érdemes foglalkozni, 
amikor a magánszemélynek kifizetik a teljes összeget, holott adószá-
mos magánszemélyként tőle vonni kellett volna a járulékokat. Mivel 
a magánszemély a járulékokat, a szochót maga után nem fizetheti, 
kizárólag a személyi jövedelemadóval kell számolnia, negyedévente 
kell előleget fizetni. Hogy miért nem kell fizetnie egészségügyi hoz-
zájárulást: mivel biztosítási jogviszonyban van, az már csak mellékes, 
hogy ezt nem jelentették be. Ha más biztosítási jogviszonya nincs, ak-
kor az idén 6810 Ft-os havi tételű egészségügyi szolgáltatási járulékkal 
számolnia kell.

A tévedés szankciója

A tévedésnek két fajtáját kell megkülönböztetni: saját magunk fedez-
zük fel a hibát, vagy ha az adóhatóság tárja fel a hiányosságot.

Tipikus jelenség, hogy mire a könyvelőhöz kerül a számla, akkor 
derül ki, hogy nem egyéni vállalkozóról van szó, és az ügyfél már 
kifizette a magánszemélyt. Ha megállapítást nyer, hogy biztosítási 
jogviszony is van, akkor a T1041-es nyomtatvánnyal visszamenőleg 
bejelentjük, és a bruttó díj 90%-ából kiindulva (utólag még nyilat-
kozhat a magánszemély magasabb költséghányadról) leszámfejtjük az 

összeget. A szocho, a szakképzési hozzájárulás eleve a kifizetőt terheli, 
ez nem kérdés. A levonni elmulasztott 10% nyugdíjjárulék, illetve a 
7%-os egészségbiztosítási járulék szintén a kifizető terhe lesz, egyedül 
a levonni elmulasztott személyi jövedelemadót nem kell a kifizetőnek 
„kipótolnia”. A levonni elmulasztott járulékokat a magánszemélytől 
egyébként jogosan követelheti –már amennyiben utolérhető még az 
illető.

Az adóhatósági helyreigazítás még ettől is rázósabb. Ha egyéni 
vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kifizetjük a magánsze-
mélyt, majd kiderül, hogy adószámos magánszemély, akkor az ösz-
szes adót, járulékot, szankciót a kifizető nyakába fogják varrni. Le-
gyen mondjuk egy 200 000 forintos megbízási díj, melyet a kifizető 
gazdasági társaság – akár jóhiszeműen, akár hanyagságból – teljes 
egészében átutal a magánszemélynek. Az adóhatóság utólag meg-
állapítja a jövedelemtartalmat, amit nyilatkozat hiányában 180 000 
forintnak fog venni. Ezen alapra vetítve: 27% szochót, 1,5% szak-
képzési hozzájárulást, 10% nyugdíjjárulékot, 7% egészségbiztosítási 
járulékot, azaz 81 900 forint adóhiányt fog megállapítani. A szocho 
és szakképzési 50%-a lesz az adóbírság, továbbá a levonni elmulasz-
tott járulékok, illetve a levonni elmulasztott személyi jövedelemadó 
50%-a mulasztási bírság lesz. Ez a két bírságtétel összesen 55 350 
forint lesz, az adóhiánnyal együtt már 137 250 forintnál járunk, amit 
megfejel még a késedelmi pótlék.

A magánszemély oldaláról nincs szankció, csak ha a személyi jöve-
delemadót nem fizeti meg. Előfordulhat még nála mulasztási bírság, 
ha a magánszemély a kifizetőt megtéveszti (nem valós nyilvántartási 
számot tüntet fel a számlán), de ez inkább a kifizető adóbírságát mér-
sékelheti.

Következtetés

A helyes út az volna, ha a felek előzetesen egyeztetnének arról, hogy 
a megbízott fél milyen formában fogja a tevékenységet végezni. Ha 
előre tisztázzák, hogy adószámos magánszemélyként, akkor ez az in-
formáció a megbízási díjra is nyilvánvalóan hatással lesz. Maradjunk 
a 200 000 forintos példánál és a 10%-os költséghányadnál. Egyéni 
vállalkozó esetén a 200 000 forint lesz költség (áfával most nem fog-
lalkozunk, normál áfaalanyként egyébként sem tényező). Adószámos 
magánszemély esetén szochóval, illetve a szakképzési hozzájárulással 
számolva 159  000 forintos díj mellett lesz a költségteher a kifizető 
oldalán 200 000 forint. A számok jól mutatják, hogy fontos az előze-
tes egyeztetés, bár tudom, hogy általában utólag derülnek ki ezek a 
problémák.

