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Bevallom, hogy ez a változás a kedvencem az új szabályok közül. Az 
első házasok kedvezményéhez elég, ha az egyik fél az első házasságát 
köti, és ráadásul a kedvezmény nincs korhoz kötve.

Első házasok kedvezménye
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kinek jár a kedvezmény?

Az szja-törvény módosítása 2015. január 
1-jétől lép hatályba, így a kedvezmény azok-
nak a házaspároknak jár, akik 2014. decem-
ber 31. után kötnek házasságot, és legalább 
az egyik házastárs első házasságát köti.

Az első házasok kedvezménye nincs élet-
korhoz kötve, így már évek óta élettársi kap-
csolatban levők házassága esetén is jár a ked-
vezmény.

Ráadásul még 
az sem akadály, 
ha közös gyerme-
ket nevelnek. Ők 
duplán jól járnak, 
de erre később 
még visszatérek.

A kedvezmény 
mértéke

A családi ked-
vezménynél már 
megszokhattuk, 
hogy a kedvez-
ményt nem adó-

ban, hanem adóalapban határozza meg a 
jogszabály. Nincs ez másként az első házasok 
kedvezményénél sem.

A kedvezmény a házastársaknak jár, így a 
jogosultsági hónaponként 5000 forint adó-
nak megfelelő összeg a két személy együttes 
kedvezménye. Nem fejenként, hanem házas-
páronként értendő. Mindez adóalapban kife-
jezve azt jelenti, hogy az összevont adóalapba 

tartozó jövede-
lem havi 31 250 
forinttal csök-
kenthető. Köny-
nyű megjegyezni, 
ez pont annyi, 
mint egy fél gye-
rek. ☺

A kedvez-
mény először a 
házasságkötést 
követő hónap-
ban kérhető. Eb-
ből is következik, 
hogy januárra 
még senki nem 
kérhet ilyen ked-
vezményt, hiszen 
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Nincs kedvezmény 24 hónapon keresztül akkor sem, ha a mun-
kavállalónk már úgy érkezik, hogy az érvényességi időtartamon belül 
van, és rögtön nyilatkozatot tesz. Ha például egy éve házasodott, ak-
kor belépő munkavállalóként kéri a kedvezményt, de egy év múlva 
kéri annak megszüntetését is.

Az is előfordulhat, hogy nem rögtön a házasságkötés utáni 
első hónapban kéri a dolgozó a kedvezményt. Lehet, hogy hosszú 
nászúton van vagy éppen elfeledkezett róla. Ha pl. három hónap 
múlva teszi meg a nyilatkozatot, akkor már „csak” 21 hónapja van 
hátra. Persze a bevallásában ő nem bukja el azt a három hónapot, 
de a munkáltató megint nincs tisztában a házasságkötés pontos 
dátumával.

Szóval egyértelmű. A kedvezményt nemcsak kérni, hanem le is 
kell mondani. Ha ez nem történik meg, és jogosulatlan igénybevé-
tel valósul meg, akkor a magánszemélynek a bevallásakor nemcsak 
az adókülönbözetet kell megfizetni, hanem a 12%-os különbözeti 
adót is. 

Az első házasok kedvezményének kapcsolata a gyermek 
(magzat) után járó kedvezménnyel

És akkor nézzük, hogy milyen kapcsolat van a gyerekkedvezmény és a 
házasok kedvezménye között.

Ha bármelyik fél már a házasság megkötésekor gyermekre 
vagy magzatra megszerezte a kedvezményt, akkor ennek igénybe-
vételét nem szünteti meg az első házasok kedvezménye. Sőt! A 
házasságkötés hónapját követő hónaptól az első házasok kedvez-
ménye is jár.

Ha a sorrend azonban fordított, akkor már nem ilyen jó a helyzet. 
A 24 hónapos érvényességi időtartamon belül a családi kedvezmény-
re való új jogosultság megnyílik, akkor az első házasok kedvezménye 
tovább nem érvényesíthető. Itt két eset lehet: akár a magzat miatti 
kedvezmény, akár gyermek miatti kedvezmény lép be, az megszünteti 
az első házasok kedvezményét.

a januári házasságkötésekre jár először kedvezmény, ami februárban 
érvényesíthető.

A kedvezménynek lejárata is van. A házaspárok mindezt maximum 
24 hónapig tudják igénybe venni. Ettől korábban két esetben szűnik 
meg a kedvezmény:

– Az egyik, ha a felek elválnak. Ezt ugyan a törvény nem nevesíti, 
de miután a kedvezmény feltétele, hogy házaspárok legyenek, 
értelemszerűen, ha az érvényességi időn belül elválnak, akkor 
az automatikusan megszűnik.

– A másik pedig az, ha a férj és feleség szülői örömök elé néz, 
azaz útban van a baba. A születendő gyermek utáni kedvez-
mény ugyanis megállítja az első házasok kedvezményét. De 
erről is írok még részletesen később.

A kedvezmény igénybevétele

Mint említettem, a kedvezmény nem egy személy, hanem a házaspá-
rok kedvezménye. Igénybevételére azonban minden variáció rendel-
kezésükre áll. Kérheti csak az egyik vagy csak a másik fél, illetve kérhe-
tik megosztva közösen is. Kérhetik már év közben a munkabérükben 
számfejtve, és kérhetik a bevallásban egy összegben is.

Bárhogyan is döntenek, a munkáltató felé tett nyilatkozatukban 
kell érvényt szerezni a választásuknak.

A nyilatkozat javasolt formátumát már megtalálhatjuk a NAV web-
oldalán, de valószínű, a bérprogramokból is tudunk ilyet nyomtatni. 
Nagyon fontos, hogy nemcsak a munkavállalónknak, hanem a házas-
társnak, sőt a házastárs munkáltatójának is alá kell írni. Ezzel kerülhe-
tő el az évközi dupla igénybevétel.

A nyilatkozatnál még meg kell jegyezni, hogy ha a kedvezmény 
megszűnik, akkor azt a magánszemélynek kell lemondani. 

Ha már 24 hónapja egyetlen munkáltató adja a kedvezményt, ak-
kor persze rá is kérdezhetünk, hogy nem kellene-e lemondani.

De számos olyan eset elfőrdulhat, amikor az már korábban lejár, 
de mi nem is tudunk róla.

Az egyik ilyen lehet a már előbb említett válás. Nem biztos, hogy 
a munkáltató tudatában van ennek a családban bekövetkezett válto-
zásnak.

Januárra még senki nem kérhet ilyen kedvezményt, 
hiszen a januári házasságkötésekre jár először ked-
vezmény, ami februárban érvényesíthető.
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Példa 3. – a) verzió

Az anya 2014 októberében teherbe esett, a magzat után – a 91. nap-
tól – 2015 januárjától magzati kedvezményre jogosult. A házasságot 
2015 januárjában kötik meg. 

Itt a magzati kedvezmény elindul januárban, az első házasok ked-
vezménye viszont csak februárban, azaz mindkét kedvezmény fut pár-
huzamosan. 

Azonban amikor a baba 2015 júliusában megszületik, akkor meg-
szűnik a magzati és belép a gyermekkedvezmény. Ezzel a gyermekked-
vezménnyel viszont megszűnik az első házasok kedvezménye.

Összegezve:
2015. január: magzati kedvezmény
2015. február–június: magzati kedvezmény és első házasok ked-

vezménye együtt
2015. július: gyermekkedvezmény

Példa 3. – b) verzió

Ha az előző példát annyiban változtatjuk, hogy a felek 2015 júliusában 
kötnek házasságot, akkor az első házasok kedvezménye 2015 augusz-
tusától jár, ami előtt a gyermekkedvezményre való jogosultságot már 
megszereztük.

Ekkor:
2015. január–június: magzati kedvezmény
2015. július: gyermekkedvezmény
2015. augusztustól: gyermekkedvezmény és első házasok kedvez-

ménye együtt

Példa 4.

Az ifjú pár 2015 februárjában mondja ki a boldogító igent, miközben 
folyamatban van az örökbefogadással kapcsolatos eljárás. A gyermek 
végül 2015 márciusában érkezik meg a házaspárhoz.

Náluk az első házasok kedvezménye márciusban lenne érvénye-
síthető, de a gyermek után – mint nevelőszülők – márciustól már 
családi kedvezményt igényelhetnek. Ezzel számukra az első házasok 
kedvezménye meg is szűnik, azaz márciustól kizárólag gyermekked-
vezményre jogosultak.

Ha a házasságot egy hónappal elhalasztanák, akkor a két kedvez-
mény párhuzamosan igénybe vehető lenne, hiszen a gyermekkedvez-
mény megkezdődik márciusban, míg egy márciusi esküvő kapcsán az 
első házasok kedvezménye áprilistól indulna.

Példa 1.

A felek 2015 januárjában házasodnak össze. Van három közös gyer-
mekük, akik után már 2014-ben is családi kedvezményt vettek igény-
be. 

Ebben az esetben 2015 februárjától amellett, hogy tovább jár a 
három gyermekre a családi kedvezmény, havonta 5000 forint az első 
házasok kedvezménye.

Példa 2.

A felek 2015 májusában házasodnak össze. Az anyának előző házas-
ságából van egy családi pótlékra jogosult gyermeke. A férj első házas-
ságát köti. 

Ebben az esetben 2015 első öt hónapjában az anya igényelheti 
a családi kedvezményt. Júniustól jár nekik az első házasok kedvez-
ménye, sőt innentől a családi kedvezmény kapcsán is kérhetik az év 
közbeni közös érvényesítést.

Januárra még senki nem kérhet ilyen kedvezményt, 
hiszen a januári házasságkötésekre jár először ked-
vezmény, ami februárban érvényesíthető.
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Az adatbázis lényege

Arról van szó, hogy a reklámokat ellenérték fejében közzétevő cégek (tv, 
rádió, sajtó, internetes hirdetésszolgáltató) önként kérhetik magukat 
egy olyan nyilvántartásba vetetni, mely nyilvántartás alapján ők „meg-
bízható reklámadósoknak” fognak minősülni. Ez a státus azzal jár, hogy 
az általuk kiállított számlákat nem kell záradékolni, illetve számla nélküli 
ügyletek esetén nem kell külön nyilatkozniuk, az adatbázis ezt kiváltja. 

Eddig ez szép és jó, de nézzünk mögé:
– a reklámadós adatbázisba való kérelem együtt járhat NAV-

ellenőrzéssel is;
– a reklámadós adatbázisból ki lehet annak okán is esni, hogy 

több mint 100 ezer forintos nettó adótartozást halmoz fel a vál-
lalkozó a hónap 1. napján.

