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A 2014-es év lényeges változásokat hozott ezen a téren, újraszabályoz-
ták az utólagos adóalap-csökkenés eseteit és az utólagos adóalap- és 
adóösszeg-változások (növekedés és csökkenés) kezelésének szabályait.

Az adóalapot és az adó összegét érintő

utólagos változások 
kezelése az áfában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mikor csökken utólag az adóalap, illetve 
az adó összege?

Természetesen jól hangzik, hogy ha utólag 
kiderül, hogy bármely okból csökken az adó-
alap, akkor az arra eső adó valahogy visszajár. 
Ez nagyjából igaz is szokott lenni, de az 
áfatörvény idevonatkozó szabályozása 
ezt elég bonyolultan kezeli.

Az esetek nagy részét ma-
gába foglaló szabály szerint az 
adó alapja utólag csökken a 
szerződés módosulása, vala-
mint megszűnése – ideértve a 
szerződés érvénytelenségének 
és létre nem jöttének eseteit is 
– miatt egészben vagy részben 
visszatérített, visszatérítendő 

előleg vagy ellenérték összegével. Itt a hang-
súly azon van, hogy az ellenérték visszajárna, 
függetlenül attól, hogy az ténylegesen vissza-
térül vagy sem. Gyakori eset, hogy a visszajá-
ró előleg pénzügyileg soha nem térül vissza. 

Előfordulhat, hogy az előleget 
betudják egy következő 

vásárlásba, vagy egy 
korábbi tartozás-
ba, vagy a foglaló 
szabályai miatt 
nem is kell visz-
szatéríteni. A fel-

sorolt esetekben 
is alkalmazható az 

utólagos adóalap-
csökkentés szabálya, 

tehát lehet az adóalapot 
utólag csökkenteni. A má-
sik érdekes dolog, hogy 

adómentes ügyletek 
esetén is alkalma-

zandó a sza-
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A határidő előtti 
fizetésre tekintettel 
adott árengedmény 
(skontó)

Vásárolt mennyiségre 
tekintettel adott áren-
gedmény

Szerződést módosítják 
a felek (írott szerződés 
esetén írásban) Utólagosan csökken 

az adóalap

Utólagosan csökken 
az adóalap

Szerződést nem 
módosítják

Csak akkor csökken az 
adóalap, ha üzletpolitikai 
célú az árengedmény

Értelemszerűen a táblázat jobb alsó sarkában szereplő eset a problé-
más. A felek írott szerződésben megállapodnak abban, hogy az eladó 
1000 Ft/kg egységáron ad el a vevőnek terméket. A vevő folyamato-

bály: közösségen belüli adómentes értékesítés, termékexport, egyéb 
adómentes ügyletek.

Közösségen belüli értékesítés

Vegyük a közösségen belüli adómentes értékesítés esetét. Történik 
egy kiszállítás 2014. június 20-án, 400 ezer forint adómentes összeg-
ben. Havi bevallóként az ügylet a júniusi bevallásban és az A60-as 
nyomtatványon szerepeltetve van. Hibás terméket küld vissza a vevő 
100 ezer forint értékben. Az adóalap utólag csökken, a módosító 
számla elkészül 2014. július 8-án. A partner a módosító számlát át-
veszi 2014 júliusában. Az eladónak a júliusi 1465-ös bevallás 2-es 
sorába negatív előjellel kell szerepeltetnie 100 ezer forintot, illetve ha 
más kimenő tétel van, akkor ezzel az összeggel csökken az adott sor 
végösszege. A júliusi 14A60-as bevallás 01-es lapja szintén tudja ke-
zelni a negatív tételt, tehát a közösségi partner megjelölését követően 
negatív előjellel szerepeltetni kell 100 ezer forintot. A T/U rovat, illetve 
helyesbítés oka rovat üresen marad.

Egyéb esetek

A fenti általános szabályon túl a következő esetekben is csökken utó-
lag az adóalap (ne foglalkozunk azzal, hogy az általános szabály és az 
alábbi felsorolás között átfedés van, a lényeg az, hogy csökkenthető 
utólag az adóalap):

• Lízingügylet (akár nyitott-, akár zártvégű) menet közben hiúsul 
meg, tipikusan, mikor a vevő nem bírja a törlesztőt fizetni. 

• Betétdíj, göngyöleg visszatérítése. 
• Folyamatos teljesítésű ügylet esetén az utólagos elszámolás 

során a vevő javára jelentkező különbözet tipikusan a közmű-
szolgáltatások esetén fordul elő. 

• Háromszereplős ügyletben a láncban első tag ad engedményt 
a lánc utolsó tagjának. (A témát részletesen most nem fejtjük 
ki, de ha van rá igény, akkor egy külön cikkben foglalkozunk 
vele.)

• Termékexport esetén az áru kiléptetése a 90. napon túl, de a 
360. nap előtt történik meg. 

• Skontót vagy vásárolt mennyiségre tekintettel ad az eladó áren-
gedményt a szerződés módosítása nélkül. 

Az utolsó tételnél maradjunk egy kicsit. Az utólagosan adott árenged-
mény nem minden esetben csökkenti az adóalapot. Rendszerezzük 
ezt táblázatos formában.

A 2014-es változások tükrében az ellenérték bár-
mely okból utólag csökken, akkor szinte biztos, hogy 
találunk olyan jogcímet, amivel az arra jutó adót ér-
vényesítjük.

Az adóalapot és az adó összegét érintő utólagos változások kezelése az áfában   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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vényesítjük. Persze ez néha időt igényel, az idő pedig drága tud lenni 
bevallási határidő előtt egy nappal.

Melyik időszakban kell elszámolni az adóalap  
és az adó összegének utólagos változásait?

Az áfatörvény 2014. évtől az idevonatkozó szabályokat a 153/B–153/D 
§-okba pakolta bele. A változások kezelésének eseteit érdemes az 
adózás mechanizmusa (egyenes, fordított) szerint követni.

Az egyenes adózásos ügyletek kezelését illetően nincs változás, a 
következő kis táblázatban az idevonatkozó szabályozást foglaltam össze.

Mely időszaki 
bevallásban kell 
elszámolni?

Eladó által felszámított adó 
csökken

Eladó által fel-
számított adó nő

Eladó 
(számlakibocsátó) 
eljárása

Legkorábban a módosító számla 
átvétele bevallási időszaka

Csak önrevízió 
keretében

Vevő 
(számlabefogadó) 
eljárása

Módosító számla átvétele, vagy 
ha a számla elkallódik, akkor 
a módosító számla kibocsá-
tása hónapját követő hónap 15. 
napjának bevallási időszaka

Módosító számla 
átvétele

Külön kell kezelni azt az esetet, ha fordított adós számlában módosul 
az adóalap, anélkül, hogy az adózási mód megváltozna.

Mely időszaki 
bevallásban kell 
elszámolni?

Adóalap csökken Adóalap növekszik

Eladó 
(számlakibocsátó) 
eljárása

A módosító számla átvétele 
bevallási időszakában csak 
adóalapot csökkent

Önrevízió keretében 
kell az adóalap-növek-
ményt bevallani (pedig 
nincs adóvonzat!)

Vevő 
(számlabefogadó) 
eljárása

A fizetendő ÉS a levonható 
adó csökkenését a módo-
sító számla kézhezvétele 
bevallási időszakában kell 
elszámolni, de ha a számla 
elkallódik, akkor a módosító 
számla kibocsátása hónapját 
követő hónap 15. napjának 
bevallási időszakát kell akár 
önrevízió val helyre tenni

Önrevízió keretében 
kell a vevői fizetendő 
adót bevallani, és még 
ebben az időszakban 
levonásba is helyezheti 
(nem lesz önrev. pót-
léka)

san nagy mennyiséget vásárol, ezt az eladó azzal jutalmazza, hogy utó-
lag 970 Ft/kg-ban állapítja meg az egységárat. Ha ez a szerződésben 
benne volt, vagy utólag módosítják a szerződést, vagy a szerződést 
nem módosítják, de meghirdetett akcióról van szó, akkor az utólagos 
adóalap-csökkenés érvényesíthető. Egyéb esetben (például a felek 
négyszemközt szóban megállapodnak) nem csökken az adóalap.

A felsorolás 2014. évtől nem tartalmazza a tévesztés esetét. Téved-
hetünk abban, hogy

• a szerződésben foglalt árhoz képest magasabb összeg szerepel 
a számlán, vagy 

• az alkalmazandó adómértékhez képest magasabb adókulcsot 
vagy mentesség helyett adókötelezettséget alkalmazunk, vagy 

• áfa hatályán kívüli ügyletet belföldi ügyletként kezeljük, tehát 
adót számítunk fel. 

Attól, hogy a felsorolásban nem szerepelnek ezek az esetek, az utó-
lagos adóalap-csökkenés szabályai igenis alkalmazhatóak, és mint a 
későbbiekben látni fogjuk, ekkor sem kell önrevíziózni a bevallásokat.

Összefoglalásképpen azt lehet kimondani a 2014-es változások 
tükrében, hogy ha az ellenérték bármely okból utólag csökken, akkor 
szinte biztos, hogy találunk olyan jogcímet, amivel az arra jutó adót ér-

A 2014-es változások tükrében az ellenérték bár-
mely okból utólag csökken, akkor szinte biztos, hogy 
találunk olyan jogcímet, amivel az arra jutó adót ér-
vényesítjük.

Az adóalapot és az adó összegét érintő utólagos változások kezelése az áfában   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az adóalapot és az adó összegét érintő utólagos változások kezelése az áfában   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyenes adózás helyett a fordított adózás alkalmazása az iz-
galmasabb eset. Vegyük azt a példát, hogy egy július 5-i teljesítésű 
építőipari szolgáltatásról július 5-én egyenes adós számla került kiál-
lításra. A vevő a számlát augusztus 3-án rendezi az eladó felé. A felek 
szeptemberben jönnek rá, hogy az ügyletnek fordítottan kellett volna 
adóznia: szeptember 18-án elkészül a módosító számla, melyet a vevő 
szeptember 20-án vesz át. A lépések a következők:

• A havi bevalló eladó a szeptember havi bevallásában a normál 
fizetendő adós tételeket csökkenti ezzel az összeggel, és egyben 
a fordított adós sorban szerepelteti az adóalapot. 

• A vevő a hármas feltétel alapján az augusztusi bevallásában 
fizetendő és levonható adót is vall. Ha már az augusztusi beval-
lását beküldte, akkor önrevízióznia kell. 

• A szeptemberi bevallásában a levonható adót a fizetendő ol-
dalon növekményként szerepelteti (ugyanúgy, mintha normál 
ügyletnél árengedményt adnának). 

• Pénzügyileg pedig az eladó tartozik az áfát a vevőnek átadni. 

