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Magazinunkban több cikk is foglalkozik az szja-bevallásokat érintő 
kérdésekkel. Az egyik ilyen az egyszerűsített foglalkoztatás bevallásá-
nak esete. Különösen azért, mert nemcsak aktuális feladat, hanem az 
év végi változása a 2014-es évre is kihatással van.

Egyszerűsített  
foglalkoztatás 2014–2015
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A változás lényege

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályozás 2014. év végével módosult. 
A módosítás lényege abban van, hogy az 
adómentességi értékhatárt másképpen 
is meg lehet állapítani, mint eddig: külön 
kell szedni azokat a napokat, amikor a 
munkavállaló olyan munkát 
végzett, melyhez középfo-
kú végzettség vagy szak-
képzettség kellene. 
Ezekre a napokra ma-
gasabb (2014. évben 
5430 Ft, 2015. évben 
5620 Ft) adómen-
tességi értékhatár 
vonatkozik. Ezt a 
változást 2014. 
évre is lehet al-
kalmazni. 

A módosí-
tásra azért volt 
szükség, mert 

az egyszerűsített foglalkoztatásban is van egy 
kötelezően fizetendő bér. Alapbérként, illetve 
teljesítménybérként legalább a kötelező legki-
sebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum 
esetén a 87%-a jár.

Az adómentes rész, azaz az adó alól mentesí-
tett keretösszeg pedig a minimálbérhez van kötve.

Így előfordulhatott, hogy 2014-ben vala-
kinek a kötelezően adandó bér a garantált 

bérminimum 87%-a volt, ami már rög-
tön adóköteles.

A napi minimálbér 2014-
ben szakképesített dolgozók 
esetében 5430 Ft, aminek  
87%-a (4724 Ft) magasabb, 
mint a „normál” minimál-
bér, azaz 4670 Ft.

Ezért került bevezetés-
re, hogy a szakképesítést 

igénylő napokra a 
garantált bérmi-

nimum lesz 
az adómentes 

összeg.
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igénylő munkáról van-e szó, akkor kénytelenek vagyunk a szigorúbb 
szabályokat alkalmazni. Egyébként ez 2015. évre is vonatkozik, hiszen 
akkor sem biztos, hogy már megfelelő igazolásokat kapunk.

Újdonságok 2015-re

A 2015. évre vonatkozóan az új szabály alkalmazását két új, adminiszt-
ratív változás fogja segíteni:

– megjelent a NAV honlapján az egyszerűsített foglalkoztatásra vo-
natkozó új minta, melyben külön lehet „X”-elni, hogy az igazolás által 
lefedett időszak tekintetében középfokú végzettséget vagy szakkép-
zettséget igénylő munkát végzett-e a magánszemély. Tapasztalatom 
szerint a bérszámfejtő programok is átemelték már a változást, így 
mindenképpen érdemes azokat frissíteni,

– az 1508-as bevallás egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó 
pótlapján egy új „g” oszlopot találunk, melyben szintén jelölhe-
tő, hogy középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő 
munkát végzett-e a magánszemély. Mivel a két bizonylat sorsa 
szorosan összefügg, ezért mindenképpen javasolt, hogy az új 
igazolásmintát alkalmazzák a munkáltatók.

Ami nem újdonság, de gyakran kérdés

Az egyszerűsített foglalkoztatást illetően néhány más – nem jogsza-
bályi változáson alapuló – szabályról sem szabad megfeledkeznünk.

A már több mint 4 éves múltra visszatekintő szabályozásból to-
vábbra is az jön ki, hogy a 90 napos éves limitet (nem idénymunkáról 
van szó) egy munkavállaló és egy munkáltató viszonyára kell alkalmaz-
ni, tehát a munkavállaló akár az év összes napján állhat ilyen jellegű 
foglalkoztatásban). Ehhez természetesen legalább 4 munkáltató szük-
séges, de nem elképzelhetetlen.