Ennek fényében belátható, hogy annak érdemes ezzel az intézmény-
nyel foglalkoznia, akiknek eddig tömegszerűen kellett számlát zára-
dékolnia vagy külön nyilatkoznia. Ilyen lehet az is például, ha egy 
rádió ügynökségen keresztül kapja a reklám-közzétételre vonatkozó 
megrendeléseket. Az ügynökség felé ugyan nem lenne gond tovább-
ra sem a számla záradékolása, de az ügynökséggel kapcsolatban álló 
reklámoztató cégek felé közvetlenül kell a társasági adó miatt a nyilat-
kozatot megadni, ami már nagyságrend.

Jogos lehet az a kérdés, az ügyfelek honnan tudják egy reklámot 
közzétevő cégről, hogy szerepel-e az adatbázisban. Az elvárás az len-
ne, hogy rákeresnek a megrendelők az adatbázisban, a valóságban 
azonban egész biztos, hogy zaklatni fogják ezeket a cégeket.

Megrendelői oldal

És ha már a megrendelői oldalon vagyunk, azért nem árt tudni, hogy 
2015. évtől az évi nettó 30 millió forint alatti, záradék nélküli számlák-
kal nem kell foglalkozni az adóalap-korrekcióknál, mert az elismert 
költség lesz, azaz ilyen esetben nem kell a reklám közzétevőjét felke-
resni. 

Természetesen ne feledjük, hogy ha ez a 30 millió forint alatti ösz-
szeg nem egyenletesen oszlik el az évben, és van olyan hónap, amikor 
több mint 2,5 millió forintos, záradék nélküli számla jön össze, akkor 
a reklámadó-kötelezettség elkerülése érdekében meg kell próbálni 
utólag nyilatkoztatni a közzétevőt, persze csak azután, hogy megnéztük 
a reklámadós adatbázist.

Kérelem formátuma

A kérelmet egyébként kötetlen formában kell megírni, és aki 2015. 
január 1-jétől a listára akar kerülni, annak 2014 decemberében le kell 
adnia ezt a kérelmet. A 2015. januári kérelmek eredménye már csak 
2015. február 1-jei megjelenés lehet.

A reklámadó 2015. évi változásának egyik lényeges eleme a reklámadós adatbázis létrehozatala. A kis cégek 
számára az ott fogja nyújtani az igazi előnyt, hogy a társasági adó alapjának meghatározásakor sokkal 
több esetben mentesülünk az adóalap emelésétől.

Új adatbázis a reklámadóban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 30 millió forint alatti, záradék nélküli számlákkal 
nem kell foglalkozni a tao-ban az adóalap-korrek-
cióknál.
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2003-ig

A 2003-ig érvényes szabály szerint amennyiben az adóalap bármely 
adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő öt adó-
évben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti 
eredményét. 

Ez a rendelkezés az adókötelezettség keletkezésének évét követő 
negyedik adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett negatív 
adóalapra az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható akkor, ha 
az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordí-
tások együttes értékének 50%-át.

2004–2008

2004 és 2008 között amennyiben az adóalap bármely adóévben ne-
gatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben (bármelyik-
ben) csökkentheti az adózás előtti eredményét. 

Az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adó-
évben és az azt követő adóévekben keletkezett negatív adóalapra 
az előbbi rendelkezés csak az adóhatóság engedélye alapján alkal-
mazható, ha az adóévben az adózó adózás előtti eredménye negatív, 
és ha az adóévben a bevételei nem érik el az elszámolt költségek és 
ráfordítások együttes értékének 50%-át, vagy az adózó adóalapja a 
megelőző két adóévben is negatív volt.

2009–2014

2009-től amennyiben az adóalap negatív, ezzel az összeggel az adózó 
a következő adóévekben (bármelyikben) döntése szerinti megosztás-
ban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív 

adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával kelet-
kezett.

2015-től

2015-től, ha az adóalap negatív, akkor ezzel az összeggel a következő 
öt adóévben, a döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás 
előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű 
joggyakorlás elvének betartásával keletkezett.

Közös szabály

Nagyon fontos, hogy a veszteség bármelyik évben is keletkezett, 
amikor azt valamelyik következő adóévben a pozitív adóalapjából le 
szeretnénk vonni, akkor azt a keletkezésük sorrendjében kell meg-
tenni. Még akkor is, ha így a régebbi években keletkezett veszteségek 
elvesznek.

Az elhatárolt veszteséggel történt adóalap-csökkentésnél a csök-
kentés évében érvényes szabályt kell nézni. Ez most úgy szól, hogy a 
korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nél-
kül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként.

És még egy megjegyzés. Az elhatárolt veszteséggel történő adó-
alap-csökkentés adózói döntés. Ha ezt a 29-es bevallásban elmulaszt-
juk, akkor az önellenőrzéssel nem helyesbíthető.

Abban az évben, amikor egy vállalkozásnak negatív az adóalapja, a veszteséget a következő évek pozitív adó-
alapjából le tudja vonni. Ennek feltételei azonban gyakran változnak, és a későbbi adóalap-csökkentésnél azt 
kell nézni, hogy a keletkezés évében mi volt érvényben. Szedjük hát sorba a veszteségelhatárolás szabályait.

Veszteségelhatárolás 
történelme
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 30 millió forint alatti, záradék nélküli számlákkal 
nem kell foglalkozni a tao-ban az adóalap-korrek-
cióknál.

Az elhatárolt veszteségeket a keletkezésük sorrend-
jében kell levonni.
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Előleg

Nézzük először tehát külön a két szabályt. 

Az előleget az áfatörvény 59. §-ában találhatjuk. Arról van szó, hogy 
ha termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítést 
megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak, ak-
kor előlegről beszélünk. 

Az előleg áfatörvény szerinti teljesítési időpontja az a nap, amikor 
annak jóváírása vagy kézhezvétele megtörténik. Az átvett előleget úgy 
kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartal-
mazza. 

2015-től előlegnek minősül az is, ha az előleg nem pénzben telje-
sül, hanem például egy csereügylet kapcsán egy másik terméket vagy 
szolgáltatást veszünk át a saját – jövőbeni – értékesítésünk fejében.

Fordított adózás

2008-tól vált mindenki számára egyértelművé, hogy mi is az a fordított 
adózás, amikor a magyar áfatörvény a belföldi teljesítési helyű ingat-
lanokra is bevezette.

Pedig már az uniós csatlakozás óta széles körben alkalmazzuk.
A fordított adózás ugyanis nem más, mint amikor az áfát nem a 

terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó eladó számítja fel szám-
lájában, hanem azt a vevőnek kell az adóhatóság felé megfizetnie.

A megfizetés persze csak képletes. Hiszen ha a vevőnek van adó-
levonási joga, akkor ezzel egy időben élhet levonási jogával is, azaz 
nincs szükség pénzmozgásra.

Ezért a fordított áfa valójában egy zseniális találmány, hiszen adó-
alanyok között úgy marad változatlan az ár, hogy kisebb likvid pénz-
eszközre van szükség a kiegyenlítésre.

Fordított adózás leggyakoribb esetei:
– belföldi ügyletek (ingatlan, hulladék stb.),
– importból és közösségen belülről igénybe vett szolgáltatások,
– közösségi termékbeszerzés.

A fordított adózás esetén az áfatörvény szerinti teljesítési időpont:
a) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhez-

vételekor, vagy 
b) az ellenérték megtérítésekor, vagy 
c) a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.

A három időpont közül az lesz az áfaelszámolás napja, amelyik a leg-
hamarabb van.

Termék Közösségen belüli beszerzése esetében a fizetendő adót 
az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a 
teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani. 

Előleg a belföldi fordított adózású ügyleteknél

Az előleg esetén tehát a jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, 
mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. Ez utóbbi 
kitétel azonban csak abban az esetben értelmezhető, ha a teljesítés-
re kötelezett egyben az adófizetésre kötelezett is. A vevőnél ugyanis 
kézhezvétel, jóváírás az előleg kapcsán nem merülhet fel, hiszen ő 
az, aki az előleget megfizeti az eladója felé. Így abban az esetben, ha 
fordított adózást kell alkalmazni, akkor az előleg után nem keletkezik 
adófizetési kötelezettség.

Ez alól az az egyetlen eset a kivétel, ha az előleg 100%-os. Hiszen 
ekkor megtörténik az ellenérték megtérítése, és ezzel nem az előleg, 
hanem a fordított adózás ágán lép be a teljesítési időpont. 

A fordított adózás alá eső előleg a bevallásban:
– az előleget befogadó (szolgáltatást nyújtó) oldaláról a fordított 

adózás esetén a bevallásban előleget nem szerepeltetünk. 
Az 1465-ös bevallás 46. sorának kitöltési útmutatója is ezt 
támasztja alá: „Amennyiben a 04. sorban az Áfa tv. 142. §-a 

Két olyan szabály, mellyel önmagában is sokat foglalkozunk: az előleg és a fordított áfa. Ha ezt a kettőt 
kombináljuk, akkor érdekes dolgok jönnek ki.

Előleg a fordított áfában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Miután a közösségi beszerzés esetén nem adóztatási 
pont az előleg, ezért ennek a bevallásban sincs helye.
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Természetesen ezen esetekben nem feledkezünk meg az A60-as 
adatszolgáltatásról sem.

Közösségen belüli termékbeszerzés

Közösségen belüli beszerzés kinézetében úgy működik, mint a fordí-
tott adózás, de valójában nem az, hiszen az eladónak van egy mentes 
eladása, a vevőnek meg egy különleges adófizetési kötelezettsége. Az 
eladó szempontjából az ügylet teljesítési helye marad az indító ország, 
a vevő szemszögéből a saját vevői minőségi adókötelezettsége pedig 
belföldi teljesítési helyű. Mindkét országban van teljesítési hely. Az 
áfa felszámítása és levonása azonban a vevő oldalán van.

Előleg esetében kivételszabályról beszélünk. A már sokszor em-
legetett 59. §-t ugyanis a közösségi termékbeszerzés esetében nem 
lehet alkalmazni, azaz ha előleget fizetünk későbbi beszerzésre, akkor 
az előleg után nem kell megállapítani az áfát.

Amikor megtörténik a tényleges teljesítés, akkor viszont már 
nemcsak az előleg feletti részt, hanem a teljes beszerzési árat be kell 
vallani. Természetesen itt is igaz, hogy amikor a fizetendő adót megál-
lapítjuk, élhetünk levonási jogunkkal (amennyiben van).

És itt még a 100%-os előleg sem tudja ezt felülírni, hiszen a közös-
ségi beszerzésnél a teljesítési időpontoknál nincs ilyen feltétel. Itt csak 
a számla kibocsátása vagy a tényleges teljesítés jöhet képbe.

Miután a közösségi beszerzés esetén nem adóztatási pont az elő-
leg, ezért ennek a bevallásban sincs helye.

Számlakibocsátás előleg esetében

Talán az előzőekből is már levezethető, de foglaljuk össze, hogy me-
lyik esetben milyen számla kerül kibocsátásra.