Amikor nem lehet alkalmazni az utólagos elszámolás szabályait

Végül a témához kapcsolódóan egy „negatív” példa is bemutatás-
ra kerülne, tehát amikor nem tudjuk az adott esetre alkalmazni az 
utólagos elszámolás szabályait. Egy folyamatos teljesítésű ügyletről 
kiállított számlában januári teljesítési időpont került feltüntetésre, 
ugyanakkor az ügylet májusi fizetési határideje szerint májusi tel-
jesítési időpont lett volna helyes. Az eladó a hibát augusztusban 
érzékeli, és helyesbítő számlát állít ki. Az eladó a januári bevallást 
önrevíziózni köteles, és nem teheti meg azt, hogy ezt az adókötele-
zettség-csökkenést egy későbbi időszakban (mondjuk júliusi beval-
lásban) vegye figyelembe. 

Természetesen a májusi bevallást is önrevízióznia kell, mivel 
adókötelezettsége növekedni fog. A módosító számlát befogadó fél 
is kénytelen a januári bevallásból kiszedni ezt a levonható tételt. 
Mivel a módosító számla csak augusztusban áll a rendelkezésére, 
ezért leghamarabb az augusztusi bevallásban szerepeltetheti a le-
vonható adót.

Figyelni kell arra is, hogy gabonások esetén nem elég a be-
vallásban elvégezni a szükséges műveleteket, hanem a 07-08-
as lapokkal is meg kell vívni a közelharcot. A cikk megírásakor a 
NAV honlapjáról elérhető verzió 07-08-as lapja tudta kezelni a 
különbözetelszámolásokat.

Az egyik idevonatkozó tipikus eset a gabonások esetében a boni-
fikáció (minőségi felár): mindkét oldal az alapbevallását és az adat-
szolgáltatását önrevízió keretében módosítani köteles. Az adóalap-
csökkenés már ritkábban fordul elő a fordított adózás rendszerében, 
hasonlóan kell eljárni, mint a normál áfás ügyleteknél (pl. árenged-
mény), nyilván azzal a különbséggel, hogy a vevői oldalon van a fize-
tendő adó.

 
Végül nézzük meg azt az esetet, ha az adózási mód változik. Marad-

va a táblázatos megközelítésnél, a következő összefüggéseket lehet a 
szabályozásból kiolvasni.

Mely időszaki 
bevallásban kell 
elszámolni?

Fordított adózásból 
egyenes adózásba 
módosítunk

Egyenes adózásból fordított 
adózásba módosítunk

Eladói oldal 
teendői

1. Számla módosítása
2. Önrevízió keretében 

az eredeti teljesítési 
időpont szerint be-
vallja az adót

3. Önrevízió kereté-
ben a fordított adós 
ügyletet „kiszedi” a 
bevallásból

1. Számla módosítása
2. Módosító számla kézhez-

vétele időszakának meg-
felelő bevallásában csök-
kenti a fizetendő adót

Vevői oldal 
teendői

1. Módosító számla 
kézhezvétele idő-
szakának megfelelő 
bevallásban bevall-
ja, csökkenti a for-
dított adózás kere-
tében megállapított 
fizetendő adót

2. A levonható adó 
részéhez nem nyúl 
hozzá a vevő, így a 
kívánt adócsökke-
nést eléri

1. Az áfa tv. 60. §-a alapján a 
hármas feltétel (módosító 
számla átvétele, ellenér-
ték megtérítésének napja, 
teljesítést követő hónap 
15-e) szerinti legkorábbi 
bevallás önrevíziója kere-
tében vallja be a fizetendő 
és a levonható adót is

2. A módosító számla kéz-
hezvétele időszakában a 
levonható adót csökkenti 
(15 napos szabályra is 
figyelemmel!)

A 14A60-as bevallás tudja kezelni a negatív tételt, 
tehát az utólagos adóalap változásakor ne felejtsük 
el a közösségi partner megjelölését követően negatív 
előjellel szerepeltetni a módosítás összegét.
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Praktikus jogi és könyvelési tudnivalók a legfontosabb üzleti szerződésekről   dr. Németh Gabriella

A 14A60-as bevallás tudja kezelni a negatív tételt, 
tehát az utólagos adóalap változásakor ne felejtsük 
el a közösségi partner megjelölését követően negatív 
előjellel szerepeltetni a módosítás összegét.

A gazdasági élet szereplői együttműködésüket számtalan különböző 
típusú megállapodás formájában tudják megvalósítani. A szóbeli 
szerződések mellett a felelős vállalkozások gyakran alkalmazzák az 
írásbeli megállapodási formát, és a hatályos polgári törvényköny-
vünk is számtalan kifejezetten és külön is nevesített szerződésformát 
tartalmaz. Persze ez nem jelenti azt, hogy csak a Ptk.-ban nevezett 
szerződéstípusok léteznek, lehetőség van ettől eltérő címmel és tar-
talommal ellátott megállapodások megkötésére is. 

Lássuk a legismertebb üzleti szerződéseket ABC-rendben:

1. Adásvételi szerződés (ingó- és ingatlan-adásvétel)

Az adásvételi szerződést valamely ingó vagy ingatlan vagyon-
tárgy eladásakor kötjük meg, amelyben az eladó eladja, a 
vevő pedig megvásárolja az adott dolgot. Bármilyen dolog 
vagy vagyoni érték adásvétel tárgya lehet, melynek piaci ér-
téke van és forgalomképes. Nem lehet érvényesen adásvételi 
szerződést kötni olyan dolgokra, amelyek a hatályos polgári jog 
szerint forgalomképtelenek (ilyen pl. az önkormányzati vagy az 
állami vagyon). Könyvelési szempontból nagyon fontos, hogy 
az adásvétel tárgyának vételára egészen pontosan meg legyen 
határozva, illetve az egyösszegű vagy a részletekben történő fize-
tés pontos feltételeit is tartalmazza a szerződés. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy melyik lesz a nap, amikor a tulajdonjog átszáll és 
a vételárat az eladó vagyonába be kell könyvelni. Amennyiben 
az adásvételi üzlet során tulajdonjog-fenntartással történő eladás 
történik, az már speciális jogi és könyvelési ismereteket is igé-
nyelhet. A dolgot vagy a jogot eladni csak az tudja, aki maga is 

rendelkezik felette, minden olyan adásvétel semmis, amelyben 
olyan valaki értékesít egy dolgot, amely nem is áll az ő tulajdo-
nában.

Amikor Böröczky Zsuzsi felkért, hogy a legfontosabb üzleti szerződésekről írjak egy cikket az Irányadó ma-
gazinba, egyszerre rögtön több mint tízféle fontos szerződéstípus is eszembe jutott, de abban is biztos vol-
tam, hogy helyhiány miatt nem lesz mód arra, hogy tíznél több szerződés legfontosabb jogi és könyvelési 
tudnivalóit ismertessem a kedves olvasóval. Így kényszerűségből muszáj volt a valóban legfontosabbakat 
kiválasztanom. (Amennyiben azonban ez az írás nagy érdeklődésre tartana számot, bármikor készen állok, 
hogy az itt ismertetetteken kívül egyéb szerződéstípusokról is közreadjak egy ismertetést.)

Praktikus jogi és könyvelési tudnivalók 
a legfontosabb üzleti szerződésekről
Szerző: dr. Németh Gabriella

A bérleti és a rezsidíjakról is valamilyen könyvelé-
si bizonylat kiállítása szükséges lesz, amennyiben 
a bérbeadó vagy a bérlő gazdasági társaság vagy 
adószámmal rendelkező személy. 
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2. Ajándékozási szerződés

Amikor valaki vételár átvétele nélkül, azaz ellenérték szolgáltatása nélkül 
átad egy dolgot vagy egy vagyontárgyat egy másik személynek, akkor aján-
dékozásról beszélünk. Gyakori tévhit, hogy az ajándékozás esetén nem tün-
tetik fel a felek a szerződésben az ajándékul szolgáló tárgy vagy jog értékét. 
Pedig ezt is tudni kell. Attól függetlenül, hogy vételárat nem fizet a meg-
ajándékozott a kapott dologért, annak természetesen van értéke. Bizonyos 
esetekben a kapott ajándék után ajándékozási illetéket is fizetni kell, hiszen a 
jogalkotó is tudja, hogy az ajándékozó vagyonköréből egy vagy több vagyoni 
értékkel bíró dolog vagy jog átkerül a megajándékozott vagyonába, tehát azt 
növeli. A jelenlegi szabályok között házastársak és egyenes ági rokonok között 
az ajándékozás illetékmentes, ezekben az esetekben tehát nem kell vagyon-
szerzési illetéket fizetni. Könyvelési szempontból elengedhetetlen tudni az 
ajándékul szolgáló vagyontömeg értékét, hiszen attól függetlenül, hogy ellen-
érték-fizetés nem történik, a megajándékozó könyveiből át kell tudni vezetni 
a megajándékozott könyveibe az adott értéket.

3. Bérleti szerződés (lakás- és helyiségbérleti szerződés)

A bérleti szerződés leggyakoribb előfordulási formája a lakásbérlet. De 
a lízingszerződés is egy bérleti elemeket tartalmazó vegyes szerződés. 
Lakás- vagy helyiségbérleti szerződésekre speciális jogszabály irányadó, 
így nem elegendő a Ptk. általános rendelkezései ből kiindulni. A bérleti 
jogviszonynál fontos tudnunk, hogy csak az adhat bérbe egy dolgot vagy 
egy ingatlant, aki annak a tulajdonosa vagy hasznosítása felett rendel-
kezni jogosult. A bérleti szerződésnél mindig meg kell határozni a bérlet 
futamidejét (ez akár határozatlan idejű is lehet), a bérleti díj pontos ösz-
szegét és fizetési esedékességét, és amennyiben a bérelt vagyontárgyra 
a használatból eredően kiadások is keletkeznek, feltétlenül rögzíteni kell 
a szerződésben, hogy ezen kiadásokat (pl. lakásbérletnél a rezsidíjak 
vagy a közös költség) ki viseli. A bérleti és a rezsidíjakról is  valamilyen 
könyvelési bizonylat kiállítása szükséges lesz, amennyiben a bérbeadó 
vagy a bérlő gazdasági társaság vagy adószámmal rendelkező személy. 
A bérleti szerződéseknél különösen ügyelni kell a felmondás kérdései-
re, amelynek során speciális, jogszabályban rendezett utasításokat kell 
betartani. Bérleti szerződés felmondását ne csináljuk ügyvéd nélkül.