Ha egy dolgozót bejelentünk egy adott napra, a dolgozó nem veszi 
fel a munkát, és már nem tudjuk kijelenteni (például 10 órára kellett 

Példa

Nézzük meg példán keresztül, hogy milyen hatást vált ki számokban 
a változás:

2014. évben a munkavállaló 10 napot dolgozott kőművesként 
(ami szakképzettséget igénylő munkakör volt), napi 5000 forintot 
igazolt le neki a munkáltatója, és 20 napot dolgozott mezőgazdasági 
idénymunkában (szüret), itt is 5000 forintot igazolt le a munkáltatója.

Régi szabályok Új szabályok
Teljes bér 150 000 Ft 150 000 Ft
Adómentes 
szakasz

30 × 4670 = 140 100 Ft
20 × 4670 + 10 × 5430 =  
= 147 700 Ft

Adóköteles 
rész

150 000 – 140 100 =  
= 9900 Ft

(100 000 – 93 400) + 
(50 000 – 54 300) = 6600 Ft

Adóévet 
követően 
fizetendő adó

1584 Ft 1056 Ft

Vegyük észre, hogy a számítás során az egyes munkafajtákhoz (normál 
és garantált minimálbéres) tartozó adómentességi kerettel külön-kü-
lön (és nem összevontan) kell számolni. 

Ezt ebben a képletben találhatod:
(100 000 – 93 400) + (50 000 – 54 300) = 6600 Ft

Mindez azt is jelenti, hogy a kőművesnapokra eső 430 Ft/nap „ki-
maradó” keretet nem lehet átvinni a mezőgazdasági idénymunkára 
eső részre. Nem lehet tehát ebben az esetben a 147 700 Ft-ot teljes 
egészében adómentesnek tekinteni.

Annak viszont nincs akadálya, ha többféle olyan munkát végzek 
egy adott évben, ami középfokú végzettséget vagy szakképzettséget 
igényel, akkor ezekre a napokra eső adómentes keretet összevontan 
kezeljem.

Problémák

A szabályozás tehát kisebb mértékben kitolja az adómentességi érték-
határokat, de a 2014. évi alkalmazása problémás lesz. Ha a munkavál-
lalónak a bevallás kitöltéséhez behozott papírjai csak azt tartalmazzák, 
hogy egyszerűsített munkavállaló volt, a végzett munkából pedig nem 
tudjuk megítélni, hogy középfokú végzettséget vagy szakképzettséget 

Ha a dokumentumokból nem tudjuk megítélni, 
hogy középfokú végzettséget vagy szakképzettséget 
igénylő munkáról van-e szó, akkor kénytelenek va-
gyunk a szigorúbb szabályokat alkalmazni.



3. oldalwww.iranyadomagazin.hu

Egyszerűsített foglalkoztatás 2014–2015   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

a napokat tetszőlegesen beoszthatja. Ha mondjuk ez a vendéglátós 
különféle rendezvényekre is kitelepül (az állandó vendéglátóegység 
üzemeltetése mellett), akkor nyilván a kitelepülésre fogja az egyszerű-
sített foglalkoztatottakat felvenni, tetszőleges elosztásban.

Fogalmazhatjuk úgy is, hogy 2015 első fél évében összesen 382 
napra jelenthet be egyszerűsített foglalkoztatottat. Akár egy napra 
382-t is.

A második fél évre pedig 776 nap áll rendelkezésére. Ennyi napra 
kell tehát közterhet fizetnie.

Csak emlékeztetőül, az éves alkalmazási keret a tárgyév első, illetve 
hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb 
ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statiszti-
kai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg az

– Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató 
munkáltató esetén az egy főt,

– egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 
két főt,

– hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 
négy főt,

– húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavál-
lalói létszám húsz százalékát.

Gyakran hallani azt a kijelentést, hogy az egyszerűsített foglalkozta-
tásban dolgozó részére nem lehet adni többet naponta, mint a mini-
málbér kétszerese. Ez nem igaz, mindössze az a következmény, hogy a 
felettes részt költségként nem számolhatja el a munkáltató.