A belföldi fordított adózású ügyletre kapott előlegről előlegszámlát 
kell készíteni, melyen meg kell jegyezni, hogy fordított adózású. Ezzel 
a belföldi számlabefogadó tudni fogja a feladatait.

Amikor szolgáltatás igénybevételéről kapunk előlegszámlát, akkor 
látjuk, hogy nincs rajta áfa, és azt is tudjuk, hogy ezt nekünk előleg-
ként ugyan, de be kell vallani.

Közösségi termékértékesítés során, ami a mi oldalunkról közössé-
gi termékbeszerzés, nem keletkezik adófizetés az előleg kapcsán. Sőt! 
Ebben az esetben az eladónak számlát sem kell kiállítania, nálunk 
egyedül a banki terhelés bizonyítja az előleg megfizetését. Természe-
tesen akár van számla vagy egyéb bizonylat, akár nincs a megfizetett 
előlegről, azt nem kell bevallani.

szerinti fordított adózás alá eső értékesítést tüntettek fel, azzal 
kapcsolatban beszedett előleg után nincs adófizetési kötele-
zettség keletkezési időpontja és bevallási kötelezettsége az ér-
tékesítőnek, ebből következően értelemszerűen annak adatát 
sem a 04. sorban, sem itt a 46. sorban nem kell szerepeltetni”,

– az előleget fizető (szolgáltatást igénybe vevő) oldaláról sem kell 
az előleget a bevallásban feltüntetni.

Előleg a határon átnyúló szolgáltatások esetében

Ez az egyik eset, amit az áfatörvény 59. §-a külön szabályoz.
Abban az esetben, ha a határon átnyúló szolgáltatás igénybevételé-
hez fizetünk előleget, az előleg akkor is áfa szerinti teljesítési időpont 
– azaz be kell vallani –, de természetesen az előleg nem tartalmaz 
áfát, hiszen a fordított adózású szolgáltatás végösszege sem fog áfát 
tartalmazni.

Így ha kapunk külföldről egy számlát igénybe vett szolgáltatás elő-
legéről, akkor ezen természetesen nem lesz áfa, de az áfát meg kell ál-
lapítani, és ha van levonási jogosultságunk, akkor egyben le is vonjuk.

Természetesen a végszámlával már csak az előleg feletti részre kell 
áfát megállapítani.

Határon túli adóalannyal elszámolt előleg szolgáltatás esetében az 
áfabevallásban:

– ha az előleget fizetjük (azaz a szolgáltatást igénybe vevő oldalán ál-
lunk), akkor az előleg után fizetendő áfát a 18. sorba írjuk, és ha van 
levonási jogunk, akkor ezt a 67. sorban feltüntetjük még egyszer.

– Ha az előleget fogadó oldalon állunk (azaz mi fogunk szolgál-
tatást nyújtani), akkor ezt a 91. sorban kell feltüntetni, és még 
a 92. vagy a 93. sorba még egyszer beírni attól függően, hogy 
milyen szolgáltatásról van szó.

Miután a közösségi beszerzés esetén nem adóztatási 
pont az előleg, ezért ennek a bevallásban sincs helye.
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Az új szabály

A tao-törvény 3. § 23. pontja határozza meg a kapcsolt vállalkozás fo-
galmát. Az alábbi a)-e) pontok már jól ismert feltételek. Ami a 2015-
ös év újdonsága, az a felsorolás f) pontja.

Kapcsolt vállalkozás
a) az adózó és az a személy, amelyben 

az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásával – közvet-
lenül vagy közvetve többségi befo-
lyással rendelkezik, 

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelke-
zéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve 
többségi befolyással rendelkezik, 

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. ren-
delkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy 
közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik az-
zal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a 
más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik 
személynek kell tekinteni; 

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi 
vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi te-
lephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) 
alpontban meghatározott viszonyban áll; 

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi te-
lephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban 
meghatározott viszonyban áll; 

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére 
tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő be-
folyásgyakorlás valósul meg. 

De vajon mit jelent az, hogy az üzleti és pénzügyi politikára vonat-
kozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg? A homályos megfogalma-
zás csak példán keresztül érthető meg. 

Példa 1.

Van egy betéti társaság, amelynek a bel-
tagja (aki az ügyvezető) a személyesen 
közreműködő tag, a kültag csendestárs. 
Ugyanennek a magánszemélynek 30%-os 
tulajdonrésze is van egy kft.-ben, melyben 

ő az egyetlen ügyvezető. A többi tag nem közeli hozzátartozó magán-
személy. A két cég az új jogcím alapján kapcsolt vállalkozása egymás-
nak. Azért van ez a körítés, mert ki kell zárnunk azokat az eseteket, 
hogy már eddig is kapcsolt vállalkozásnak minősüljenek. 

Példa 2.

Van két korlátolt felelősségű társaság, mindkét társaságban két ma-
gánszemély 50-50%-ban tulajdonos. A két magánszemély nem közeli 
hozzátartozó. Az egyik cégben mindkét tag ügyvezető, együttes aláírási 
joggal, a másik cégben csak az egyik tag az ügyvezető önálló aláírási 
joggal. 

Ebben az esetben továbbra sem állapítható meg a kapcsolt vál-
lalkozási reláció, mivel az együttes aláírási jog nem enged korlátlan 
döntést annak az ügyvezetőnek, aki a másik cégben önálló döntésho-
zó. Ha annyit tekerünk rajta, hogy mindkét cégben mindkét ügyvezető 
együttes aláírási joggal bír, akkor a jogszabályi rendelkezés alapján ki 
kell mondani a kapcsolt vállalkozást az ügyvezetők személyére vonat-

Eddig 5 esetet fogalmazott meg a tao-törvény arra, hogy kik minősülnek kapcsolt vállalkozásnak. 2015-től 
jön egy hatodik, amely biztos, hogy több cégnél okoz majd fejtörést. Az azonos ügyvezetők esetét meg-
próbáljuk értelmezni összefüggésben a Ptk.-ban megfogalmazott ügyvezetőkre háruló jogosultságokkal és 
kötelezettségekkel.

Kapcsolt vállalkozások új szabálya
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a két cég kapcsolt vállalkozás, 
de egymással nem lépnek üzleti kap-
csolatba, akkor is az egyes törvények 
szerint a paramétereiket össze kell 
számítani.
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Miért kell minden cégnél feltérképezni a kapcsolt vállalkozásokat?

Egyrészt természetesen azért, mert ha köztük üzleti kapcsolat van, ak-
kor azt be is kell jelenteni. De ennél több teendőnk is lehet.

Ha a vállalkozás nagyobb, mint egy kisvállalkozás (több mint 50 főt 
foglalkoztat), akkor transzferár-nyilvántartást is kell vezetnie. Ennek 
elmulasztása vagy helytelen megállapítása súlyos bírsághoz vezethet, 
hiszen ha nincs a vállalkozásnak nyilvántartása a kapcsolt vállalkozá-
sok közötti árakról, akkor akár 2 millió forint bírságot is kiszabhatnak 
az ellenőrök ügyletenként évente.

kozó azonossággal. Egyébként nem lenne nehéz olyan esetet hozni, 
amikor már egyértelmű a helyzet: például az egyik cégben a két ügy-
vezető együttes aláírási joggal bír, a másik cégben pedig önállóval. 
Véleményem szerint nem egyértelmű esetben bátran ki lehet jelente-
ni a kapcsolt vállalkozási viszony hiányát.

Bejelentési kötelezettség

Egyébként pont azt kell itt megérezni, hogy kisebb vállalkozásoknál 
nem lesz a szabály újdonság, merthogy az eddigi szabályok alapján 
is a már kapcsolt vállalkozásoknak nem lesz teendőjük. Azt nem kell 
külön bejelenteni, hogy egy újabb jogcímen is fennáll a kapcsolt vál-
lalkozás ténye.

 
Abban a kivételes helyzetben, ha megállapítjuk, hogy az új jogcí-

men kapcsoltak a felek, akkor meg kell nézni, hogy van-e a két cég 
között élő szerződés (akár egy bérleti díj is ide tartozik). Ha igen, ak-
kor 2015. január 16-ig be kell jelenteni mindkét cégnek a másikat 
(15T201T). 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása 500 E Ft-ig terjedő mu-
lasztási bírsággal sújtható.

És ne felejtsük! Ha a két cég kapcsolt vállalkozás, de egymással 
nem lépnek üzleti kapcsolatba, akkor is az egyes törvények szerint a 
paramétereiket össze kell számítani. Ilyen pl. az iparűzési adó vagy 
akár az innovációs járulék.

Részlet a 22/2009. (X. 16.) PM rendeletből, a szokásos piaci ár 
meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről 

1. § 
...
(2) Az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség terheli a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Tao.) 18. § (5) bekezdésében felsorolt adóalanyt, ha kapcsolt vállal-
kozásával (Tao. 4. § 23. pont) kötött hatályos szerződése, megállapodása 
(a továbbiakban: szerződése) alapján az adóévben teljesítés történt. Ha az 
adózó kapcsolt vállalkozásával a kapcsolt vállalkozási jogviszonyuk kelet-
kezését megelőzően kötött szerződést, az e rendelet szerinti nyilvántartást 
akkor köteles elkészíteni, ha a szerződés bármely lényeges feltételét mó-
dosítják, vagy olyan egyéb változás következik be, amelyet független felek 
az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének. 

(3) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség 
a) az adózót magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szer-

ződése alapján, 
b) az adózót, ha a Tao. 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-

lő kis- és középvállalkozás, 
c) az adózót azon ellenőrzött ügylettel kapcsolatban, amelynek vo-

natkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 132/B §-a szerint a szokásos piaci árat az álla-
mi adóhatóság határozatban megállapította, a kérelem benyújtá-
sának adóévétől annak az adóévnek az utolsó napjáig, amelyben 
a határozat érvényessége megszűnik, feltéve, hogy a határozatban 
rögzített tényállás ezen időszakban változatlanul fennáll, 

d) a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás 
vagy kapcsolt vállalkozások részére változatlan összegben, illetve 
értékben történő átterhelését, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, 
termékértékesítő társaság az adózóval, külföldi személlyel vagy a 
költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, 

e) az ingyenes pénzeszközátadást és átvételt, 
f) a kapcsolt vállalkozásokat, ha a szerződés alapján történő teljesíté-

sek értéke az adóévben (általános forgalmi adó nélkül számított) 
szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg, azzal, 
hogy az értékhatár megállapításánál – az összevonás tényétől füg-
getlenül – az e rendelet szerint összevonható szerződések alapján 
történő teljesítések értékét együttesen kell figyelembe venni. 
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Az ügyvezető is társas vállalkozó

2012 óta társas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkere-
seti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes 
személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alap-
ján látja el. Tehát lehet, hogy a nyugdíjas tag nem közreműködik 
személyesen a társaság tevékenységében, de ha ügyvezetővé válik, 
akkor automatikusan ugyanazok a járulékszabályok vonatkoznak rá, 
mintha dolgozna.