4. Kereskedelmi, ügynöki szerződés  
(értékesítők, bizományosok szerződése)

Amikor valaki egy másik személy vagy társaság számára az üzletszer-
zésben működik közre, azaz segít az értékesítésben, az eladásban, 

amely a megbízójának a javát szolgálja, ebben az esetben általában 
kereskedelmi ügynöki megállapodást kötünk. Ez nem egy taxált, fixen 
meghatározott tartalommal bíró szerződési forma, de minden olyan 
fontos jogot és kötelezettséget érdemes rögzíteni benne, amely a meg-
bízó és kereskedelmi ügynöke számára fontos. Milyen nagyságrendű 
értékesítésben bízik a megbízó, milyen határidőre, milyen földrajzilag 
meghatározott körzetben kell az ügynöknek az értékesítést folytatni, és 
egészen pontosan kell meghatározni – akár a könyvelés szempontjából 
is – azon juttatások összegét és módját, amelynek alapján az értékesítő 
mint ügynök a jutalékát levonhatja a befolyt összegekből. Amennyiben 
bizományosi értékesítés történik (erről már egy korábbi magazinlap-
számban írtam), úgy különösen figyelni kell a könyvelés során arra, 
hogy kinek a tulajdona kerül értékesítésre, kit illet a bevétel, és azt kinél 
kell könyvelni. A kereskedelmi ügynöki szerződéseknél általában nagy 
cégek választott bíróságot is ki szoktak kötni, elkerülendő a hosszas és 
évekig elhúzódó pereskedést. Ennél a szerződéstípusnál különösen 
ügyelni kell arra, hogy a földrajzi és időbeli korlátozásokat egyértel-
műen foglaljuk a megállapodásba, csak így tudjuk elkerülni a jövőbeli 
vitákat. Amennyiben pedig az ügynök kizárólagosságot vállal, ebben az 
esetben ezt kifejezetten bele kell foglalni a megállapodásba.

5. Megbízási szerződés  
(tanácsadók, megbízottak, szolgáltatók szerződése)

Valamely szolgáltató vagy tanácsadó igénybevételekor általában megbí-
zási szerződést szoktunk kötni. Megbízási szerződést illik kötni oktatási 
tevékenység végzésekor is, vagy valamilyen konferencián történő fellé-
péshez, vagy előadás megtartásához. A megbízott köteles a rábízott fel-
adatot a legjobb tudása szerint ellátni, de a megbízás olyan szerződést 

Praktikus jogi és könyvelési tudnivalók a legfontosabb üzleti szerződésekről   dr. Németh Gabriella
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jelent, amelynek során konkrét munkával elérhető eredmény nem áll 
elő. Bár az előadás megtartása után a tudás átmegy a hallgatóság fejébe 
vagy a konferenciafellépés során az átadott információk közkinccsé vál-
nak, mégsem tud a megbízott olyan egyértelmű eredményt felmutatni, 
mint pl. egy építési vagy tervezési szerződésnél (amelyek vállalkozási 
szerződésnek minősülnek). Az adótanácsadói tevékenység is megbízás 
jellegű jogviszony (ellentétben pl. a konkrét mérleget vagy főkönyveket 
előállító könyvelési szerződéssel). A megbízási szerződésben pontosan 
meg kell mondani a megbízott feladatkörét, érdemes rögzíteni, hogy ki 
rendelkezik a megbízás során utasítási joggal, valamint a megbízási díj 
és annak esedékessége is mind olyan tartalmi elemek, amelyek nélkül 
a megbízási szerződés nem jöhet létre.

6. Munkaszerződés (munkaköri leírással kiegészítve)

A munkaszerződésre egy szigorú, speciális jogszabály, a Munka tör-
vénykönyve az irányadó. Eszerint kell a szerződést írásban megkötni, a 
felmondás szabályai is szigorúak. A munkaviszony során az elvégzendő 
feladatokat a munkaköri leírásban érdemes és szükséges rögzíteni, ami 
a munkaszerződés részét képezi. Munkaügyi vitákhoz erre specializált 
jogi képviselőt érdemes felkérni, mert annyi nüansznyi jogszabály le-
hetséges az ügy elbírálásakor, amelyhez nem elég csak a munkaszer-
ződést ismerni. A munkaviszony során speciális körülmény, amikor a 
munkavállaló a munkáltató érdekében hoz létre pl. szellemi alkotást és 
szerzői jogi tartalmakat, ezek könyvelése, szerződése is olyan szaktu-
dást igényel, melyet nem érdemes otthon eszkábált szerződésekbe 
foglalni. A munkaszerződés felmondása pedig speciális, érdemes 
tájékozódni munkajogásznál és a munkaviszony megszüntetésekor 
körültekintően eljárni. 

7. Vállalkozási szerződés (munkával elérhető eredmény ellátásához)

A vállalkozási szerződés – összehasonlítva pl. a megbízási jogviszony-
nyal – annyiban speciális, hogy a vállalkozó (a köznyelv egyébként 
sokszor alvállalkozónak hívja) mindig valamilyen munkával elérhető 
eredmény létrehozására köteles. Az építési vállalkozó felépít egy fa-
lat, az autószerelő beépít egy alkatrészt, a könyvelő elkészíti a mér-
leget, a varroda kiszabja és összevarrja a ruhát stb., a megrendelő 
kérésére és megbízásából. A vállalkozási szerződés fontos tartalmi 
kelléke a vállalkozási díj, amennyiben pedig az egyes részteljesíté-
sek esetén részletfizetés történik, úgy ennek pontos időpontja is. 
A vállalkozási szerződésnél feltétlenül javasolom teljesítési igazolás 
alkalmazását akár a végteljesítés, akár egyes részteljesítésekről van 
szó. Valamint mindig azt tanácsolom cégvezető ügyfeleimnek, hogy 
vállalkozási szerződés aláírása előtt konzultáljanak a könyvelőkkel, 
hiszen sok számlázási, áfafizetési vagy teljesítésigazolási kérdés so-
rán felmerülő apróság és félreértés már ezeken a személyes konzul-
tációkon tisztázódhat. A vállalkozási szerződést természetesen akár 
azt megelőzően is fel lehet mondani, hogy a vállalt eredmény lét-
rejött volna, azonban a polgári törvénykönyv szerint a vállalkozónak 
az elkezdett munkába fektetett költségeit, kiadásait mindenképpen 
meg kell majd téríteni akkor is, ha a megbízó (megrendelő) elállt 
a szerződéstől.

Minden szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó üzleti akara-
tán alapul, ha valamely kérdésben nincsen egyértelműen közös aka-
rat, abban a kérdésben a szerződés nem jön létre. Ezért fontos, hogy 
a szerződés aláírásakor minden fél legyen tisztában a jogaival és a 
kötelezettségeivel. Amely kötelezettségre valamely fél akarata már az 
aláíráskor sem irányult, úgy ezekre vonatkozóan nehéz lesz bebizonyí-
tani, hogy valaha is létrejött a szerződés. Az előző lapszámban a sem-
misség és az érvénytelenség lehetséges módjairól írtam már, minden 
szerződés aláírása előtt fontos végiggondolni azt is, hogy a szerződés 
létrejöttéhez kell-e harmadik személy hozzájárulása vagy egy előzetes 
felhatalmazás (pl. társasági taggyűlési határozat). A jó szerződés ak-
kor jó, ha érvényesen létrejött, azt tartalmazza, amiben a felek meg-
állapodtak, és amire kölcsönös akaratuk egybehangzóan irányul. A 
jó szerződést a felek teljesíteni fogják és teljesíteni is akarják, és az 
aláírástól kezdve arra irányul a szándékuk, hogy minden szerződéses 
kötelezettségüket teljesítsék, nem pedig arra, hogy kibúvókat találja-
nak ezek alól. Ha a szerződés felmondása, megszüntetési módjai és 
a vitarendezési eljárások is rögzítésre kerülnek a megállapodásban, 
akkor már majdnem tökéletes megállapodásról beszélhetünk bárme-
lyik fajta üzleti szerződés esetében.

Sikeres üzleti szerződéseket kívánok!

Praktikus jogi és könyvelési tudnivalók a legfontosabb üzleti szerződésekről   dr. Németh Gabriella
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Zálogházi tevékenység az áfa rendszerben   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A zálogházi tevékenység

A zálogkölcsön nyújtása valójában pénzügyi szolgáltatásnak minősül. 
Így azt jellemzően pénzügyi vállalkozás végezheti. Megoldás lehet 
még egy hitelintézettel kötött szerződés, mert ekkor egy megállapo-
dás alapján végezhet ilyen tevékenységet nem pénzügyi vállalkozás 
is, ügynöki konstrukcióban. Az ügynöki konstrukció adott esetben 
azt jelenti, hogy a cég a zálogtárgy átvételekor a hitelintézet nevében 
nyújtja a zálogkölcsönt.

Valójában ez egy hitel 

Amikor a zálogba helyezi az ügyfél az értéktárgyat, és ennek fejében 
kvázi hitelt kap, akkor ez a mozzanat az áfa szempontjából még nem 
értékelhető. Áfa szempontjából az első értékelhető momentum az, ha 
nem jön az ügyfél az otthagyott értékért, mert akkor onnantól a zálog-
ház értékesítheti a portékát, azaz tulajdonosként rendelkezni jogosult. 

Az áfa szabályozása tehát ezt a momentumot már adóztatja, csak 
későbbi időponttal. Az idevágó szabály azt mondja, hogy majd ha az 
árut valaki megveszi tőle, akkor lesz adókötelezettség az eladási és 
beszerzési oldalon is! 

Vegyük azt az esetet, hogy az ügyfél a laptopját beviszi a zálogházba 
július 5-én. Kap érte 50 ezer forintot, és egy szeptember 15-i határ-
időt a kiváltásra. Az ügyfél nem jön be a laptopért, a zálogház kirakat-
ba teszi az árut. Október 12-én talál rá vevőt 65 ezer forintért. Ezzel a 
nappal két termékértékesítés is lesz:

Az ügyfél értékesíti a laptopot a zálogháznak 50 ezer forintért. 
A zálogház értékesíti harmadik személy felé a laptopot 65 ezer fo-

rintért. 
Mi van akkor, ha a megállapodásnak megfelelően kiváltja a zálogot? 

Ekkor nem történik áfa szem-
pontjából esemény, azaz a zálo-
got otthagyó, illetve a zálogház 
jogállásától függetlenül egyik 
fél sem fizet áfát és nem bo-
csát ki számlát. Végered-
ményképpen egy hitel 
nyújtása és visszafizetése 
történt.

Mire figyeljünk beszerzési 
oldalon?

Azt már tudjuk, hogy tényleges 
áfakötelezettség csak akkor van, 
ha az eladói oldal adóalany. Néz-
zük táblázatos formában az adókötelezettség 
alakulását (tételezzük fel, hogy a zálogház normál áfás 
vállalkozó):

Eladó jogállása Alkalmazandó áfaszabály

Nem adóalany magánszemély
Áfa hatályán kívüli: nincs számla-
adási kötelezettség, nincs áfa egyik 
oldalon sem

Egyéni vállalkozó ebben a minősé-
gében, és áfás vagy evás

Fordított adózás

Egyéni vállalkozó ebben a minősé-
gében és alanyi mentes

Alanyi adómentes vagy ritkán áfás 
számla

Egyéb vállalkozó és áfás vagy evás Fordított adózás

Egyéb vállalkozó és alanyi mentes
Alanyi adómentes vagy ritkán áfás 
számla

A zálogházi tevékenységet folytató vállalkozások mind a beszerzési, mind az eladási oldalon 
különleges adózási szabályokkal kénytelenek találkozni. Jelen összefoglalás próbál ebben 
a labirintusban eligazítást adni.