A kifizetett bér tehát nincs korlátozva, a közteher bármekkora bér-
nél fix összeg, de a munkáltató a minimálbér kétszerese felett adó-
alapot emel vele, míg a munkavállaló a minimálbér felett személyi 
jövedelemadót fog fizetni.

Az adóalap-emelést egészen pontosan két törvényben találjuk 
meg. 

A munkáltató költségelszámolására vonatkozóan az szja-törvény 
és a tao-törvény tartalmaz korlátozó rendelkezéseket, a minimálbér 
kétszereséhez kötötten.

A bevétel alapján történő adózásoknál, valljuk meg, ennek nincs 
is jelentősége, így a kata-, illetve az evatörvényben nem is hiányzik.

A kivatörvény azonban kakukktojás.
Ebben nem találunk ehhez kapcsolódó korrekciós tételt, így a 

kivában marad az a megoldás, hogy a kifizetett bér kiadás, a közteher 
az efo-törvény szerinti, a magánszemély pedig a minimálbér feletti 
rész után adót fizet.

volna jönnie, de csak 9 órakor derül ki, hogy nem fog jönni), akkor a 
közterhet meg kell utána fizetni, és ezzel a nappal fogyasztani fogjuk a 
munkáltatói keretet is.

Terheli a heti/havi/éves keretet az is, ha a dolgozó munkája két 
naptári napot érint. Például, ha egy diszkóban a pultos munkaideje 
este 10-től reggel 4-ig tart, akkor ez két naptári napra vonatkozik, te-
hát két napra, kétnapi közterhet kell megfizetni.

A munkáltatóra vonatkozó éves alkalmazási keretet félévente kell 
figyelni, mindig a megelőző fél év létszáma határozza meg a keretet. 
Ha mondjuk egy vendéglátós vállalkozónak 2014. második fél évére 
eső átlagos állandó létszáma 5 fő, a 2015. év első felében pedig 6 
fő, akkor az első fél évre 191 × 2 napja, a második fél évre 194 × 4 
napja lesz mint felhasználható keret. Az egyes fél éveken belül ezeket 

Ha a dokumentumokból nem tudjuk megítélni, 
hogy középfokú végzettséget vagy szakképzettséget 
igénylő munkáról van-e szó, akkor kénytelenek va-
gyunk a szigorúbb szabályokat alkalmazni.
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Amit 2014-ig alkalmazni kellett

Ha egy értékesítés során áfafizetési kötelezettség merül fel, mindig 
azt a kérdést tesszük fel, hogy van-e áfalevonási jog. Főszabály szerint 
igen, de a különbözeti áfa speciális szabály. Itt a válasz viszont egyér-
telműen az, hogy nincs. Azaz, 2014-ig nem volt.

Ha különbözeti áfával értékesítettünk egy terméket, akkor az eh-
hez kapcsolódó beszerzésekhez és azok járulékos költségeihez nem 
tartozott adólevonási jog, míg a törvény szerint számítandó árrés után 
áfát kell fizetni.

A levonási jog változása

A különbözeti áfásokat érintően pozitívan változott az áfa. A levoná-
si jogot bizonyos beszerzési típusokra megengedte a szabályozás, 
méghozzá úgy, hogy közben a fizetendő oldalról nincs többletköve-
telmény. A szokásos, táblázatos megoldással lehetne a legjobban 
szemléltetni a változtatás lényegét:

Különbözeti adózást alkal-
mazó vállalkozó

2014. évi 
szabályok

2015. évi 
szabályok

Rezsiköltségek (víz, villany, 
gáz, könyvelés, vagyonvé-
delem, telefon, irodaszer 
stb.)

Levonható áfa Levonható áfa

Közvetlenül az értékesített 
termékekhez kapcsolódó 
beszerzések (javítás, kar-
bantartás, takarítás)

Nem vonható az 
áfa

Levonható az áfa

A különbözeti adóval érin-
tett termékek beszerzése-
kor felszámított áfa (csak 
elvben létező kategória)

Nem vonható le Nem vonható le

A használt cikkekkel kereskedő vállalkozások számára kedvezően változott az áfatörvény 2015-től. Olyan 
esetekben engedi meg a levonási jogot, melyre korábban tiltás volt, még akkor is, ha ezt sokan éveken ke-
resztül kétségbe is vonták.