Így ha eddig csak mint „csendestárs” vett részt a társaságban, azaz 
nem dolgozott és nem volt ügyvezető, akkor eddig nem volt utána 
járulékfizetés. 

Amint elfogadja az ügyvezetői megbízatást, belép a járulékfizetés. 
Ekkor még gondolhatnánk, hogy ez nem lesz kedvező a társaságnak.

Bejelentés a NAV felé

Mindenki számára jól ismert bejelentőlap, a 15T1041-es szolgál arra, 
hogy a megszűnt jogviszonyokat lezárjuk, az újakat pedig bejelentsük.

Ha egy cégnél megváltozik az ügyvezető személye, akkor ehhez is 
kapcsolódhat bejelentés. Egyrészt gondoskodni kell a régi ügyvezető 
kijelentéséről, amennyiben a továbbiakban nem fog dolgozni, azaz 
nem minősül társas vállalkozónak.

Illetve gondoskodni kellene az új ügyvezető bejelentéséről. 

Itt azonban tudni kell, hogy a kiegészítő tevékenységű társas vál-
lalkozó nem minősül biztosítottnak, így őt az 1041-es nyomtatványon 
bejelenteni nem kell.

Nyugdíjas díjazása

Egy cég pénzügyei kapcsán a leggyakrabban feltett kérdés az, hogy 
hogyan vehetem ki a nyereséget a legolcsóbban a vállalkozásból. És 
itt meglepő eredményre jutunk, ha az alternatívák közé a nyugdíjas 
tag részére számfejtett díjazást is kiszámoljuk.

A nyugdíjas ügyvezető után az egyébként is fizetendő 6930 forintos 
egészségügyi szolgáltatási járulékot mindenképpen meg kell fizetni. 
Akár vesz fel jövedelmet, akár nem.

Ha nem vesz fel jövedelmet, nincs további kötelezettség. Ha vi-
szont számfejtünk jövedelmet, akkor ezután a társaságnak nem kell 
szociális hozzájárulási adót fizetni, csak a magánszemélytől kell levon-
ni a 16% szja-t és a 10% nyugdíjjárulékot.

Ki minősül kiegészítő tevékenységűnek?

Talán emlékszünk, hogy 2012-től többen, akik korábban nyugdíjas-
ként adóztak, hirtelen aktív státusba kerültek. Na, sajnos nem azért, 
mert megfiatalodtak, hanem azért, mert a törvény definíciója meg-
változott.

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni, illetve társas vállal-
kozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, to-
vábbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Most, hogy 2015-től az ügyvezetőségre tekintettel is lehet kapcsolt vállalkozás két tag, néhány cégnél meg-
változik a vezetés. De vajon jó-e, ha az ügyvezető egy nyugdíjas lesz?

Személyesen közreműködő 
nyugdíjas tag javadalmazása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A nyugdíjas ügyvezető után az egyébként is fizeten-
dő 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulé-
kot mindenképpen meg kell fizetni.
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Azt tudjuk, hogy az oszta-
lék igazából csak akkor kezd el 
„működni” mint alternatíva, ha 
el tudjuk érni az ehomentes 
részt. Több tag esetében ter-
mészetesen minden tagnál el 
kell érni ezt a sávot. Ez gyakran 
csak többmilliós nyereségnél 
kezdődik. 

Ezekben az esetekben jöhet jól 
egy nyugdíjas tag, akinek a nyereséget egy decemberi bérszámfejtés-
ben számfejthetjük.

Gyakorlati tennivalók 

Ez a módszer 2012 előtt is működött, persze akkor a társasági szerző-
désben vagy egy taggyűlési határozatban érdemes volt a közreműkö-
dés módjára utalni. Hiszen akkor az ügyvezető még nem volt automa-
tikusan társas vállalkozó.

Most, hogy az ügyvezetés személye egy teljesen egyértelmű jogvi-
szonyt eredményez, gyakorlatilag semmilyen teendőnk nincs.

Számoljunk, és hozzuk meg a döntést.

A társadalombiztosítási nyug-
díjrendszer keretében járó saját 
jogú nyugellátások

– az öregségi nyugdíj,
– a külön jogszabály alapján 

járó rehabilitációs járadék.
A 2011. december 31-én rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyug-
díjban részesülő és az öregségi 
nyugdíjkorhatárt 2011. decem-
ber 31-ig betöltő – azaz az 1950. 
január 1-jét megelőzően született – személy rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől a rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjat öregségi nyugdíjként folyósítják tovább. Ők tehát 
nem maradtak nyugdíjasok, persze lehet, hogy azóta már betöltötték 
a korhatárt.

Nézzük meg számokban

Abban az esetben, ha a cégnek van mondjuk 100 egységnyi nyeresé-
ge (példában 100 000 forint), amit valamilyen formában ki szeretne 
venni, akkor bizony versenyképes megoldás az, ha a nyugdíjas tagnak 
számfejtjük. Sőt! Szinte a legjobb.

Foglaljuk táblázatba a lehetőségeket.

A nyugdíjas ügyvezető után az egyébként is fizeten-
dő 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulé-
kot mindenképpen meg kell fizetni.

Osztalék 14%-os 
eho nélkül Osztalék

Nyugdíjas tagnak 
közreműködői

díjként
Bérként

FELOSZTHATÓ EREDMÉNY 100 000 100 000 100 000 100 000
Bruttó bér 100 000 77 821
Levonások 16% szja 

+ 18,5% járulék
26 000 26 848

Bér utáni közteher 27% tb-járulék 
+ 1,5% szakképzési hj.

– 22 179

Költség összesen – – 100 000 100 000
Adózás előtti eredmény 100 000 100 000 – –
Társasági adó 10% tao 10 000 10 000 – –
Adózott eredmény 90 000 90 000 – –
Szja 16% szja 14 400 14 400 – –
Eho 14% eho 12 600 – –
NETTÓ a magánszemélynek 75 600 63 000 74 000 50 973
ADÓTEHER a cégnek 24 400 37 000 26 000 49 027
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akkor ahhoz a fuvarhoz már nem kell ekaer-szám. Na most nyilván, 
hogy ha nincs „B” kereskedőnek meg a vevője, akkor nincs fuvar sem, 
tehát itt könnyen ki lehet mondani, hogy a második értékesítéshez 
kapcsolódik a fuvar. Ebben a kérdésben egyébként biztos, hogy lesz 
később változás, mert egy harmadik személy bekapcsolásával gyakor-
latilag teljesen kikerülhető belföldi ügylet esetén a rendszer.

Erre a választ már a módosító csomag adta meg. Lehetőség lesz arra, 
hogy fuvar közben módosítsa a bejelentésre jogosult a rendszámot 
(okot is meg kell jelölni). A lényeg az, hogy egy esetleges ellenőrzés 
pillanatában az aktuális rendszám legyen bejelentve. Egy magyar vál-
lalkozó számára ez azt jelenti, hogy a határon belépő kamion rendszá-
ma már stimmeljen. De lehet cifrázni: ha vasútról gördül le a kamion 
idehaza vagy hajóból rakodják ki az árut belföldön egy kamionra, ak-
kor gyakorlatilag az átpakoláskor kell a rendszám módosítását meg-
csinálni ahhoz, hogy ki legyen védve a bírság kockázata.

Ebben a kérdésben a jogalkotó engedett a nyomásnak, és most már úgy 
szól a szabályozás, hogy az útdíjköteles járművel végzett 2,5 tonnát vagy 2 
millió forintot el nem érő EGY fuvart nem kell bejelenteni. Ebből a szabály-
ból az következik, hogy minden egyes kereskedő egy fuvarnak számít, tehát 
kereskedőnként nézem meg, hogy az előbbi értékhatár alatt maradok-e, 
függetlenül a fuvareszköztől. A pékáru egyelőre nem kockázatos termék, 
tehát más értékhatárra nem kell tekintettel lenni. Mindebből az követke-
zik, hogy a kérdésbeli kiszállításokat nem kell ekaer-számmal kísérni.

A 2015-ös év egyik legnagyobb kérdése, hogy az ekaer-rendszer fog-e működni. Egyelőre ott tartunk, hogy kérdés 
kérdés hátán. A következőkben ezekből szemezgetünk, bízva abban, hogy a már konkrét esetekben felmerült kérdé-
sek másoknak is hasznosak lehetnek. A hatóság oldaláról is megérkeztek az első válaszok, melyeket a www.ekaer.
nav.gov.hu felületen a kérdés-válaszok között meg lehet találni, természetesen ezeket is érdemes végigolvasni.

Ekaer kérdés-válaszok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sem a termelőnek, sem a vevőjének nem kell ekaer-szám, mivel mindkét 
szereplő a saját áruját mozgatja. A termék értékesítésének helyszíne a piac, 
ezért az értékesítéshez nem tartozik fuvarozás, így nem kell ekaer-szám.

Hasonlóan az előbbi nagybani piacos témához, itt is belföldi saját áru 
mozgatása történik, ami nem ekaer-szám köteles a jármű súlyától és 
a termék típusától függetlenül.

A nagykereskedő a bizományos részére a szállítással együtt nem ér-
tékesíti a terméket, tehát nem kell ekaer-szám ehhez a szállításhoz.

A választ itt már árnyalni kell. A szabályozás szerint az első adóköteles, 
fuvarozással járó termékértékesítéshez kell az ekaer-szám. Ha a fuvar 
indulási időpontja a második adóköteles értékesítéshez kapcsolódik, 

1.	 Termelő	a	„nagybani”	piacra	viszi	fel	a	saját	terményét.	Nyilvánvaló-
an	még	a	megérkezéskor	sem	tudja,	hogy	ki	lesz	a	vevője.	Az	adásvé-
tel	a	piacon	bonyolódik,	és	a	vevő	a	saját	fuvareszközére	pakolja	fel	a	
terményeket.	Kell-e	ekaer-szám	a	termelőnek,	illetve	a	vevőjének?

2.	 Kiskereskedő	a	saját	fuvareszközével	megy	el	a	nagykereskedő-
höz	feltölteni	az	árukészletét.	A	vásárolandó	árut	a	nagykereske-
dőnél	választja	ki,	ezt	követően	fizeti	és	hozza	el	a	termékeket.

3.	 A	nagykereskedő	bizományba	szállít	árut	a	vevőjének.	A	bizo-
mányosi	szerződésnek	megfelelően	a	vevő	részére	számla	csak	
akkor	készül,	ha	a	vevő	eladja	a	terméket.	A	bizományba	törté-
nő	kiszállításhoz	kell-e	ekaer-szám?