Zálogházi tevékenység 
az áfa rendszerében
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Zálogházi tevékenység az áfa rendszerben   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A különbözeti adózás (vagy más néven árrésadózás) 
alkalmazásából a zálogházak nincsenek kicsukva.

nincsenek kicsukva. A hozzájuk bevitt, majd később értékesített 
használati tárgyakra minden további nélkül alkalmazható, per-
sze az áfában lévő egyéb feltételeket teljesíteni kell (pl. használt 
termékről legyen szó). Az alábbi táblázat ezt hivatott megvilá-
gítani. Az eladás során feltételezzük, hogy belföldre történik az 
értékesítés.

Eladott termék beszerzé-
sének körülményei

Eladáshoz kapcsolódó 
adókötelezettség

Áfa hatályán kívüli 
(magánszemély nem jött érte) Különbözet szerinti adózás

Fordított adózás
Normál áfás eladásAlanyi adómentes

Normál áfás

Érdekes összefüggés, hogy ha alanyi adómentes számlán érkezik az 
áru (tegyük hozzá, ritka eset), akkor azt csak normál áfás módon lehet 
eladni.

Van-e áfa, ha valaki a saját termékét veszi meg?

Érdemes még kitérni arra az esetre is, ha a zálogban otthagyott tárgy 
vevője ugyanaz a személy, aki korábban otthagyta, de a megállapított 
határidőig nem jött érte. Az előbbi példa szerint tehát szeptember 
15-ig kiválthatta volna a bevitt laptopját, de eddig az időpontig nem 
érkezett meg. Októberben viszont már van pénze kiváltani, és még az 
eszköz is a zálogfiókban van.

Ez esetben úgy kell eljárni, mintha egy harmadik személy vette 
volna meg, azaz mind a beszerzési, mind az eladási oldalon lezongo-
rázom az esetleges kötelezettségeket.

Az nyilvánvaló, hogy zálogházzal leggyakrabban nem adó-
alany magánszemélyek lépnek kapcsolatba, tehát a fő irányvo-
nalat kell jól tudni: ekkor a beszerzési oldalról nincs semmilyen 
áfavonatkozású kötelezettség, kimenő oldalról pedig különbözeti 
adózás van.

A fordított adózás ezen az ágon lehetséges, értékhatárra tekintet 
nélkül. A zálogház a fordított adós számla alapján fizetendőbe és le-
vonhatóba is helyezheti. Teheti ezt azért, mert ezt az árut csak normál 
áfával tudja majd eladni, különbözetivel nem.

Bizonyára feltűnik, hogy alanyi adómentes eladótól jöhet áfás 
számla. Az alanyi adómentes vállalkozó nem járhat el alanyi adómen-
tes minőségében, ha a tárgyi eszközét értékesíti. Ugyanakkor a fordí-
tott adózás szabályai kategorikusan kizárják az alanyi adómentes kört.

Mire figyeljünk eladási oldalon?

A zálogtárgy értékesítésekor a különbözeti adózás okozhat fej-
törést. Azt bátran ki lehet jelenteni, hogy különbözeti adózás 
(vagy más néven árrésadózás) alkalmazásából a zálogházak 
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Sokan úgy tudják, hogy a nyugdíjat az utolsó évek 
járuléka alapján számolják. Pedig ez nem igaz.

Tételes adó

A katás vállalkozások adózásában az igazi egyszerűsítés, hogy az adót 
egy tételes összegben fizetik meg. Nem kell a jövedelmek, kivétek 
után járulékokat számolni meg a nyereséggel „kombinálni”. Évente 
6 millió forint bevételig egyösszegű tételes adó váltja ki a vállalkozó 
adóterheit. Persze ha van alkalmazott vagy egyéb – speciális – adókö-
telezettség, akkor az azokkal járó terhek maradnak, de a katások zöme 
egyedül van, így nincs ilyen pluszterhe.

A tételes adó mértéke attól függ, hogy valaki főfoglalkozású-e vagy 
sem. Azaz, hogy máshol van-e egy teljes biztosítottságot eredményező 
jogviszonya vagy nincs. Ha van, akkor havonta 25 ezer forintot kell 
fizetnie. Ha nincs, akkor havonta 50 ezer forintot.

Azok, akik itt csak 25 ezer forintot fizetnek, ebben a vállalkozásuk-
ban nem lesznek biztosítottak. Számukra ez nem is kérdés, hiszen 
máshol rendelkeznek a szükséges jogviszonnyal. Akik viszont ezen vál-
lalkozásuk alapján lesznek biztosítottak, nem mindegy számukra, hogy 
az 50 ezer forintos havi tételes adóval milyen összegre számíthatnak, 
ha pl. táppénzre mennek. Azaz, hogy mi valójában a járulékalap.

Csak emlékeztetőül, 2014-ben némiképp módosult az, hogy ki a 
főállású vállalkozó a kata szerint.

Főállású kisadózó: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó 
egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének: 

• legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban 
áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál 
az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt 
össze kell számítani, 

• a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevé-
kenységet folytatónak minősül, 

• a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak vég-

rehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosí-
tott személynek minősül, 

• a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény 
alapján más államban biztosítottnak minősül, 

• olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társada-
lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapí-
tott – I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a alapján rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 

• rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabi-
litációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy 
kisebb mértékű, 

• a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegé-
szítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas 
vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban 
fennálló főállású kisadózó jogállást is. 

Aki 50 ezer forintot fizet havonta

Erről a kata bevezetése után is sok cikk született, mert a törvény sze-
rint az 50 ezer forintos adófizetés mindösszesen 81 300 forintos járu-
lékalapra elegendő. Sokan azért döntöttek úgy, hogy nem lépnek be 
a katába, mert pl. néhány éven belül gyermeket szeretnének, és akkor 
ez lesz a járulékalap, ami után az ellátásokat számolják.

A kata bevezetése után egy évvel a törvény gyerekbetegségeinek javítása kapcsán próbálta a jogalkotó a 
hibákat orvosolni. Ennek kapcsán született meg az emelt összegű tételes adó. A gyakorlatban viszont úgy 
néz ki, ez sem lett tökéletes.

Kinek éri meg a katában 
az emelt összegű tételes adót választani?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Kérdés volt a nyugdíjban szerzett szolgálati idő is, hogy ha ez még 
a minimálbért sem éri el, akkor vajon szerez-e a katás teljes szolgálati 
időt ezen évek alatt.

Ebben talán még mindig nincs egyetértés, bár az NGM közlemé-
nyében azt írja, hogy a kisadózók tételes adóját választó főállásúaknál 
a katás időszak 100 százaléka számít be a szolgálati időbe a résznyug-
díjhoz szükséges legalább 15 éves, a teljes nyugdíjhoz szükséges leg-
alább 20 éves szolgálati idő megállapításakor.

A közleményben az NGM felhívja a figyelmet arra, hogy az öreg-
ségi nyugdíj összegének kiszámításakor viszont a katások esetében 
arányosítani kell. Tehát a főállású kisadózó nyugdíjának számításakor 
havi 81 300 forintot lehet keresetként figyelembe venni, és – mivel az 
már 2013-ban kevesebb volt, mint a minimálbér – arányosítást kell 
alkalmazni rá a leendő nyugdíj összegének kiszámításakor.

Emelt összegű tételes adó

Az előbbi problémákra találta ki a jogalkotó, hogy megadja a lehető-
séget a teljes szolgálati idő mellett a magasabb összegű ellátásra való 
jogosultságra is. Természetesen megtartva az adónem egyszerűségét, 
ezt is tételes adóban határozta meg, ennek összege 75 ezer forint. Ezt 
nem kötelező fizetni, csak egy lehetőség.

Annak, akinek nincs máshol főállású biztosítási jogviszonya, az 
az 50 ezer forint helyett választhatja a havi 75 ezer forint fizetését is. 
Mindjárt szó esik róla, hogy miért jó ez, de előtte tisztázzunk valamit.

Aki havonta 25 ezer forintot fizet, mert máshol már biztosított, az a 25 
ezer forint helyett nem választhatja a 75 ezer forintot. Neki marad az, hogy 
ezen vállalkozásában nem biztosított, innen nem jogosult ellátásokra.

Szóval aki főállású katás vállalkozó, alapból 81 300 forint járulék-
alapig van biztosítva. Aki a magasabb összegű adót választja, annál az 
ellátások alapja 136 250 Ft.

Komoly matematikai számításokat kell végezni ahhoz, hogy meg-
éri-e a választás. A havi 25 ezer forint pluszkiadás ugyanis nem biztos, 
hogy visszajön egy táppénz vagy egy nyugdíj összegénél. Előfordulhat, 
hogy ha azt a plusz 25 ezer forintot egy perselybe dobáljuk, akkor 
több jön össze, mint amivel az ellátások összege emelkedik.

Sokan úgy tudják, hogy a nyugdíjat az utolsó évek járuléka után 
számolják. Pedig ez nem igaz. Az utolsó 1-2 évben fizetett magasabb 
járulék nem nagy mértékben emeli meg a nyugdíj összegét.

Egy gyermekvállalás előtt álló nőnek persze megérheti egy évig ezt 
fizetni, ha utána évekig magasabb ellátást kap. 

A lényeg, hogy érdemes számolni.

Amire még a jogalkotó sem gondol, vagy mégis?

A cikk elején említettem, hogy az emelt összegű adó bevezetésével 
megoldott a jogalkotó egy problémát, de nem volt kellően körülte-
kintő.

Abban az esetben, ha a katás vállalkozó vállalkozását szünetelteti 
vagy pl. 30 napot meghaladó betegség miatt nem tud dolgozni, akkor 
tételes adó fizetése alól mentesül. Ezt be kell jelentenie az adóható-
ságnak, és akkor azokra a hónapokra nem írják elő a tételes adót. 

De.
A katatörvény 8. § (9) bekezdése – ami megmondja, hogy mikor 

nem kell a tételes adót megfizetni – csak a 25, illetve az 50 ezer forint 
alól mentesít.

Így szól egészen pontosan:
„(9) Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1) és (2) bekezdés 

szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kis-
adózó…”

Az emelt összegű tételes adót pedig a (9) bekezdés (4a) pontja 
tartalmazza.

Aki tehát választásával a magasabb összegű tételes adót választja, 
hiába jelenti be, hogy vállalkozását szünetelteti, az adót akkor is elő 
fogják írni, és be is fogják hajtani. Már csak hab a tortán, hogy ha 
nem vesszük észre időben a folyószámlán előírt adót, akkor könnyen 
meghaladhatjuk a negyedév végén a 100 ezer forintos adótartozást, 
és a kataalanyiságunknak is búcsút mondhatunk.