Különbözeti áfa
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A változás lényege tehát az, hogy az értékesített termékek „eladha-
tóvá tételéhez” szorosan kapcsolódó beszerzések adója is levonásba 
helyezhető 2015. január 1-jétől. A változás nem visszamenőleges, te-
hát csak a 2015. január 1. vagy azt követő teljesítési időpontú számlák 
adója helyezhető levonásba. 

Ez a változás különösen a gépjármű-kereskedőknek jelent előnyt, 
ezért érdemes itt néhány specifikus tényre is kitérni:

– a személygépkocsihoz kapcsolódó javí-
tási költségek (ideértve a benne lévő 
anyagköltséget is) adója 50%-ban 
vonható le ebben a körben is,

– a személygépkocsihoz kapcso-
lódó alkatrészek beszerzésének 
az áfája továbbra sem vonha-
tó le a tételes levonási tilalom  
miatt,

– a nem személygépkocsik (te-
herautók, mezőgazdasági 
gépek) esetén az előbbi 
két tilalom hiányában 
teljes levonási joggal 
élhet az adózó,

– ha nem alkatrészről 
van szó (pl. mosószer, 
mosatás), akkor teljes a 
levonási jog,

– a gépjárművek teljes át-
alakítása (roncsautóból 
használhatót) továbbra 
sem különbözeti adós té-
tel, hiszen nem csak a ke-
reskedelemben szokásos 
karbantartásról beszélünk.
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Példa

A használt gépjárművek jelentős hányada az EU-ból érkezik. Legyen 
a példánk is ez az eset. Ha egy gépjármű-kereskedő egy külföldi ma-
gánszemélytől vagy egy külföldi, szintén különbözeti adós kereskedő-
től beszerez egy személygépkocsit, akkor arra klasszikusan alkalmaz-
ható a különbözeti adó. 

Legyen mondjuk az autó ára 
650  000 forint. Belföldön erre az 
autóra költenie kell 450  000 fo-
rintot, melyből a javítási költségek 
200 000 forint + áfa összeget tesz-
nek ki. 

Az autót 1250 ezer forintért tudja eladni.

Az autó értékesítésekor a kereskedő úgy érzi, hogy 150 000 forintot 
keresett, de ebből végül ki kell ábrándítanunk. A kapott 1250 ezer 
forintból nemcsak a ráköltött 1100 ezer forintot kell levonni, hanem 
a fizetendő áfa összegét is. Ezt pedig nem a tényleges haszon alapján 
kell meghatározni, hanem a törvény szerinti eladási ár és beszerzési 
ár különbözetéből.

Tehát a régi és az új szabályok alapján is 600 ezer forintnyi árrés 
után 128 ezer forint áfa megfizetésére lesz kötelezett. Ennek számí-
tása: az 1250 ezer forintos eladási árból levonjuk a 650 ezer forintos 
beszerzési árat, és a különbözetet bruttó értéknek tekintjük.

Az áfa összege: 600 000 / 1,27 = 472 441 Ft áfaalap után 27%, 
azaz 127 559 Ft.

A régi szabály szerint kereskedőnknek tehát a megmaradó 150 
ezer forintból valójában csak 22 ezer forint maradt.

Az új szabályok szerint a javítási költségek áfájának fele, 27 000 
forint levonhatóvá válik. (Azért csak a fele, mert a törvény mindenkire 
vonatkozólag tartalmaz egy ilyen korlátozást.) Az új szabályok szerint 
tehát kereskedőnknek a 22 ezer forintos megmaradó haszna mellé 
előny az is, hogy 27 ezer forint áfát vissza tud igényelni, azaz 49 ezer 
forintja marad.

Lehetséges, hogy ennek figyelembevételével az eladási árból is 
tud egy minimálisat engedni, és így változatlan haszon mellett akár 
csökkenhet a fizetendő adója is.