4.	 „A”	kereskedő	„B”	kereskedő	részére	ad	el	úgy	árut,	hogy	„B”	keres-
kedő	rögtön	értékesíti	a	terméket	„C”	vevőnek.	Az	árut	bérfuvarossal	
fuvaroztatják	el	az	„A”	kereskedőtől	„C”	vevőig.	Mindhárom	szereplő	
belföldi,	és	a	fuvar	útvonala	is	belföld.	Ez	a	fuvar	ekaer-köteles-e?

5.	 EU-ból	érkező	áru	esetén	előfordul,	hogy	az	árut	többször	is	át-
rakodják.	Hogyan	kérem	meg	az	ekaer-számot?

6.	 Pékség	 a	 kereskedő	 részére	 teríti	 a	 termékeit.	 A	 kereskedők	
részére	megrendelés	 alapján	 szállít.	 Ezt	 részben	 útdíjköteles,	
részben	nem	útdíjköteles	 járművel	 végzi.	 Annyi	 ekaer-számot	
kell	kérni,	ahány	kereskedőnek	szállítok?
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adja el. Erre még nem igazán lehet választ adni, talán az jelentené a 
megoldást, hogy minden eladására kér ekaer-számot.

Ebben az esetben csak a kockázatos termékeket kell bejelenteni. Egy 
kicsit komplikálva a kérdést: ha a két termékkör együttesen lépné át a 
2,5 tonnát, akkor mindkét termékkört be kell jelenteni.

A 2014. december 31-ét követően kezdődő fuvarokat kell bejelenteni. 
Fuvar indulása alatt a felrakodás megkezdését kell érteni. Ha a fuvar-
okmányokból kiderül, hogy még 2014. évben felpakolták az árut vagy 
még 2014. évben elindult a fuvar, akkor meg van mentve a helyzet. 
Egyébként a bírságmentességi időszak fogja az igazi egérutat mutatni.

Kell-e ekaer-számot kérnie, és ha igen, akkor a teljes árumennyiségre 
vagy pedig csak az EU-ból beszerzett termékekre? Ha ez utóbbi, akkor 
hogyan tudja bizonyítani (egyáltalán kell-e bizonyítani) egy esetleges 
ellenőrzés kapcsán az áruk eredetét?

Jogszabály szerint csak az első adóköteles értékesítésre kell ekaer-
számot kérni, tehát az EU-s beszerzésű árura. Itt is figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a mennyiségi és az összegre vonatkozó értékhatárokat csak a 
bejelentésre kötelezett termékek szempontjából kell vizsgálni, nem az 
összes termékre. Ha kell az ekaer-szám, akkor a bizonyítást illetően nincs 
semmilyen előírás, azaz többet nem követelhetnek a bejelentésre köte-
lezettől, mint ami papírja rendelkezésre áll. Nincs olyan előírás, hogy kü-
lön ekaer-nyilvántartást kellene vezetni, azaz kizárólag számlákkal tudja 
a bejelentésre kötelezett igazolni, hogy mi az a mennyiség, amit EU-ból 
hoz be, és mi az, amit nem. Erről nyilatkoztatni tudja az adóhatóság a be-
jelentésre kötelezett felet, és onnantól kezdve az adóhatóságnak kellene 
bizonyítani, hogy valami nem volt szabályos a bejelentésben.

A tej kockázatos termék, tehát 200 kg felett kell hozzá ekaer-számot kér-
ni, függetlenül a tartálykocsi típusától (a 250 ezer forintos limit itt nem 
játszik). Ha egy termelő több mint 200 kg-ot ad át egyszerre, akkor a 
termelőnek kell megkérni az ekaer-számot, a fuvar befejezését pedig a 
felvásárlónak kell elvégeznie. Aki ettől kevesebbet ad le, annak nem kell 
kérnie ekaer-számot. Tehát a tartályban található tej egy része ekaer-
számos lesz, a másik része meg nem. Vicces, de a szabályozásnak ez 
megfelel, ugyanis több fuvarról beszélünk. Ömlesztett termékről van 
szó, tehát egy esetleges közúti ellenőrzés csak papírok alapján, utólag 
tudja megítélni, hogy mennyi ekaer-számot kellett volna kérni hozzá.

A rövid válasz igen, sőt a lezárást elvégezheti a következő napon is. Itt 
is egy módosításon esett át a szabályozás.

Az ekaer honlapon a kérdés-válaszok között az elsőben foglalkoznak 
ezzel. Tehát adóköteles az egyenes adós és a fordított adós ügylet, 
viszont nem számít adókötelesnek a kompfeláras és az alanyi adó-
mentes értékesítés. Ebből az következik, hogy ha egy felvásárló komp-
felárastól vesz terményt, és az továbbértékesíti, akkor a felvásárló ér-
tékesítése lesz az első adóköteles eladás. És ha ez fuvarozással is járó 
ügyletnek minősül, akkor kell rá az ekaer-szám.

Ragozott, de életszerű eset lesz az, ha a felvásárló kompfeláras és 
áfás őstermelőtől is vásárol, és az ömlesztett terményt ezt követően 

7.	 Tejtermelő	 magánszemélyek	 tejet	 értékesítenek	 úgy,	 hogy	 a	
felvásárló	jön	hozzá	tartálykocsival	rendszeresen.	Kell-e	ekaer-
számot	kérni?

8.	 Belföldi	 gyártó	 belföldi	 részére	 ekaer-köteles	 fuvart	 bonyolít.	
Az	ekaer-számot	megkéri,	de	a	partner	nem	tudja	lezárni,	mert	
nincs	rá	felkészülve.	A	feladó	le	tudja-e	zárni	a	fuvart?

9.	 	Első	adóköteles	értékesítésnek	számít-e	a	kompenzációs	felár-
ra	történő	eladás?

10.	 Útdíjköteles	 járművel	végzett	 fuvarról	van	szó.	A	felpakolt	 termékek	
egy	része	kockázatos	élelmiszer	250	kg	súlyban,	a	másik	része	pedig	
nem	az	(400	kg	és	230	ezer	forint).	A	kérdés,	hogy	kockázatos	termékek	
bejelentése	okán	be	kell-e	jelenteni	a	nem	kockázatos	termékeket	is?

11.	 2014.	december	30-án	EU-ból	induló	fuvar	2015.	január	2-án	lépi	
át	a	magyar	határt.	Kell-e	ehhez	a	fuvarhoz	ekaer-számot	kérni?

12.	 Egy	 nagykereskedelemmel	 foglalkozó	 cég	 áruit	 részben	 EU-s	
adóalanyoktól,	részben	pedig	magyar	kereskedőktől	szerzi	be.	
Amikor	ő	az	árut	továbbértékesíti,	akkor	a	teherautóra	vegye-
sen	kerülnek	 fel	 áruk.	Részben	 tehát	első	belföldi	 adóköteles	
értékesítés	 lesz	 (EU-s	 termékek	 értékesítése),	 részben	 pedig	
„sokadik”	magyar	értékesítés	(magyar	beszerzésű	termékek).
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Mit tegyünk, hogy ne fizessünk rá a környezetvédelmi termékdíjra?   Kovács Ferencné

Bevallás benyújtására kötelezettek

Környezetvédelmi termékdíj-bevallási kötelezettség terheli a 
termékdíjköteles termék – gumiabroncs, csomagolóeszköz, egyéb 
csomagolószer, egyéb kőolajtermék, akkumulátor, reklámhordozó 
papír, elektromos, elektronikai berendezés – 

• első belföldi forgalomba hozó vagy saját célú felhasználóját,
• belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első bel-

földi forgalomba hozó első vevőjét vagy saját célú felhasználó-
ját,

• bérgyártás esetén a bérgyártatót,
• reklámhordozó papír esetében, belföldi előállítás esetén a 

nyomdai szolgáltatót.

Bevallási kötelezettség 

Bevallási kötelezettség terheli 
– a termékdíjat számlán vagy szerződésben az eredeti kötelezet-

től átvállalót is,
– a megfizetett termékdíjat visszaigénylőt. Fontos, hogy kizárólag 

megfizetett termékdíj igényelhető vissza a jogszabályi feltételek 
megléte esetén. Termékdíjátalány semmilyen esetben nem 
igényelhető vissza,

– a törvény 3. § (6) bekezdésében meghatározott azon nyilatko-
zót is, aki nyilatkozatával ellentétesen járt el. Valótlan nyilatko-
zatára tekintettel válik kötelezetté, mert az eladója nyilatkoza-
tára tekintettel nem terhelt reá környezetvédelmi termékdíjat 
(termékdíjelőleg-fizetésre azonban nem kötelezett),

– a törvény 27/A § (1) bekezdésében meghatározott azon sze-

A termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése és ellenőrzése során a NAV adóztatási szerve 
jogosult eljárni. A termékdíj-kötelezettségről önbevallással kell számot adni, függetlenül a termék szárma-
zási helyétől. A kötelezett személy adózási kötelezettségét saját maga, illetve az Art.-ban megjelölt képviselő, 
valamint meghatalmazott útján teljesíti. A határidő vészesen közeledik, 2015. január 20.

Mit tegyünk, hogy ne fizessünk rá 
a környezetvédelmi termékdíjra? 
Szerző: Kovács Ferencné

mélyt is, aki reklámhordozó papír tekintetében tett 
valótlan nyilatkozatot és ezért válik kötelezetté 
(termékdíjelőleg-fizetés alól nem mentesíti a 
törvény).

Bevallási gyakoriság

Általános esetben a termékdíj 
nettó összegét negyedévente kell 
megállapítani és negyedévente, 
tárgynegyedévet követő hónap 
20-ig kell bevallani és 
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Fontos határidő: 2015. január 31.

2015. január 31-ig kell eldönteni, hogy a környezetvédelmi termékdíj-
kötelezettség keletkezésének időpontját az adóköteles termék érté-
kesítésének (felhasználásának) vagy készletre vételének időpontjához 
kötik a cégek; érdemes számolni, mert az utóbbi változat ugyan előre-
hozza a fizetési kötelezettséget, de csökkenti az iparűzésiadó-alapot. 
Sok esetben – például jelentős raktárkészletnél – nehéz meghatá-
rozni, hogy a termékdíjköteles terméket pontosan mikor használják 
fel, azaz mikor keletkezik a termékdíj-fizetési kötelezettség. Ennek 
nyomon követése gondot jelenthet, arról nem is beszélve, hogy az 

ehhez szükséges nyilvántartási és 
adminisztrációs terhek jelentősen 
megnehezíthetik a vállalkozások dol-
gát. Ilyen esetekben célszerű lehet a 
készletre vétel időpontját választani.

Fontos, hogy a termékdíj-köte-
lezettség készletre vétellel történő 

teljesítésének a naptári év fordulójával történő választása esetén 
a kötelezett a tárgyév első napján készleten lévő termékeiről lel-
tárt készít, ami egyben a termékdíjköteles termékek nyitó készlete 
és a termékdíjat e készletre jutóan a tárgyévben (2015) érvényes 
termékdíjtétel mértékével kell megállapítani és az első negyedéves 
bevallásban kell bevallani és megfizetni. A határidő jogvesztő, iga-
zolásnak nincs helye.