Tehát az, aki a 75 000 Ft megemelt összegű adó fizetését választja, 
és 30 napon túli távolléte várható, akkor először vissza kell vonnia 
ezt a választását, amivel visszakerül az 50 ezer forintos kategóriába. 
Ennek megfizetése alól pedig már mentesíthető a vállalkozás.

Amikor pedig a távollét véget ér, és újra aktív lesz a vállalkozó, ak-
kor ismét bejelentheti a magasabb összegű adó választását.

Sokan úgy tudják, hogy a nyugdíjat az utolsó évek 
járuléka alapján számolják. Pedig ez nem igaz.

Kinek éri meg a katában az emelt összegű tételes adót választani?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Variációk egy témára

Amikor egy vállalkozás akár támogatási célból ingyenesen nyújt szol-
gáltatást pl. egy civil szervezetnek, számos adózási összefüggést meg 
kell vizsgálni. A cégvezetőknek teljesen természetes például, hogy egy 
személyszállítással is foglalkozó vállalkozás elviszi a helyi futballcsapa-
tot egy mérkőzésre térítés nélkül. Vagy szinte teljesen észrevétlenül 
nyújtunk reklámszolgáltatást egy másik szervezetnek, melyért semmi-
lyen ellenértéket nem kérünk.

Biztos vagyok benne, hogy sok vállalkozásban fordul elő ingyene-
sen nyújtott szolgáltatás, csak miután semmilyen nyoma nincs, el is 
felejtünk az adózásával foglalkozni.

Áfa

Szinte az egyik legnehezebben értelmezhető a témában a sok feltétel 
miatt az ennek a szolgáltatásnak az áfakötelezettsége.

Az áfatörvény 2. §-a szerint az a főszabály, hogy nem kell áfát fizetni 
az ingyenesen nyújtott szolgáltatás után. Természetesen itt is vannak 
kivételek, amit a 14. §-ban találunk:

Ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás [2. § a) pontja] 
az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesen kivonva, 
azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy 
általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használ-
ja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a 
termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adó-
alanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az 
adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégíté-

sére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére más-
nak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog 
illette meg.

A kivételek között is van egy kivétel, azaz nem kell áfát fizetni, ha 
közcélú adományról van szó. Ha ez igaz, akkor nincs további dolgunk. 
Ha viszont nem közcélú adományról van szó, akkor marad az előbbi 
két esetnek az értelmezése.

Mindkét feltételnél a mondat vége nagyon fontos feltételt tartal-
maz: ha korábban kapcsolódott a szolgáltatáshoz adólevonási jog, 
akkor most adófizetési kötelezettség is van. Ha tehát ingyen szállítjuk 
a saját busszal a focicsapatot, akkor gondolni kell az áfára, hiszen pl. 
a busz beszerzésekor vagy annak karbantartásakor volt a cégnek le-
vonási joga.

Ha már megállapítottuk, hogy áfát kell fizetni, akkor mi annak az 
alapja?

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

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Példánk szerint az átvevőt nem akarjuk terhelni a fizetendő álta-
lános forgalmi adó megtérítésével, akkor azt is az átadónak kell be-
fizetni:

T 88. Rendkívüli ráfordítások
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó 

Társasági adó

A társaságiadó-törvény az ingyenes ügyletek kapcsán első lépésként azt 
vizsgálja, hogy ki részesül a támogatásban, azaz ki kapja ingyen a szol-
gáltatást.

Ha adománynak minősül a támogatásunk, akkor további feltétel nélkül 
elismert költség lesz az ingyenes szolgáltatásnyújtással összefüggésben fel-
merült költség.

Ha nem adomány céljából nyújtottunk térítés nélkül szolgáltatást, 
akkor annak bekerülési értékével meg kell emelni az adózás előtti 
eredményt, kivéve, ha rendelkezünk a juttatásban részesülő nyilat-
kozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e juttatás 
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív.  
A nyilatkozatát a beszámoló elkészítését követően beszámolójával 
meg is erősíti.

Ha a támogatásban részesülő partnerünk vállalkozási tevékenysé-
get nem végez, akkor viszonylag könnyen igazolható a fenti feltétel, hi-
szen nyilatkozatában mindösszesen ezt a tényt írja le, melyet később 
beszámolójával is alátámaszt.

Itt ugye nem lehet alkalmazni a főszabályt, azaz azt, amit a jogosult 
kap a szolgáltatás ellenértékeként. 

A válasz a 69. §-ban van. A 14. §-ban említett esetekben az 
adó alapja az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás 
nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül. Bingó! Az 
áfa alapja tehát itt nem a piaci érték. Azaz, amikor a számviteli 
szabályok miatt megállapítom a szolgáltatás kapcsán felmerülő 
költségeket (amit természetesen a legminimálisabb értéken álla-
pítok meg), akkor ez lesz az áfa alapja is. Akkor folytassuk a sort a 
számviteli szabályokkal.

Számvitel

Ingyenes szolgáltatás nyújtása esetén a szolgáltatás bekerülési 
értékét a saját előállítású eszközök aktivált értékével szemben 
kell állományba venni a közvetített szolgáltatásokkal szemben. 
A térítés nélkül nyújtott szolgáltatás előállítási értékét önköltség-
számítással határozzuk meg. Ha már a buszos példát hoztam, 
akkor itt például egy kilométerenkénti önköltséget kellene ala-
pul venni, és ebből kiszámolni a szolgáltatás kapcsán felmerülő 
költségeket.

A könyvelési tételek a következők: 
T 271. Közvetített szolgáltatások 
K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

Ezt követően a térítés nélküli szolgáltatást rendkívüli ráfordításként 
számoljuk el, és nyilatkozunk az átvevőnek erről az értékről. 

T 88. Rendkívüli ráfordítások 
K 271. Közvetített szolgáltatások 

Ha az ingyenes átadás után fizetendő áfát az átadó fizeti, akkor a 
rendkívüli ráfordítás része, ha megfizetteti az átvevővel, akkor egyéb 
követelés. 

Adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy 
részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési 
kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerü-
lési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának 
vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek 
vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, 
tevékenységére történő utalás. 

A 14. §-ban említett esetekben az adó alapja az a 
pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyúj-
tójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül.
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Sajnos sok vállalkozás úgy alakul meg, hogy a könyvelő akkor találko-
zik először a vállalkozóval, amikor a bejegyző végzés is a kezében van, 
vagy rosszabb esetben már hetek óta a táskájában cipeli. Ekkor már 
a bejelentési kötelezettségek közül jó néhány határidőn túli lesz, és 
sajnos ilyenkor mulasztási bírságra is lehet számítani.

Legfontosabb tehát az lenne, hogy egy vállalkozás gondolatának 
felmerülésekor először válasszanak maguknak könyvelőt. Persze tu-
dom, hogy ez nem rajtunk múlik.

Ügyfélkapu

Egy vállalkozáshoz elkerülhetetlen lesz egy ügyfélkapus regisztráció. Ter-
mészetesen az is megoldás, ha a vállalkozás vezető tisztségviselőjének 
nincs ügyfélkapus regisztrációja, akkor egy meghatalmazást ad a könyve-
lőnek, aki majd elektronikus úton teljesíti a bevallási kötelezettségeket. Ezt 
a meghatalmazást a T180-as nyomtatványon kell bejelenteni a NAV felé.

Amennyiben a társaság vezető tisztségviselője nevén kerülnek a be-
vallások benyújtásra, akkor az ügyfélkapus regisztráció birtokában ezt 
is be kell jelenteni a NAV-hoz, hogy a társaságot és a magánszemély 
ügyfélkapuját „összekapcsolják”. Erre is a T180-as nyomtatvány szolgál.

Magam azt szoktam javasolni, hogy ha a bevallások benyújtására a 
könyvelő saját ügyfélkapus regisztrációját használja (meghatalmazás alap-
ján), a cégvezetőnek akkor is legyen saját hozzáférése. Számos olyan in-
formáció elérhető elektronikusan, melyre a vállalkozásában szüksége lesz.

ÜCC-regisztráció

Az ÜCC (Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer) arra szolgál, hogy 
ha valamilyen konkrét, céget érintő kérdéssel kapcsolatban telefonon 
szeretnénk érdeklődni, akkor ezt csak a rendszer használatához szük-
séges 8 jegyű PIN kóddal tehetjük meg.

Ezt a TEL jelű nyomtatvány benyújtásával igényelhetjük meg. Ez 
nem feltétlenül az alapításhoz kapcsolódó feladat, de ha megsze-

rezzük a telefonos ügyintézés lehetőségét, akkor ezzel már nem kell 
később foglalkozni.

Fontos, hogy amennyiben nem saját ügyünkben kívánjuk használni 
az ÜCC-t, abban az esetben a ’T180-as adatlap benyújtása is szükséges.

Bejelentkezés a NAV-hoz

Az „egyablakos rendszer” elterjedése óta tudjuk, hogy amit a cégbí-
rósághoz be kell jelenteni, azt már nem kell a NAV-hoz. És ez fordítva 
is igaz. Az újonnan alakuló társaságoknál is van egy kötelező „beje-
lentkezés” a NAV-hoz, annak ellenére, hogy ők már pontosan tudnak 
rólunk, hiszen adószámot is kaptunk.

A T201T nyomtatványt azonban első bejelentkezéskor is le kell adni, 
és minden olyan adatot közölni kell, amit a cégjegyzék nem tartalmaz. Sok 
esetben ez nem terjed tovább, mint az irat őrzési helyének bejelentése.

Ha a társasági szerződésben csak a főtevékenységet szerepeltet-
tük, akkor ezen a nyomtatványon kell bejelenteni minden más, tény-
legesen végzett tevékenységet.

A nyomtatvány beadásának határideje az alakulástól számított 15 
nap. Ilyen határidő lesz majd később a változások bejelentésére is. 
A nyomtatványt kinyomtatva két példányban vagy – ha már van rá 
lehetőség, akkor – elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Jogviszonyok bejelentése

Az egyik legvitatottabb terület az újonnan alakuló társaságok életé-
ben. Az Art. szerint a jogviszonyokat a keletkezésük napját megelőző 

Rutinszerű a feladat, de talán nem hasztalan, ha egy csokorba szedjük egy újonnan alakuló társaság első 
feladatait és annak határidejeit.

Induló vállalkozások 
bejelentési kötelezettségei
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A vállalkozás képviseletére jogosult tagját, alkalma-
zottját a T1041 nyomtatványon kell bejelenteni, még 
a jogviszony kezdetekor.
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tőlapot. Ezen már lényegesen több információt kell feltüntetni, mint 
korábban a NAV felé, hiszen ők a létezésünkről tőlünk szereznek tu-
domást, részükre a cégbíróság nem küld információt a bejegyzésről. 