A beszerzési ár változatlan

Ha a termékhez kapcsolódó javítások áfája részben vagy egészben 
levonható, akkor miért nem változik a törvény szerinti beszerzési ár, 
azaz az áfa alapja?

Az Áfa-tv. 215. §-a (1) bekezdése b) pontja nem változott, az 
előírása egyértelmű: beszerzési ár alatt kizárólag az az ellenérték 
értendő, amelyet a viszonteladó 
a különbözet szerinti adózás tár-
gyának minősülő, annak alapjául 
szolgáló termék (jelen esetben 
gépjármű) beszerzése után az 
azt részére értékesítőnek megfi-
zetni köteles. Ebbe tehát nem számíthatók bele a javítására vagy 
javíttatására, karbantartására, szerelésére, alkatrészellátására stb. 
fordított költségek.

Az eladási árat eddig is úgy kellett kikalkulálni, hogy az árrés fedez-
ze annak áfatartalmát, a termékkel kapcsolatos egyéb költségeket és 
a megmaradt hasznot.

A változás nem visszamenőleges, tehát csak a 
2015. január 1. vagy azt követő teljesítési idő-
pontú számlák adója helyezhető levonásba.
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Elévülés   dr. Sallai Csilla

Adózási oldalról 

A bizonylatok megőrzésének szabályait az Art. (2003. évi XCII. törvény) 
rögzíti. 

Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó 
megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznie. Az elévülésre 
vonatkozó általános szabály szerint az adó megállapításához való jog 
annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül 
el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illet-
ve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. 
Ennek megfelelően a 2008. évről készített bevallás éve 2009, s ezen 
év december 31. napjától számított 5 évig él az adómegállapításhoz 
való jog, azaz 2014. december 31-ig. Tehát: 2015-ben a 2008. évi és 
az azt megelőző évek iratai – elvileg és adózási szempontból –  7 év 
után likvidálhatóak lennének.

DE! Ez csak az általános szabály, s vannak esetek, amikor ettől el-
térő időt határoz meg az Art. vagy más jogszabály. Ezek – a teljesség 
igénye nélkül:

Az illeték megállapításához (kivéve a pénzügyi tranzakciós illeté-
ket) való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést illetékkiszabásra az álla-
mi adóhatóságnál bejelentették, illetve az a körülmény, hogy az illeték 
megfizetését vagy a kiszabás céljából elrendelt bejelentést elmulasz-
tották, az állami adóhatóság tudomására jutott. 

Halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évé-
nek utolsó napjától számított 5 évig.

Ha adózó valamilyen oknál fogva a törvényi határidőt elmu-
lasztva tesz eleget bevallási kötelezettségének, akkor az általános 
szabálytól eltérően az adóhatóság az ezt követő hat hónap elteltéig 

is jogosult a bevallással érintett adóévet vizsgálni és arra megálla-
pítást tenni.

Ha a felettes adóhatóság a másodfokú eljárás keretében, illetve az 
adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság új eljárás le-
folytatását rendeli el. Ilyen hosszabbításra csak 1 alkalommal kerülhet sor.

Így, év eleje táján szeretnénk az élet különböző területein tiszta lappal indulni, a múltat lezárni, a felesle-
gesnek tűnő dolgokat kidobni. Nincs ez másképpen a vállalkozásoknál sem. Éppen ezért merül fel gyakran 
a kérdés: mit szabad kidobni, mit szabad selejtezni? S nemcsak az eszközöket, árukat éri el a tisztogatási 
hullám, hanem a papírokat is.
A „mit lehet kidobni?” kérdésnek a másik oldali megközelítése a „meddig kell a céges iratokat, könyvelési 
outputokat megőrizni?”.
A kérdésre lehet számviteli megközelítésű és adózási megfontoláson alapuló választ adni. Szerencsére a két 
oldal – ebben az esetben – nincs is olyan messze egymástól.