A vállalkozás ezen döntését tárgyéven belül nem változtathatja 
meg. Amennyiben ezen döntését követően ismét általános szabályok 
szerint szeretne termékdíjat fizetni, az év fordulónapján készleten lévő 
termékeiről leltárt készít és ezen készletet elkülönítetten tartja nyilván, 
ezen készleten lévő terméke után a termékdíjat ismételten nem kell 
megfizetnie. 

2015. január 31-ig kell megtennie bejelentését (termék- és anyag-
áramonként) a tárgyévet megelőzően az adóhatóság nyilvántartásá-
ban lévő, 2015. évre vonatkozóan egyéni hulladékkezelés teljesítését 
választó kötelezettnek. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak 
nincs helye.

2015. január 31-ig kell megtennie bejelentését az adóhatóság 
nyilvántartásában lévő, 2015. évre termékdíjátalányt választó köte-
lezettnek. (E bejelentést tárgyévenként nem kell megismételnie, ha 
a bejelentés alapjául szolgáló feltételek változatlanul fennállnak.) A 
határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak nincs helye.

megfizetni. A tárgyévre vonatkozó negyedik negyedéves bevallásban 
kell kiegészíteni a harmadik negyedéves bevallásban bevallott előle-
get a ténylegesen megfizetendő mértékig, vagy a különbözetet ugyan-
ezen bevallásban lehet visszaigényelni.

A bevallást egy naptári negyedévre vonatkozóan egy alkalommal 
lehet benyújtani, kivételt az azonos időszakra benyújtott helyesbítés, 
önellenőrzés, ismételt önellenőrzés, átalakulás, valamint felszámolás, 
végelszámolás esete képez.

Fent leírtaktól eltérően a csekély mennyiséget meg nem haladó 
mennyiségű termékdíjköteles ter-
méket kizárólag végfelhasználó vevő 
részére belföldi forgalomba hozó, 
saját célra felhasználó vagy készlet-
re vevő kibocsátó, átalányfizetést 
választó kötelezett tárgyévet követő 
(2015.) január 20-ig tesz eleget éves 
bevallási kötelezettségének. Fontos, 
hogy amennyiben a tárgyév során a kibocsátási határt túllépi, arra a 
negyedévre nézve, amelyben a mennyiségi határ túllépése megtör-
tént, ezt követően pedig az év hátralévő részében az általános szabá-
lyok szerinti bevallást kell benyújtania.

Nem terheli bevallási kötelezettség a mezőgazdasági termelőként 
átalányfizetést választó kötelezettet. (A tárgyévi átalány megfizetésére 
tárgyévet követő április 20-ig kötelezett.)

A soron kívül benyújtandó bevallások határidejére az Art. előírá-
sai irányadók (átalakulás, felszámolás, végelszámolás). Fontos, hogy 
a kötelezettnek fentiekben leírt bevallási kötelezettségét számviteli 
bizonylattal és a végrehajtási rendelettel meghatározott nyilvántartás 
szerinti adattartalommal megegyezően kell teljesíteni az adóhatóság 
felé.

A bevallási nyomtatvány

A bevallás benyújtására kötelezettek 2014 adott időszakára vonatko-
zóan termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységükkel és termék-
díj-kötelezettségükkel, visszaigénylésükkel, illetve egyéni hulladékke-
zelésükkel kapcsolatban a NAV honlapjáról letölthető elektronikus 
nyomtatványcsomaggal 14KTBEV formanyomtatványon tesznek ele-
get, és ugyanezen szolgáltatnak adatot a jogszabály szerinti nyilatko-
zatot befogadók a nyilatkozók személyéről és mennyiségekről.

Mit tegyünk, hogy ne fizessünk rá a környezetvédelmi termékdíjra?   Kovács Ferencné

2015. január 31-ig kell eldönteni, hogy a kör-
nyezetvédelmi termékdíj-kötelezettség keletke-
zésének időpontját az adóköteles termék érté-
kesítésének (felhasználásának) vagy készletre 
vételének időpontjához kötik a cégek.
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Kezelőszemélyzet nélküli automata   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bejelentési kötelezettség

A 2015. évi változások a kezelőszemélyzet nélküli automatás üzemelte-
tőknek is tartogatnak meglepetéseket. A 2015. január 1-jén és az azt 
követően üzemben lévő kezelőszemélyzet nélküli élelmiszer-automatá-
kat (az étel- és az italautomata egyaránt benne van) be kell jelenteni 
az adóhatósághoz. A bejelentéshez kapcsoltan furcsa módon igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni, méghozzá automatánként 30 ezer forintot. 
Ezt az egyszeri befizetést felfoghatjuk egyfajta „vagyonadóként”, mivel 
ezért cserébe az adóhatóság csak egy regisztrációs számot ad a bejelen-
tett automatának. A regisztrációs számot az automatán is el kell helyezni, 
illetve az adóhatóság is nyilvános adatbázist készít belőle. A végrehajtási 
rendelet (41/2014. NGM-rendelet) szerint az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetését igazoló átutalást csatolni kell a bejelentéshez.

Az automata „életútját” is bejelentési kötelezettség fogja terhelni: 
az NGM-rendelet a következő adatköröket, illetve az azokban lévő 
változást kéri majd bejelenteni: automata tulajdonosa, üzemeltetője, 
üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátója, tényleges üzemeltetés he-
lye, gyártási szám, típus, az üzemeltetés befejezése (akár döntés, akár 
vis maior eset miatt).

Egyelőre úgy tűnik, azt nem kell bejelenteni, hogy az automata 
üzemszerűsége folyamatos, vagy csak bizonyos napokon üzemel (pél-
dául csak hétközi napokon).

Átmeneti rendelkezés

Van még itt egy fontos átmeneti szabály: a 2015. január 1-jén üzem-
ben lévő automatákat 2015. március 31-ig kell bejelenteni, és a kérel-
met megelőzően kell 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, 
a maradék 27 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat 2015. december 
31-ig kell rendezni.

Végül egy konklúzió: ha az automatát üzemeltető adóalany még 
2015. január 1-jét megelőzően felszámolja azon automatáit, melyek 
nagyon kevés hasznot hoznak (a 30 ezer forintot lassan fogják behozni), 
akkor nyilván megmenekül a díj megfizetése alól. Nyilván ez árnyalható 
azzal, hogy valamikor az év elején „zárja be” az automatát, ugyanis 2015. 

március 31-ig akár regisztrációs szám nélkül is üzemelhet, de nyilván ez 
utóbbi esetben már van egy minimális bírságkockázat is.

Számlaadás az automatás vásárlásoknál

Az áfatörvényben is találhatunk egy változást az automata üzemeltetői 
számára. Fontos azonban, hogy míg a fenti bejelentési kötelezettség 
csak az élelmiszert árusító automatákra vonatkozik, addig ezt általános-
ságban, minden kezelőszemélyzet nélküli automatára lehet alkalmazni.

A lényeg, hogy bár készpénzes értékesítés történik egy automatá-
ban, ilyenkor nem kell azonnal számlát kibocsátani, hanem elegendő 
azt 15 napon belül elvégezni. 

Valljuk meg, az eddigi előírás – miszerint a készpénzes értékesítés-
nél haladéktalanul számlát kell kibocsátani – a kezelőszemélyzet nél-
küli automatáknál szinte lehetetlen volt. Ezért életszerű a módosítás.

A 2015. évi változások a kezelőszemélyzet nélküli automatás üzemeltetőknek is tartogatnak meglepetéseket.

Kezelőszemélyzet nélküli automata
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A regisztrációs számot az automatán is el kell helyezni, 
illetve az adóhatóság is nyilvános adatbázist készít belőle.
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Éves bevallások szigorítása

2015. évben az is negyedéves bevallóvá válik, akinek a 2013. évi be-
vallásában (azaz a megelőző második évben) 50 millió forintot meg-
haladó termékértékesítés van bevallva. 

Nyilván annál a cégnél, ahol egyéb okból is negyedéves a gya-
koriság (az elszámolandó adó 250 ezer forintot eléri vagy közösségi 
adószáma van), ott ez a szabály nem jelent semmit. Tehát azoknak a 
vállalkozóknak kell odafigyelni, ahol magas a harmadik országba irá-
nyuló kivitel, és a belföldi beszerzések egyenlege 250 ezer forint alatt 
van. Ilyen eset lehet, ha például belföldi fordított adózással vásárolja 
(áfa fizet-levon) meg azt a terméket, amit továbbértékesít harmadik 
országba. Előfordulhat még az is, hogy olyan alacsony árréssel dolgo-
zik, hogy az áfakülönbözet nem éri el az évi 250 ezer forintot, ugyan-
akkor a bevétel már átlépi az 50 millió forintot. Különösen azért lesz 
nehézkes a szabály alkalmazása, mert év közben semmi nem fogja az 
adózót riasztani, hogy át kellene térnie a negyedéves bevallásra.

Összesítő nyilatkozat

A közösségi tagállami adóalanyokkal üzleti kapcsolatban lévő vállalko-
zások egy szűk körének eddig is kellett egy olyan szabályt alkalmazni, 
mely szerint negyedéves áfabevallás mellett havi A60-asra kell áttér-
nie, ha a termékértékesítése egy adott negyedéven belül átlépte az 50 
ezer eurós küszöböt. 

Az új szabályok szerint (tehát 2015. január 1-jétől figyelve) az 50 ezer 
forintos értékhatárba beszámít az unióból származó termékbeszerzés és 
a saját vagyonmozgatás is. Az új szabály eredményeképp több adózó 
lesz kénytelen ezzel az adminisztrációs kötelezettséggel számolni.

Jogelőd nélkül alakult cégek

A 2015. év tehát elég sok változást hoz az áfabevallási gyakoriság terén 
is. Az egyik nóvum, hogy a 2015. évben újonnan, jogelőd nélkül létre-
jövő cégeknek, illetve az új adószámot kapott magánszemélyeknek havi 
áfabevallást kell adniuk az első és a második naptári évben. Ez termé-
szetesen nem vonatkozik az alanyi adómentes jogállású adóalanyokra, 
náluk továbbra is csak soron kívüli havi bevallási gyakoriság fog létezni. 

Fontos, hogy a jogutódként létrejött vállalkozások szabályában 
nincs változás. Ott a jogelőd gyakoriságát visszük tovább azzal, hogy 
ha több jogelőd van, akkor a leggyakoribb fog a jogutódra vonatkozni.

Biztos vagyok benne, hogy sok olvasóban megfogalmazódott most 
egy kérdés, de akkor ezt megelőzendő: a 2014. évben létrejövő adó-
alanyoknak nem kell áttérni 2015. évre havi bevallásra. 2014-ben ne-
gyedéves gyakorisággal kezdünk, és ez így is marad 2015-re. (Persze 
kivéve, ha egyéb ok miatt nem kellett áttérni.)