Egy nemrég történt módosítás szerint az induló vállalkozásokat 
nem terheli adóelőleg-kötelezettség, így a bejelentkezési nyomtat-
vány már nem kérdez rá az első év várható pénzügyi adataira, mint 
ahogy azt korábban tapasztaltuk.

KSH

Az alakulás után 15 napon belül a Központi Statisztikai Hivatal részére 
köteles a cég megküldeni az 1032 Alapinformációk az alakuló gazda-
sági szervezetekről című nyomtatványt az adatszolgáltató székhelye 
szerint illetékes KSH regionális igazgatósága számára. A nyomtatvá-
nyon a cég fontosabb adatait kell megadni, továbbá néhány kérdés-
ből álló kérdőívet kell kitölteni. 

Egyéb feladatok

Bár az egyebek között kapott helyet, mégis fontos, és hiánya mulasz-
tási bírsággal sújtható, ez a bankszámlanyitási kötelezettség. A cégnek 
az alakulásától számított 8 napon belül egy általa választott pénzinté-
zetben egy pénzforgalmi bankszámlát kell nyitnia.

A bankszámlát a NAV felé bejelenteni nem kell, mert az adatot a 
pénzintézet átadja. A helyi önkormányzat felé viszont be kell jelenteni, 
így érdemes a bankszámlanyitást gyorsan elintézni, hogy az önkor-
mányzat felé történő bejelentésre már rá lehessen írni.

Egy vállalkozás működéséhez elengedhetetlen, hogy a cég számla-
tömbbel, esetleg számlázóprogrammal rendelkezzen. A számlatömb 
szigorú számadású bizonylatnak minősül, melyről nyilvántartást kell 
vezetni. Beszerzése nyomtatványforgalmazóknál lehetséges, mely-
hez szükséges a vállalkozás cégbírósági bejegyzéséről szóló végzés 
vagy cégmásolat, cégkivonat, valamint 2011. január óta él az adózás 
rendjéről szóló törvény azon módosítása, mely szerint a szigorú szám-
adású nyomtatványok forgalmazóinak a vevőt képviselő magánsze-
mély nevét és adóazonosítóját is jelenteniük kell a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) felé. Ezért fontos, hogy vásárláskor nálunk legyenek 
személyes dokumentumaink. 

 A bélyegző használata nem kötelező, az azonban előírás, hogy 
hivatalos iratokon szerepelnie kell a cég legfontosabb adatainak, 
melyre megfelel a bélyegző használata. És bár nem kötelező, de még 
mindig vannak különböző szervek (pl. OEP), amelyek a hozzájuk be-
nyújtott dokumentumokat nem fogadják el bélyegző nélkül. 

napon, de legkésőbb azon a napon kell bejelenteni. Az ügyvezető pe-
dig akkor lesz ügyvezető, amikor a társasági szerződést aláírták.

Valójában arról van szó, hogy a nyugdíjas ügyvezetőket leszámítva 
minden ügyvezetőnek van bejelentendő jogviszonya. Akkor is, ha azt 
vagy munkaviszonyban teszi, vagy a tbj. 4. § d) pontja értelmében, 
ha az ügyvezetői tevékenységet nem munkaviszonyban látja el, mert 
akkor társas vállalkozónak minősül.

A vállalkozás képviseletére jogosult tagját, alkalmazottját a T1041 Be-
jelentő és változásbejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoz-
tatott biztosítottak adatairól elnevezésű nyomtatványon kell bejelenteni.

Ha a törvény előírásainak megfelelően az ügyvezető jogviszonyát 
határidőben – azaz a társaság létrejöttét megelőző napon – papírala-
pon, adószám nélkül bejelentettük, akkor az adószám birtokában ezt 
meg kell ismételni úgy, hogy az eredeti bevallás BAR kódját (iktatószá-
mát) is fel kell tüntetni.

Iparkamara

Az egyik legbosszantóbb feladat, hogy az iparkamaránál is regisztrálni 
kell a vállalkozásokat. Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozá-
sok a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerin-
ti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni. (A ka-
marai hozzájárulás évente 5000 forint.)

A vállalkozás adataiban bekövetkező változás bejelentésére is csak 
5 nap áll rendelkezésre.

Helyi önkormányzat

A helyi adókötelezettség hatálya alá történő bejelentkezés első lépé-
séhez az internetet hívhatjuk segítségül. Az önkormányzatok többsége 
rendelkezik saját internetes oldallal, melyről letölthetjük a bejelen-

A vállalkozás képviseletére jogosult tagját, alkalma-
zottját a T1041 nyomtatványon kell bejelenteni, még 
a jogviszony kezdetekor.

Induló vállalkozások bejelentési kötelezettségei   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna



Alanyi adómentes adóalany saját vállalkozásában végzett beruházása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Hiába alanyi mentesek

Az alanyi adómentes adóalanyok nem menekülnek meg az áfatörvény-
nek a saját vállalkozásban végzett beruházás áfájára vonatkozó – még az 
áfafizetésre kötelezettek körében is fejtörést okozó – szabályaitól. Kezdjük 
azzal a kérdéssel, hogy mikor beszélünk saját vállalkozásban végzett beru-
házásról. Ha új eszközt állítunk elő, azaz nem készen vásároljuk, nem fel-
újítunk, nem javítunk. Az áfatörvény további segítséget nem ad, úgyhogy 
vannak itt azért kérdéses esetek, de ez most nem témája a cikknek. Ma-
radjunk annál az esetnél, hogy egy alanyi adómentes adóalany egy fabó-
dét épített későbbi szolgáltatásnyújtás helyszínének kialakítása céljából.

Az áfatörvény vonatkozó szabálya egyértelműen kimondja, hogy az 
alanyi adómentes adóalanyt az általános szabályok szerinti kötelezett-
ség terheli a saját vállalkozásában végzett beruházása után. Kérdés 
lehet, hogy minek ez a szabály, amikor semmilyen beszerzése áfáját 
nem helyezheti levonásba. Pedig van különbség.

Példa

Konkrét esetben a vállalkozónknak van egy számlája a betonalapzatról 
500 000 + 135 000 Ft áfa összegről, a felépített faház pedig 2 500 000 + 
675 000 Ft áfa összeggel bír. A faházzal kapcsolatosan felmerültek egyéb 
olyan költségek, melyeket faház bekerülési értékében figyelembe vett 
(beépített eszközök, saját munkaerő költsége stb.). Ezeknek a beszer-
zéseknek egy része áfás volt (800 000 + 216 000 Ft áfa), a másik része 
nem (200 000 Ft). A beruházás folyamán felmerülő költségek áfáját a 
beruházás ideje alatt nem lehet levonásba helyezni, a leendő adómen-
tes hasznosítás miatt. 

Az áfa elszámolására üzembe helyezéskor kerül sor, egy soron kí-
vüli, havi gyakoriságú bevallásban:

Jól tudjuk, hogy az alanyi adómentes vállalkozások egyes esetekben nem járhatnak el alanyi mentes minő-
ségükben. Hiába adómentesek, nekik is vannak áfaproblémáik. Ha önmagában a saját rezsis beruházással 
foglalkozunk, akkor is találunk cifra történeteket. Próbáljuk meg a kettőt vegyíteni. Egy alanyi mentes vállal-
kozás saját rezsis beruházást végez. 

Alanyi adómentes adóalany
saját vállalkozásban végzett beruházása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az alanyi adómentes adóalanyt az általános sza-
bályok szerinti kötelezettség terheli a saját vállalko-
zásában végzett beruházása után.

Fizetendő adó a létrejött eszköz szokásos piaci ára vagy előállítási ér-
téke mint adóalap után megállapított adó, jelen esetben: (4 millió Ft × 
0,27) 1 080 000 Ft. Jogos lehet az a kérdés, hogy a le nem vonható áfa 
után miért nem fizetünk, mivel az is a bekerülési érték része. A válasz az, 
hogy az adózó által felszámítandó adónak nem lehet az alapja maga az áfa. 

Levonható adóként pedig a beruházás folyamán le nem vonható 
adót egy összegben lehet szerepeltetni: 1 026 000 Ft. 

A kettő különbözete 54 000 Ft fizetendő adó lesz. 

Nem biztos, hogy jól járnak ezzel…

Ha az alanyi mentesekre nem vonatkozna ez a szabály, akkor 
„csak” 1 026 000 Ft áfát veszítene, mégpedig akkor, amikor nem 
tudja levonni a beérkező számlák áfatartalmát. Így viszont, hogy 
az üzembe helyezéskor az eszköz teljes előállítási értéke után kell 
megállapítani a fizetendő adó, olyan költség 
után is felmerül áfafizetési kötelezett-
ség, amire nem is gondolnánk. 
Példánkban ilyen lett a saját 
munkaerő költsége, ami 
beépült az előállítási 
költségbe. Kimondva 
elég hihetetlenül 
hangzik, de sajnos 
így szól a jelenlegi 
áfatörvény.
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Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Milyen munkavállalók után?

A 2013. január 1-jétől hatályos szabályok alapján az adófizetési köte-
lezettséget eredményező munkaviszonyban doktori (PhD) vagy ennél 
magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendel-
kező kutató-fejlesztő munkavállaló esetében a kifizető a szociális hoz-
zájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Ez a kedvezmény 2014. január 1-jével kiegészül azzal, hogy a nem-
zeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő 
hallgató (doktorandusz) vagy doktorjelölt munkavállaló után is jár 
kedvezmény.

A kedvezményezett bér más kedvezmények esetében mindössze 
100 ezer forint, ami az ilyen munkavállalóknál igen „nevetséges” lenne. 
Tudta ezt a jogalkotó is, hiszen felborítva az egyébként közös szabályt, 
a kedvezményt havi 500 ezer forint munkabérig igénybe lehet venni.

A kedvezménynek időbeli korlátja nincs, egész addig mentességet 
ad a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás alól, amíg a 
feltételek fennállnak és a törvény hatályban van.

Milyen munkakör után?

Említettem, csak kevés vállalkozás tudja kihasználni a kedvezményt. 
Ennek egyik oka, hogy komoly feltétele van annak, ki felel meg a ku-
tató-fejlesztő besorolásnak. Az Innovációs tv. 4. § 4. d) pontja szerinti 
kutató-fejlesztő: „az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi al-
kotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával 
vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának 
irányításával foglalkozik”.

Bármilyen vállalkozás (kifizető) igénybe veheti?

Itt a másik szigorú feltétel. Ráadásul ezt sokan nem is veszik figye-
lembe.

A kifizető vállalkozásnak működő kutatóhelynek kell minősülnie.
A már említett innovációs törvény 4. § 4. pontja alapján kutatóhely 

az a vállalkozás, ahol alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kap-
csolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat. Kutatóhely lehet 
szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó.