A levonni elmulasztott 10% nyugdíjjárulék,  
illetve a 7%-os egészségbiztosítási járulék a ki-
fizető terhe lesz, egyedül a levonni elmulasztott 
személyi jövedelemadót nem kell a kifizetőnek 
„kipótolnia”.
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Vezércikk

Utólagos adóalap-csökkentés
 
A 2014-es adócsomagban változásként beszéltünk róla, hiszen a tör-
vényben teljesen új helyre került a szabályozás. A korábbival összeha-
sonlítva persze sok hasonlóságot lehet felfedezni, de tudjuk, hogy a 
lényeg mindig a részletekben van.

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
 
Sok problémát okoz egy vállalkozásnál egy látszólag egyszerű és ártatlan 
kis jótékonykodás. Ha egy vállalkozás saját eszközeivel, embereivel in-
gyenesen nyújt szolgáltatást, mintegy támogatási célból, könnyen bajba 
kerülhet egy adóellenőrzés kapcsán, ha nem kellően körültekintő.

Alanyi adómentes vállalkozás saját rezsis beruházása

Jól tudjuk, hogy az alanyi adómentes vállalkozások egyes esetekben 
nem járhatnak el alanyi mentes minőségükben. Hiába adómentesek, 
nekik is vannak áfaproblémáik. Ha önmagában a saját rezsis beruhá-
zással foglalkozunk, akkor is találunk cifra történeteket. Próbáljuk meg 
a kettőt vegyíteni. Egy alanyi mentes vállalkozás saját rezsis beruházást 
végez. Nem mindennapi.

Személygépkocsi eladása

A személygépkocsi értékesítése a korábbi években olyan sűrűn vál-
tozott, hogy annak ellenére sokszor kérdés, hogy az utóbbi években 
stabilizálódni látszik a helyzet. Cikkünkben megpróbáljuk rendszerezni 
a különböző vállalkozások eseteit: katások, evások, alanyi mentesek, 
tesztautók és hasonló ínyencségek.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1. Hány tizedesjegyig kell az átlagos állományi létszá-
mot kiszámolni a rehabilitációs hozzájárulásról szóló 
törvény alapján?

a) Az átlagot minimum két tizedesjegyre kell megállapítani.
b) Az átlagot pontosan egy tizedesre kell meghatározni.
c) A KSH útmutatója az átlagos állományi létszámra nem határoz 

meg tizedest, azt mindig egész számra kell kerekíteni.

2.	 Lehet-e	 egy	 szerződés	 érvénytelen	 azért,	mert	 a	 jó	
erkölcsbe ütközik?

a) Igen, minden, amit erkölcsileg nagyon-nagyon elítélünk, az egy 
szerződésbe sem kerülhet bele érvényesen.

b) Igen, de csak akkor, ha a felek a szerződésben ezt nem zárják ki.
c) Nem, ha a szerződést aláírtuk, akkor erre már nem hivatkozha-

tunk.

3.	 Milyen	hosszú	lehet	a	munkaidőkeret	időtartama?
a) Legfeljebb 4 havi.
b) Legfeljebb 12 havi.
c) Nincs korlát.

4. Lehet-e egy beltag munkaviszonyban a saját betéti 
társaságával?

a) Nem, mert az új Ptk. szerint a kültag már nem lehet vezető tiszt-
ségviselő, ezért a beltag nem tud munkaviszonyt létesíteni.

b) Igen, de csak akkor, ha legalább két beltag van a betéti társaság-
ban.

c) A Ptk. nem tartalmaz tiltást erre vonatkozólag, tehát lehet munka-
viszonyban, de erre a társasági szerződésben ki kell térni.

5.	 Be	kell-e	jelenteni,	ha	elveszik	a	cég	számlatömbje?
a) Nem, de jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt kell az elévülési időig 

megőrizni.
b) Igen, az art. előírása szerint az eltűnést követő 8 napon belül be 

kell jelenteni.
c) Az art.-ban bejelentési kötelezettség nincs, de a jogkövető maga-

tartás tanúsítása érdekében indokolt a számlatömb elvesztésének 
(pl. ellopásának) bejelentése a NAV felé.

+1.	Van-e	adókötelezettsége	a	kifizetőnek,	ha	egy	adó-
számos	magánszemélytől	számlát	fogad	be?

a) Nincs, hiszen a kifizető egy számlát fogadott be. Az ezzel kapcsola-
tos adókat a számlakibocsátó magánszemélynek kell teljesíteni.

b) Igen, hiszen annak ellenére, hogy számlát állított ki, magánsze-
mélyként adózik, így a biztosítási jogviszonyt meg kell vizsgálni, és 
annak megfelelően kell teljesíteni az adó- és járulékkötelezettsé-
get.

c) A kifizetéskor a magánszemély nyilatkozatának megfelelően kell 
eljárni. Ha vállalja az adóterheket, akkor nem kell sem levonni, 
sem befizetni a NAV felé a kifizetőnek.

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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