Nézzünk két problémásabb esetet:

1. Vajon mi a teendő, ha 2014. december 31-én szünetel az egyéni 
vállalkozó, 2015. év folyamán pedig visszamegy működő adózóba? 
Őket nem tekintjük kezdőnek, tehát a főszabály szerint a megelőző 
második év adatát vizsgáljuk, azaz a 2013. évi adatok adják a gya-
koriságot.

2. Egy másik esetben a vállalkozás 2014. évben alanyi adómentes, 
2015. évben pedig áttér az általános szabályokra. Őket szintén 
nem tekintjük kezdőnek, tehát ők is a 2013. évi adatok alapján 
adják a gyakoriságot. Igaz ez akkor is, ha 2014. évben katás volt a 
vállalkozó.

Áfabevallási gyakoriság   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A regisztrációs számot az automatán is el kell helyezni, 
illetve az adóhatóság is nyilvános adatbázist készít belőle.

A jogutódként létrejött vállalkozások szabályában 
nincs változás.

A 2015-ös adócsomagról már jól tudjuk, hogy nem az adminisztráció csökken-
tése volt a fő cél. A módosító csomag zászlaján a feketegazdaság elleni küzde-
lem. Ennek egyik szelete az áfabevallások gyakoriságában történt változások.

Áfabevallási gyakoriság
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Válasz-adó

pont esetén a katás időszakba befolyt bevételt 
még tételes egyéni vállalkozóként kell elszá-
molnia. Egyéb esetben értelemszerűen katás 
bevételről beszélünk.

A költségek esetén azt kell megnézni, hogy a 
katás időszakban kifizetett költségek mely idő-
szakra vonatkoznak. Azaz, ha egy 2014. decem-
beri villanyszámlát fizet ki 2015. január 23-án 

A kata világába belépő egyéni vállalkozónál a 
tételes elszámolási időszakot is érintő bevéte-
leket és költségeket eltérően kell kezelni.

Ha olyan bevétele van a katás vállalkozó-
nak, amit még tételes vállalkozóként szám-
lázott, akkor azt kell megnézni, hogy mi a 
számlán szereplő – áfatörvény szerinti – tel-
jesítési időpont. Kataidőszakot megelőző idő-

?

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.

az a vállalkozó, aki 2015. január 1-jétől katás 
vállalkozó, akkor ezt a költséget még beteheti a 
2014. évi bevallásába. Nyilván lehet azért ettől 
problémásabb eset is, például amikor a kiadás 
olyan időszakot érint, ami részben tételes, rész-
ben katás. Elfogadható ebben az esetben az 
arányosítás alkalmazása, feltéve, hogy részben 
sem magáncélú kiadásról van szó.

Ha év közben katát választó egyéni vállalkozó a kataalanyiság kezdő napját megelőzően tel-
jesített és kiszámlázott  összeget  csak a katás időszakban kapja meg, akkor ez esetben ez a 
katás időszak bevétele vagy még az szja szerint kell utána adózni? Mi a helyzet a katás időszak 
alatt kifizetett, de még a korábbi időszakot érintő költségekkel (pl. járulékok)?



19. oldalwww.iranyadomagazin.hu

Válasz-adó

?
vezményt. Az egyösszegű écs esetén a családi 
gazdaság tagjainál ez nem feltétel. A regiszt-
rációs számot az MgSzH adja ki. Az a tag, aki 
ténylegesen nem vesz igénybe támogatást, 
annak másfajta regisztrációs számot állapíta-
nak meg, de az is jó.

Egy őstermelő tárgyi eszköz vásárlását (beruházását) szeret-
né elszámolni.

Az szja tv. 3. sz. melléklet I/2. pontja szerint elismert költség 
„a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi ja-
vak beszerzésére, előállítására fordított kiadás, ha az a 100 ezer 
forintot nem haladja meg, továbbá ezen tárgyi eszközök – a me-
zőgazdasági őstermelő esetében a kizárólag üzemi célt szolgáló 
tárgyi eszközök és nem anyagi javak beszerzési értékétől füg-
getlenül is – folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését 
szolgáló javítási, karbantartási munkára fordított kiadás”. 

Az értékcsökkenési leírás elszámolása fejezetnél viszont 
van egy ilyen mondat, hogy „kizárólag üzemi célt szolgáló 
tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra csak a kormányren-
deletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, 
valamint a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökke-
nési leírást elszámolni. Ennek során a kormányrendeletben 
meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelő, valamint 
a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó 
rendelkezéseket alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a kor-
mányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági 
termelő, valamint az adóév utolsó napján az erre a célra lé-
tesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett 
magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkozta-
tottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét 
képező vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi 
javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított be-
ruházási költségét – választása szerint – az üzembe helyezés 
adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. 

Kérdés, hogy mi a különb-
ség a regisztrált mezőgaz-
dasági őstermelő és a mező-
gazdasági őstermelő között? 
Melyiknek milyen lehetősége 
van a beruházását elszámol-
ni? Mikor lehet egy összeg-
ben, illetve mikor az écs-nek 
megfelelően? További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

A regisztrált mezőgazdasági termelő a támo-
gatások igénybevételéhez szükséges regiszt-
rációs számmal rendelkező mezőgazdasági 
termelő. 

Ilyen számot abban az esetben is kell 
kiváltani, ha a 100 ezer forintos adókedvez-
ményt akarja igénybe venni a termelő. Arra 
is figyelni kell, hogy közös őstermelés vagy 
családi gazdaság esetén minden tagnak le-
gyen ilyen regisztrációs száma, ugyanis így 
tudja minden tag igénybe venni az adóked-
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Elszámolásra kiadott deviza   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Elszámolásra kiadott összeg vagy adott kölcsön?

Klasszikus kérdés, amikor a pénztár problémájának megoldását 
sokan az elszámolási előlegben látják. Pedig ők valójában kölcsönt 
adnak. 

A különbség pedig az, hogy az elszámolási összeggel 30 napon 
belül kell elszámolni, és ekkor nem keletkezik kamatkedvezményből 
származó nyereség.

A kölcsönt pedig már az első naptól kamattal kellene terhelni ah-
hoz, hogy ne keletkezzen az szja-törvény 72. §-a szerint adókötelezett-
ség.

Legyél tehát elővigyázatos a könyveléskor, mert az adóhatóság a 
tartalmi elemeket figyelve ítéli meg az ügyletet, tehát te hiába könyve-
led elszámolási előlegként és veszed vissza 30 nap múlva, majd adod 
ki a 31. napon.

Ha a felvett összeg nem konkrét vásárlási célt szolgál vagy csak an-
nak töredéke fogyott el, akkor ez inkább kölcsön, mint elszámolási 
előleg.

Elszámolásra kiadott összeg mint kiadás

Amikor valutában kifizetünk egy elszámolási előleget, akkor azt a ma-
gánszeméllyel szembeni követelésként kell kimutatni, értelemszerűen 
a valutapénztár csökkenésével szemben.

T. 36 Elszámolási előleg
K. 382 Valutapénztár

A forintra átszámított értékét a valutapénztár árfolyama határozza 
meg. A vállalkozás számviteli politikájának megfelelően átlagáras vagy 
FIFO módszerrel kialakult bekerülési áron kell könyvelni.

Természetesen a magánszeméllyel szembeni követelést analitiku-
san valutában és forintban is nyilván kell tartani.

Ha az elszámolásra kiadott előleg év végén is a magánszemélynél 
van, mert még nem számolt el vele, akkor a követelést az év végi árfo-
lyamra át kell értékelni.

Amikor a magánszemély elszámol

Ekkor a magánszemély a valutapénztárba visszafizeti a maradék ösz-
szeget. Mint a bevezetőben említettem, van, aki úgy könyvel, hogy 
visszaveszi az egészet és kiadja az elköltött összeget, de végeredmény-
képpen mindkét esetben az történik, hogy a megmaradt valuta beke-
rül a valutapénztárba.

A számviteli törvény főszabálya szerint a valutapénztár növeke-
dését a bevétel könyvelésének napján érvényes választott árfolya-
mon kell könyvelni. Így pedig az történne, hogy a kiadott valutát 
(amit bekerülési áron adtunk ki) napi árfolyamon vesszük vissza. 
A valutát tehát év közben átértékeltük, könyvelve ezzel az árfolyam-
különbözetet.

Az elszámolásra kiadott összegek visszavételével kapcsolatban már a forintos tételeknél vannak viták. Egye-
sek a teljes összeg visszavétele után kiadásként számolják el a tényleges költéseket, míg mások csak a 
különbözetet veszik vissza a pénztárba, a számlával igazolt költségeket pedig vegyes tételként könyvelik. 
Gondolhatjuk, hogy ha mindez valutában merül fel, akkor a kérdéseink száma sokszorozódik.

Elszámolásra kiadott deviza
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a felvett összeg nem konkrét vásárlási célt szol-
gál vagy csak annak töredéke fogyott el, akkor ez in-
kább kölcsön, mint elszámolási előleg.
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Az a könyvelőprogram, amit mi használunk a könyvelőirodában, 
az a devizás ügyleteket devizában könyveli. A program úgy működik, 
hogy a bevételekhez megkeresi a napi árfolyamot, míg a kiadáshoz 
nem tudok árfolyamot rendelni, mert azt ő számolja ki. 

Ha tudatosan akarjuk „átverni” a programot, mert például az ere-
deti árfolyamon szeretnénk visszavenni az elszámolásra kiadott valu-
tát, akkor például könyvelhetünk negatív előjellel. A program Tartozik 
vagy Követel ellenszámlája alapján dönti el, hogy bevétel vagy kiadás. 
A negatív összeggel pedig elérem a végcélomat.

Tudom, most sokan a fejüket fogják, hogy negatív összeget nem 
lehet könyvelni. A cél érdekében viszont időnként előfordul.

És erre gondoltam, amikor a kreativitásról beszéltem. Ha tudom, 
hogy mit szeretnék elérni, akkor ehhez kell megtalálnom a program-
ban a legcélravezetőbb utat.

Az elszámolási előlegek kiadásakor és a teljes visszavétel módsze-
rének alkalmazásakor megoldhatjuk a kérdést akár árfolyam-külön-
bözet nélkül is. Az elszámolásra kiadott összeg visszavételezése nem 
egy másik pénz, hanem ugyanaz, mint amit kiadtunk.

A költségeket pedig a pénztárból már árfolyam-különbözet nélkül 
könyvelhetjük.

Szerencsére 2012-től a számviteli törvény is lehetőséget ad az egy-
szerűsítésre.

A módosítás szerint a valutában beszerzett eszközök, igénybe vett 
szolgáltatások esetében a vállalkozó dönthet úgy is, hogy az ellenér-
tékként kifizetett valutaösszegnek a valuta könyv szerinti árfolyamán 
átszámított forintértéke lesz a beszerzett eszköz, az igénybe vett szol-
gáltatás értéke.