Összegezve, a kedvezmény nagyon csábító, de csak akkor tudunk 
vele élni, ha a cég főtevékenysége a kutatás-fejlesztés, és a munkavál-
laló – magas képzettsége mellett – munkaköre is a kutatás-fejlesztés-
sel van összefüggésben.

Ha ennek mind meg tudunk felelni, akkor semmiképpen ne hagy-
juk ki a kedvezményt, hiszen magas bér mellett sok adómegtakarítás 
érhető el.

A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményei kö-
zött került bevezetésre a magasan képzett munka-
vállalók utáni kedvezmény. Látszólag egyszerű, és 
a kedvezmény mértéke is igen csábító. Sőt. A ked-
vezményezett munkavállalók körét 2014-től bőví-
tették is. Mégis nagyon kevés vállalkozás számára 
érhető el. Vajon miért?

Kutatók foglalkoztatása 
utáni kedvezmény
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az alanyi adómentes adóalanyt az általános sza-
bályok szerinti kötelezettség terheli a saját vállalko-
zásában végzett beruházása után.

A kedvezményt havi 500 ezer forint munkabérig 
igénybe lehet venni.



Válasz-adó

tónak vagy jogutódjának az elektronikus utal-
vány lejárta évének június 30. napjáig, kivéve, 
ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt.

A visszakapott összeg nem változtatja meg 
azt a tényt, hogy a juttatás időpontjában adó-
kötelezettség keletkezik. A visszafizetés idő-
pontjához pedig semmilyen adóztatási pontot 
nem tartalmaz a törvény, így nincs lehetőség a 
korábbi adó önellenőrzésére sem.

Sajnos abban sem gondolkodhatunk, hogy 
annak a dolgozónak, aki nem költötte el a jut-
tatást, annak kifizetjük a részünkre visszautalt 
összeget. Ennek legfőbb oka, nem tudjuk 
személyekre lebontva, hogy mely munkaválla-
lótól milyen összeg érkezett vissza. A rendelet 
szerint az elektronikus utalvány lejárt, ha újra 
akarunk a dolgozónak adni juttatást, akkor azt 
az idei keret terhére, adófizetési kötelezettség 
mellett adhatunk.

A visszautalt összeget számvitelileg az egyéb 
bevételek között kell szerepeltetni. Bár ered-
mény szempontjából ugyanazt az eredményt 
adná a személyi jellegű kifizetések csökkentése, 
de az összes bevétel alapján számolt adóköte-
lezettségek (pl. nyereségminimum) helytelen 
lenne. A helyes könyvelési tétel a banki jóvá-
írással egyidejűleg: T 38 – K 96.

A SZÉP Kártyákról szóló kormányrendelet 9. 
§ (1) bekezdése szerint a fel nem használt 
elektronikus utalványok a juttatás évét követő 
második naptári év május 31. napját követően 
lejártnak minősülnek, amelyek ellenértékét az 
intézménynek vissza kell fizetnie a munkálta-

?

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.

Folyamatosan küldi vissza az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. a SZÉP Kártyákról 
időben el nem költött pénzeket a munkáltatóknak. Természetesen küldi róla 
a mínuszos számlákat is. Hova kell könyvelni a visszaküldött pénzt? Érinti-e ez 
a korábban befizetett adókötelezettséget?
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Válasz-adó

?
nem értelmezhető, mivel az értékhatárba 
kifejezetten a törvény 2. § a) pontja szerinti 
értékesítések számítandók be, és az adózó az 
evaalanyiság időszaka alatt ilyen értékesítése-
ket nem teljesített. Az Eva tv. hatálya alól az 
Áfa tv. hatálya alá való visszatérés lényegé-
ben új áfaalanyiságot keletkeztet.

Evás betéti társaság szeretne katába átlépni jövő 
hónaptól. Az áfakörből csak következő év elején le-
het kilépni vagy már év közben is? Ha csak év ele-
jén, akkor innentől negyedéves áfabevallást kell 
beadni?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu
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nos forgalmi adó hatálya alá visszatérő adó-
alanynak egyidejűleg az áfában választott 
jogállásáról is nyilatkoznia kell. E bejelen-
tés a ’T101E/’T201(T) jelű változásbejelentő 
nyomtatványon tehető meg, és itt akár az 
alanyi mentesség is választható.

Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy 
az alanyi adómentesség választása szempont-
jából az Áfa tv. 188. § (1)-(2) bekezdéseiben 
megjelölt, a megelőző naptári évi 5 millió 
forintos bevételi korlátra vonatkozó előírás 

A kataalanyiság és az áfa választása egymástól 
független események. Egy katás vállalkozó le-
het áfaalany vagy akár alanyi mentes is.

Az alanyi mentesség választására egy vál-
lalkozásnak induláskor, illetve minden év vé-
gén van lehetősége. Az evaalanyok az áfatör-
vény hatályán kívül esnek, így az evaalanyiság 
megszűnése után az áfa szempontjából induló 
vállalkozásról van szó.

Tehát függetlenül az evaalanyiság megszű-
nésének okától, az általá-
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Személygépkocsi eladása adómentesen   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Értékesítés adóalanyként

A személyautót tárgyi eszközként értékesítő adóalanyoknál mindig azt 
kell vizsgálni, hogy beszerzéskor a felszámított vagy a fel nem számított 
(de képzeletben felszámított) áfát levonásba helyezhette-e volna. Mind-
egy, hogy az eladó adóalany-e vagy sem, külföldi-e vagy sem. Mivel jel-
lemzően nem autókereskedőről van szó, így csak az autó bérbeadása 
marad az egyetlen olyan jogcím, amikor van levonási jog. Az alábbi táb-
lázat a normál adóalanyokat érintő eseteket foglalja össze.

A kocsi eladója Hasznosítás Értékesítés belföldre

Belföldi adóalany (adó-
mentes, normál áfás, kü-
lönbözet szerinti eladás), 
közösségi adóalany, har-
madik országbeli eladó, 
belföldi vagy külföldi nem 
adóalany magánszemély

Tárgyi eszközként, 
pl. ügyvezető vagy 
alkalmazott jár vele

Adómentes

Túlnyomórészt 
(futásteljesítmény 
90%-ában) bér-
beadási célból 
hasznosítja

Adóköteles

A táblázatból egy érdekes, inkább elméleti eset jön ki: ha a kocsi 
eladója egy nem adóalany magánszemély, és a személygépkocsit 
bérbeadás céljából hasznosítja a vállalkozó, akkor az autó eladásakor 
lenne fizetendő adó. Ha mégis ebbe a helyzetbe kerülne az adózó, 
akkor bérbeadás tevékenység 90% alá vitelével (ezt azért nem nehéz 
alátámasztani) megdől az elméleti levonási jog, tehát nem kell el-
adáskor adót fizetni. Nyilván áfás beszerzés esetén (ez az életszerű) az 
ellenkező stratégiát követve a bérbeadásra történő hasznosítás okán 
levonja az adót a vállalkozó, és persze használtan (de jóval kisebb 
adóalappal) áfásan fogja eladni.

Alanyi adómentes gazdálkodó esetén a fenti táblázat annyiban 
módosul, hogy az eladás csak adómentes lehet. Annak ellenére, hogy 
tárgyi eszközeinek eladására az alanyi adómentes vállalkozó nem 

járhat el alanyi adómentes minőségében, az adóköteles bérbeadás 
megvalósításának hiányában (ez már alanyi adómentes bevétel) 
nincs levonható adója, azaz az értékesítés adómentes lesz.

Speciális adóalanyok

Kérdés lehet, hogy mi a helyzet a katásokkal és a kivásokkal. A válasz 
egyszerű: mivel a kata és a kiva az áfa jogállást nem érinti, így ez elő-
zőeknek megfelelően fognak eljárni.

És még nincs vége a sornak: evás vállalkozók is kerülhetnek ebbe a 
helyzetbe. Az tiszta sor, hogy az eladott autó után evát fizet, az viszont 
nem mindegy, hogy áfával növelt ár vagy áfa nélküli ár lesz az eva alapja. 
Még 2009-ben az akkori APEH kerek perec leírta (2009/39. adózási kér-
dés), hogy evások ezt a mentességi szabályt nem alkalmazhatják, tehát 
áfa felszámítása mellett tudják csak a személygépkocsit eladni. Nem is 
érdemes ezzel vitatkozni, mert a vége ugyanaz. A kézhez vett – vagy át-
utalt – vételár lesz az eva alapja. Akár tartalmaz áfát, akár nem.

Az értékesített személygépkocsi életkora, illetve a futása nem vál-
toztatja meg az előbb leírt adókötelezettségeket.

Mi a helyzet az autókereskedőkkel?

Az autókereskedők áruként és tárgyi eszközként egyaránt értékesíthe-
tik a személygépkocsit, ezért náluk más esetekkel is találkozhatunk. Az 
alábbi táblázat az őket érintő eseteket hivatott részletezni.

Az áfatörvény 2014. április 21-i változása a személygépkocsi-értékesítések adómentességét lényegesen ki-
szélesítette. Nehéz elhinni, hogy ha nem autókereskedőről van szó, akkor a személyautó eladása szinte 
mindig adómentes lesz. Pedig így van.

Személygépkocsi eladása 
adómentesen

Minden személygépkocsi-eladásnál vizsgálni kell a 
szerzés körülményeit, a használatot és az értékesítés 
teljesítési helyét.

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Alkalmazható-e ez egy 125 cm3-nél nagyobb motorkerékpár érté-
kesítése esetén?

Sokkal ritkábban, de mégis előforduló eset, hogy egy 125 cm3-nél 
nagyobb motorkerékpár értékesítésekor kell döntenünk, hogy kell-e 
áfát számolni vagy nem. 

A lényeg, hogy ekkor nem lehet alkalmazni az előbb alkalmazott 
mentességet.

Bár a beszerzéskor ennek áfalevonását is tiltja az áfatörvény, de az 
értékesítéskori mentességet áfamentes beszerzés esetén csak a sze-
mélygépkocsira engedi meg a törvény. 

Egészen pontosan így fogalmaz: 
„Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha 

… az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le, vagy az ér-
tékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kap-
csolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne 
levonható.”

Ha tehát adóalanytól vesszük a motort, és a 124. § miatti tiltás 
okán nem tudjuk levonni az áfát, akkor értékesíthetünk mentesen. Ha 
viszont magánszemélytől vesszük a motort, és a vételárban nincs áfa, 
akkor értékesítéskor áfásan kell eladni, mert a 124. § (1) bekezdés d) 
pontja csak a személygépkocsikra vonatkozik. 