Azaz, például egy valutában felmerült taxiköltséget nem a telje-
sítés napján érvényes árfolyamon kell könyvelni, hanem a valuta-
pénztár (mint kiadás) könyv szerinti értékén. Ezzel a módszerrel nem 
keletkezik árfolyam-különbözet.

Fontos, hogy ha élünk ezzel a lehetőséggel, akkor ezt a választá-
sunkat a számviteli politikában rögzíteni kell.

Szűk keresztmetszet: a könyvelőprogram

Egyszer egy előadáson arról volt szó, hogy egy adott napon az állo-
mánynövekedéseket a választott árfolyamon, az állománycsökke-
néseket pedig bekerülési értéken (azaz könyv szerinti értéken) kell 
könyvelni. Ezen a ponton egy hallgató azt mondta, hogy ez szerinte 
nem igaz. Azzal indokolta állítását, hogy a könyvelőprogramok nem 
tudnak naponta több árfolyamot kezelni. Egy naphoz csak egy árfolya-
mot írhat, ezért ő a kiadásokat is napi választott árfolyamon könyveli. 
Brrrrrr!

Tény, hogy a könyvelőprogramokban a devizás ügyletek könyve-
lésekor kellő kreativitással kell rendelkeznünk ahhoz, hogy elérjük a 
végső célt. A fenti példa azonban már nem a kreativitás, hanem a 
számviteli törvény ismeretének hiányát mutatja.

Legyen mindig kontroll alatt, hogy mikor könyvelünk napi árfo-
lyamon (bevételek) és mikor bekerülési értéken (kiadások). És ha 
például az elszámolási előleget bekerülési árfolyamon adjuk ki, és 
ugyanezen az árfolyamon szeretnénk visszavenni, akkor pontosan 
meg tudjuk magyarázni, hogy miért könyvelünk „bevételt” bekerülési 
árfolyamon.

Ha a felvett összeg nem konkrét vásárlási célt szol-
gál vagy csak annak töredéke fogyott el, akkor ez in-
kább kölcsön, mint elszámolási előleg.
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Utalvány mint egyes meghatározott juttatás

A 8000-es Erzsébet-utalvány kedvező adózású, hiszen béren kívüli jutta-
tásként adható. Ezen felül csak egyes meghatározott juttatásként adha-
tunk étkezésre utalványt. Az szja-törvény 70. §-a szerint a valamennyi mun-
kavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján adható juttatás, ha 
azt a dolgozók valamilyen azonos feltételrendszer mellett kapják, és ami 
a lényeg: ez az utalvány nem jogosíthat fogyasztásra kész étel vásárlására.

De mi az a fogyasztásra kész étel? Ugyanazt jelentené, mint a me-
legétel-utalvány? 

A fogyasztásra kész étel fogalma jogilag nem definiált, így a köz-
nyelvben használatos értelmezést vesszük alapul: a további feldol-
gozási folyamatot (sütés, főzés, grillezés) nem igénylő, egyből, akár 
a helyszínen elfogyasztható termékek tartoznak ide. Ilyen például a 
pékáru, gyümölcs, csokoládé. Ez tehát nem csak a melegétel.

Valójában mondhatjuk azt, hogy minden melegétel fogyasztásra 
kész étel, de nem minden fogyasztásra kész étel melegétel.

Melegétel utalvány formájában

Több utalványforgalmazó mégis árul még melegétel-utalványt. Azt 
már tudjuk, hogy a mindenkinek egyenlő feltételekkel adott juttatásra 
nem fér bele. Akkor marad az, hogy bérként számfejtsük? 

Van más megoldás.
Azt már láttuk, hogy a 70. § (1a) bekezdésében szabályozott egyes 

meghatározott juttatásokban nem engedik meg a fogyasztásra kész 
ételre szóló utalványt.

Van azonban egy 70. § (3) bekezdés, ahol egyes meghatározott 
juttatásnak minősül a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vo-
natkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén 
juttatott adóköteles jövedelem. És itt nincs kivétel megfogalmazva. 
Azaz, egy melegétel-utalvány (ami kész étel vásárlására jogosít) is be-
lefér ebbe a juttatásba.

Azt a fontos feltételt ugye minden utalványnál szem előtt kell tar-
tani, hogy az nem lehet bármire beváltható utalvány. Tehát pontosan 
meg kell mondani, hogy mire váltható be. A melegétel-utalvány pedig 
nem váltható be bármire. Azon csak melegételt lehet venni.

Csekély értékű ajándékként tehát adhatok melegétel-utal-
ványt, viszont az nem lehet több alkalmanként a minimálbér 
10%-ánál. (2015-ben 105 000 Ft 10%-a a határ, azaz alkalman-
ként 10 500 Ft.)

Összefoglalva

Étkezés a cafeteriában tehát több forrásból is finanszírozható:
– Béren kívüli juttatásként adhatunk havonta 8000 forintot Erzsé-

bet utalvány formájában.
– Mindenkinek egyenlő feltételek mellett adhatunk egyes meg-

határozott juttatás formájában nem kész ételre jogosító utal-
ványt.

– Csekély értékű ajándékként (évente háromszor, alkalmanként 
a minimálbér 10%-áig) adhatunk étkezési utalványt, ami jogo-
síthat akár kész étel, akár nem kész étel vásárlására.

A cégek az étkezési utalványokat zömében már csak a 8000 forintos határig adható Erzsébet-utalvány for-
májában adják, mégis előfordul egy-két cégnél pluszban étkezési utalvány.

Melegétel vagy fogyasztásra kész étel?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egyik juttatást sem lehet bármire beváltható utal-
ványban adni.
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Vezércikk

Egyszerűsített foglalkoztatás az szja-bevallásban

Újra elérkezett a személyi jövedelemadó-bevallások határideje. Eb-
ben kell bevallani azt is, ha valakinek egyszerűsített foglalkoztatásból 
adóköteles jövedelme is volt. 

A feladat nem egyszerű, mert január 31-ig nincs a kifizetőknek kö-
telezettségük összesített igazolást kiállítani. Ráadásul az adómentes 
részre vonatkozóan az új adócsomag is tartalmaz változásokat.

Bérszámfejtést érintő aktualitások

A munkajog és a bérszámfejtés kéz a kézben jár. Áttekintjük a január 
elsejétől hatályba lépett változásokat, melyeket a bérszámfejtőknek 
január végén már alkalmazniuk kellett.

Ismét eltelt egy év…

…azaz ismét elévült egy év. Tekintsük át, hogy az adózás rendjéről szó-
ló törvény szerint melyik évnek a terheit felejthetjük el. Megszakítja-e 
valami az elévülést az adózásban? Mire számíthatunk, ha egy adóel-
lenőrzés már folyamatban van? A számviteli bizonylatokat meddig kell 
őrizni? Van-e a számviteli és az adózási elévülés között hasonlóság?

Kontroll adatszolgáltatások
Minden év január 31-ig kell elküldeni az úgynevezett kontroll adat-
szolgáltatásokat, hétköznapi nyelvén a K-s adatlapokat. Régebben, 
amikor még minden vállalkozásra jutott valamilyen adatszolgáltatás, 
egyértelmű volt, hogy ezzel is foglalkozni kell. Ma már a részletes adó-
bevallásoknak köszönhetően ez egyre ritkább, de ha végignézzük a K 
jelű nyomtatványok sorát, bizony találhatunk meglepetéseket.
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Egyik juttatást sem lehet bármire beváltható utal-
ványban adni.

Ízelítő az

következő számából Megjelenik
februárban
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Jár-e	 az	 első	 házasok	 kedvezménye	 együtt	 a	 gyer-
mekkedvezménnyel?

a) Nem, ha van gyermekkedvezmény, akkor nem jár az első házasok 
kedvezménye.

b) Csak abban az esetben, ha a gyermekkedvezmény jogosultsági 
idejének kezdete megelőzi az első házasok kedvezményét.

c) Igen, a kettő nem zárja ki egymást.

2.	 Kell-e	2015-ben	a	 társaságiadó-alapot	megemelni	a	
záradék	nélküli	reklámköltséggel?

b) Igen, ugyanúgy, mint 2014-ben.
a) Nem, 2015-től változás, hogy a társasági adó alapjában nincs kor-

rekciós tétel.
c) 2015-től a záradék kiváltható az adatbázisban való szerepléssel 

is. És ráadásul ezeken kívül is csak az éves 30 millió forint feletti 
reklámköltséggel kell adóalapot emelni.

3.	 Be	kell-e	vallani	a	határon	átnyúló	szolgáltatásra	fi-
zetett	előleget	az	áfabevallásban?

a) A határon átnyúló szolgáltatásoknál a teljesítési hely a megren-
delő székhelye, így megrendelőként ha előleget fizetünk, akkor a 
bevallásba pluszba és mínuszba is be kell állítani. (Persze, csak ha 
van levonási jogunk.)

b) A határon átnyúló szolgáltatás úgy „viselkedik”,mint a fordított 
adózás, így az előleget nem kell az áfabevallásban szerepeltet-
ni.

c) Csak abban az esetben, ha az előleg 100%-os.

4.	 Az	alábbi	három	eset	közül	melyikben	jön	létre	kap-
csolt	vállalkozás?

a) Ha a két cégnek azonos az ügyvezetője, de a tulajdonosi szerkeze-
tük teljesen eltérő.

b) Ha egy magánszemély az egyik cégben 100%-os tulajdonos és ügyveze-
tő, a másik cégben pedig 50%-os tulajdonos és a nem közeli hozzátar-
tozó másik 50%-os tulajdonossal együttes aláírási joggal ügyvezetők.

c) Ha a két cégben a két ügyvezető közeli hozzátartozó.

5.	 Van-e	költsége	a	kezelőszemélyzet	nélküli	automata	
bejelentésének?

a) Nincs, csak be kell jelenteni, azaz regisztráltatni kell az automatá-
kat hasonlóan a számlázóprogramokhoz.

b) Igen, a regisztrációnak egyszeri, 30 ezer forintos díja van.
c) Igen, az automaták után minden évben 30 ezer forintos regisztrá-

ciós díjat kell fizetni.

+1.	Milyen	gyakorisággal	kell	áfabevallást	adnia	egy	új	adó-
számmal	bejegyzett	jogutód	gazdasági	társaságnak?

a) 2015-től minden új adószámmal bejegyzett társaságnak két évig 
havi gyakorisággal kell áfabevallást adni, utána pedig a megelőző 
második év az irányadó.

b) Az új adószámmal bejegyzett jogutódok induláskor negyedéves 
gyakoriságra kötelezettek.

c) A jogutód adóalanyok a jogelőd gyakorisága szerint adnak 
áfabevallást. Ha több jogelőd volt, akkor a leggyakoribbat kell 
figyelembe venni.

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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