A kocsi eredeti eladója Hasznosítás Értékesítés belföldre

Belföldi adóalany áfásan Továbbértékesítés (áru) Áfásan
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Belföldi adóalany áfamentesen Továbbértékesítés (áru) Különbözet szerinti adózás
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Belföldi autókereskedő viszonteladóként Továbbértékesítés (áru) Különbözet szerinti adózás
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Nem adóalany belföldi vagy harmadik országbeli 
magánszemély

Továbbértékesítés (áru) Különbözet szerinti adózás
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Nem adóalany közösségi magánszemély használt 
autót ad el

Továbbértékesítés (áru) Különbözet szerinti adózás
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Nem adóalany közösségi magánszemély új autót 
ad el

Továbbértékesítés (áru) Áfásan
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Közösségi adóalany normál módon Továbbértékesítés (áru) Áfásan
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Közösségi adóalany különbözet szerinti adózással Továbbértékesítés (áru) Különbözet szerinti adózás
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Harmadik országbeli eladó, termékimport Továbbértékesítés (áru) Áfásan
Tárgyi eszköz (tesztautó, saját használat) Adómentes

Jöhet még a kérdés, hogy a személygépkocsi új (6000 km alatti fu-
tás vagy fél évnél fiatalabb kor) vagy használt volta szerepet játszik-e. 
Ahogyan a táblázatból is látszik, ennek csak akkor van jelentősége, ha 
közösségi nem adóalany magánszemély az eladó. Minden más eset-
ben ez nem befolyásoló tényező.

Összefoglalóan azt lehet kijelenteni, hogy minden személygépko-
csi-eladásnál vizsgálni kell a szerzés körülményeit, a használatot (ide-
értve azt is, ha áruból tárgyi eszközzé minősítette át vagy fordítva) és 
az értékesítés teljesítési helyét.

Minden személygépkocsi-eladásnál vizsgálni kell a 
szerzés körülményeit, a használatot és az értékesítés 
teljesítési helyét.



A kata bevételi határa

A kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó vállalkozásoknak ez 
már akár a második évük. Sokan ismerik, szeretik és használják ezt az 
egyszerűsített adónemet.

A tételes adó megfizetésével a bevételt – egy bizonyos értékhatárig 
– további adó nem terheli.

A tételes adó megfizetése a vállalkozásnál akkor elegendő, ha éves 
szinten a bevétel nem haladja meg a 6 millió forintot.

A katatörvény 2. § 12. pontja szerint a kisadózó vállalkozás bevétele: 
„a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével össze-

függésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszer-
zett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támoga-
tást és a külföldön is adóköteles bevételt…”. 

Nem kell a bevételbe beszámítani:
• az áthárított áfát,
• azt a vagyoni értéket, amelyet az adóalany köteles visszaszolgál-

tatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel),
• kártérítés, kártalanítás összegét.

Nem kell beszámítani azokat a bevételeket sem, amelyek csak „átfut-
nak” a vállalkozáson. Ilyen például egy műszaki vizsgaállomás, amely 
a hatósági díjat más nevében szedi be. A vállalkozáson csak „keresz-
tülfolyik” a díj, és utalja is tovább az illetékesnek.

Természetesen nem bevétel az ügyvédek esetében az ügyvédi le-
tétbe helyezett pénz sem.

Különleges a katatörvény értékhatára abból a szempontból is, 
hogy ez a 6 millió forint lecsökken, ha nem egész évben áll fenn a 
jogviszony.

Ez adódhat abból, hogy a kata választása vagy megszüntetése év 
közben történik meg, illetve adódhat abból is, hogy a kisadózó vala-
milyen ok miatt mentesül a tételes adó fizetése alól.

És itt a lényeg!

Ha év elejétől katás vállalkozó vagy, de év közben eléred a 6 millió 
forintos értékhatárt, akkor semmiképpen NE LÉPJ KI a katából. Vidd 
végig az évet katásként, fizesd ki a havi 25 vagy 50 ezer forintos tételes 
adót, és ha meg tudod tenni, akkor egy másik vállalkozáson keresztül 
számlázz az év hátralevő részében.

Ha év közben eléred a 6 millió forintot, és hirtelen felindulásból 
kilépsz a kata alól, akkor az éves keretösszeged csökken, és a már 
kiszámlázott 6 millió forint jelentős része a 40%-os extra adó alá esik.

Ha például fél évig vagy csak kataalany, és 6 millió a bevételed, 
akkor az arányosítás miatt 3 millió forintig nincs pluszadó a tételes 
adón kívül, a másik 3 millió forint után pedig annak 40%-át, azaz 1,2 
millió forintot kell befizetned.

Ha maradsz kataalany, akkor év végéig a maradék 6 hónapra csak 
tételes adót kell fizetned. Ez lényegesen kevesebb, mint 1,2 millió fo-
rint. Ha a második fél évben még ki is állítasz 1-2 számlát, és azután 
fizeted az extra adót, még akkor is jobban jársz, mintha kilépnél.

Ráadásul ha kilépsz, akkor 24 hónapig nem választhatod újra a 
katát. Ha maradsz – és a második fél évet megoldod valahogy más-
ként –, akkor január 1-jétől újra használhatod a katás vállalkozásodat.

Ha év közben eléred a 6 millió forintos értékhatárt, 
akkor semmiképpen NE LÉPJ KI a katából.
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Azt gondolnánk, hogy a katás vállalkozókkal kap-
csolatban most van az igazi uborkaszezon. Van 
egy hiba, amit viszont most, év közben lehet elvéte-
ni, és később sokba kerülhet.

Végzetes hiba, 
amit sose kövess el egy 
katás vállalkozónál
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Végzetes hiba, amit sose kövess el egy katás vállalkozónál   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Vezércikk

Új számlázási szabályok 

A nyári uborkaszezonban sem hagynak minket pihenni a jogalkotók. 
Szakmai körökben nagy port kavart a számlázóprogramok bejelenté-
si kötelezettsége. Megnézzük a feltételeit a számítógéppel előállított 
nyugta, elektronikus számla, nyugta kiállításának. Bár a határidő a 
már működő vállalkozásoknál még arrébb van, megpróbálunk idő-
ben felkészülni a változásra.
 

Újra változik az EU-s támogatási rendelet

A közelmúltban két újabb EU-s támogatá sos rendelet jelent meg. En-
nek a magazinnak a hasábjain a de minimis rendelet módosításáról 
már írtunk, a mezőgazdasági de minimis és a csoportmentességi ren-
delet szabályai most jelentek meg. Tudtad például, hogy Budapest 
támogatási intenzitása 0%?

Környezetvédelmi termékdíj

Bár ez a téma is szerepelt már a magazinban, de sok kérdés van arról, 
hogy a külföldi kiszállítás esetén hogyan működik a visszaigénylés, 
mikor éri meg, milyen eljárási szabályai vannak. Utánanéztünk, és 
összefoglaljuk a lényegét.

Felelősség csőd és felszámolás esetében

Folytatjuk dr. Németh Gabriella rovatát. A következő számban arra ke-
ressük a választ, hogy milyen esetekben vonható felelősségre a veze-
tő vagy más közreműködő személy akkor, ha a cég fizetésképtelenné 
válik, és ezáltal a hitelezők károsulnak. Reméljük,  ezeket az eseteket 
továbbra is csak a hírekben fogjuk hallani, és nem testközelből meg-
tapasztalni, de talán pont ezért nem árt tudni, milyen felelősségünk 
merülhet fel.
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Figyelmesen olvastál?

1. Ha egy közösségi értékesítés kapcsán az adó alapja 
utólag csökken, kell-e módosítani az A60-as összesítő 
nyilatkozatot?

a) Nem, a módosítás nem érinti az adatszolgáltatást.
b) Igen, a csökkentést önellenőrzéssel (helyesbítéssel) kell korrigál-

ni az A60-as nyomtatványon.
c) Igen, a helyesbítő számla dátumával kell korrigálni az A60-as 

nyomtatványt, még akkor is, ha negatív összeget kell beírni.

2. Ha a zálogtárgyat eredeti tulajdonosa a kiváltási időn 
túl váltja ki, akkor ez után keletkezhet-e áfafizetési 
kötelezettség?

a) Igen, hiszen a kiváltási időn túl a zálogház a terméket értékesíti, 
ami az áfa hatálya alá tartozó ügylet.

b) Nem, bár a kiváltási időn túl a zálogháznak van lehetősége értékesíte-
ni a terméket, de ha az eredeti tulajdonos mégis visszajön érte, akkor 
ez a hitel visszafizetésének minősül, így nem tartozik az áfa hatálya alá.

c) Az eredeti jogosult bármikor kiválthatja saját termékét. A kiváltási 
idő mindösszesen annyit jelent, hogy ezen időpont előtt a zálog-
ház nem árulhatja harmadik fél felé.

3. Kell-e fizetni az emelt összegű (havi 75 ezer forint) 
tételes adót a katás egyéni vállalkozónak, ha szüne-
telteti a vállalkozását?

a) Nem, a vállalkozás szüneteltetése alatt a katásoknak nem kell a 
tételes adót megfizetni.

b) Igen, az emelt összegű tételes adó alól nem mentesít a törvény 
még a szüneteltetés alatt sem.

c) A vállalkozó választásától függ, tehát attól, hogy a szüneteltetés 
bejelentésekor a vállalkozó mit választott.

4. Mikor kell bejelenteni egy újonnan alakuló vállalko-
zás nem nyugdíjas ügyvezetőjének jogviszonyát?

a) Legkésőbb az alakulástól számított 15 napon belül.
b) Legkésőbb a jogviszony létrejöttének napján, azaz a társasági 

szerződés aláírásának napján.
c) Amikor a jogviszonyában annyi jövedelmet vesz fel, hogy biztosí-

tottá válik.

5. Keletkezik-e áfakötelezettsége egy alanyi mentes 
vállalkozónak saját rezsis beruházás esetén?

a) Igen, a beruházás üzembehelyezésekor az eszköz piaci értéke 
vagy előállítási ára után áfát kell fizetnie, a beszerzési szám-
lák áfatartalmát viszont ezzel az időponttal levonásba helyez-
heti.

b) Bevallási kötelezettsége, így áfafizetési kötelezettsége nincs, hi-
szen alanyi mentes vállalkozó. A beszerzési számlák áfatartalmát 
nem tudja levonásba helyezni, ez számára az „áfateher”.

c) Az alanyi mentes vállalkozó nem járhat el ekkor alanyi mentes mi-
nőségében, azaz a beszerzési számlákban levő áfát folyamatosan 
levonhatja, az üzembehelyezéskor viszont a piaci érték vagy az 
előállítási ár után áfát kell fizetni.

+1. Áfamentes-e egy – nem bérbeadásra használt – sze-
mélygépkocsi értékesítése, ha magánszemélytől vá-
sároltuk?

a) Nem, a személygépkocsit mindig áfásan kell értékesíteni.
b) Nem, mert a beszerzéskor nem fizettünk áfát, amire vonatkozott 

volna a tételes levonási tiltás.
c) Igen, a személygépkocsit ebben az esetben is áfamentesen kell 

értékesíteni. 

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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