Elévülés
Szerző: dr. Sallai Csilla

Az általános szabályhoz képest vannak olyan ese-
tek, amikor eltérő időt határoz meg az Art. vagy 
más jogszabály.
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Számviteli oldalról

A bizonylatok megőrzésének szabályait a számviteli törvény rögzíti. 
(2000. évi C. tv.)

A gazdálkodó (merthogy a számviteli törvény alanyi köre nem azo-
nos az Art. fenti alanyi körével, így az elnevezés is különböző) az üzleti 
évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátá-
masztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőköny-
vet vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást 
olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó 
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, 
illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható 
formában megőrizni. Az alapbizonylatokra felírt „kontírozás” alapján 
biztosítani kell a könyvelési tételek visszakereshetőségét.

Szervezeti változás esetén is biztosítani kell az előírt határidőn be-
lül a bizonylatok megőrzését.

Az olvasható forma lehet papíralapú vagy elektronikus. A papíron 
történő archiválás leginkább a kinyomtatást és lefűzést jelenti. Az 
elektronikus formára számtalan lehetőség van már az archiváló prog-
ramoktól a különféle adathordozókig. 

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archi-
válás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével – 
elektronikus formában kell megőrizni. 

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról – 
a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat 
készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevé-
telével – készített elektronikus másolattal a bizonylatmegőrzési köte-
lezettség teljesíthető.

Függetlenül attól, hogy eredetileg elektronikus formában kiállított 
bizonylatot vagy eredetileg nem elektronikus formában kiállított bi-
zonylatot őriz meg elektronikus módon a gazdálkodó, biztosítani kell, 
hogy az alkalmazott módszer megfeleljen az alábbi három követel-
ménynek:

• biztosítsa, hogy a bizonylat összes adata késedelem nélkül elő-
állítható legyen, 

• meg kell őrizni a mindenkori olvashatóságot, illetve 
• a rendszernek ki kell zárnia az utólagos módosítás lehetőségét. 

S ha a fenti követelményeknek mind adózási oldalról, mind számviteli 
oldalról megfelel a bizonylat és likvidálható, akkor se feledkezzünk 
meg az iratok selejtezésének a megfelelő dokumentálásáról.

A bíróság által megállapított ún. „Btk.-s esetekben” (csalás, költ-
ségvetési csalás stb.) az adó megállapításához való jog addig nem 
évül el, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

Az időkorláton túl meg kell említeni a személyi feltételek biztosí-
tását is, hiszen az adókötelezettség megszűnése esetén az iratokat az 
egyéb jogszabályokban erre kötelezett személy köteles megőrizni.

A bizonylatok megőrzési kötelezettsége az iratok eredeti példányá-
ra, vagy – ha azt jogszabály nem zárja ki – eredeti példány hiányában 
a külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hi-
teles másolatára vonatkozik. Ha az adózó a bizonylatot, a könyvet, a 
nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, 
köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hoz-
záférést, letöltést biztosítani – természetesen a fenti iratőrzési időn 
belül.

Az általános szabályhoz képest vannak olyan ese-
tek, amikor eltérő időt határoz meg az Art. vagy 
más jogszabály.
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A kötelező részmunkaidős foglalkoztatás eseteinek kibővítése

Kiterjesztésre került a kisgyermeket nevelő munkavállalók azon 
köre, akiket kérésükre a munkáltató köteles meghatározott ide-
ig részmunkaidős munkaviszonyban foglalkoztatni. A módosított 
szabály értelmében a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a 
gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő 
munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a mun-
kaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfe-
lelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Korábban a kötelező 
munkaszerződés-módosítás ezen esete csak a gyermek harmadik 
életévének betöltéséig állt fenn. A módosítás tehát a három vagy 
több gyermeket nevelő szülők esetében a kötelező részmunka-
idős foglalkoztatás lehetőségét meghosszabbítja a gyermek öt-
éves koráig. 

A Módtv.-hez fűzött miniszteri indokolás szerint ez a változás 
illeszkedik a Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítéséhez, mely-
nek keretében 2014. január 1-jétől a három- és többgyermekes 
szülők foglalkoztatása esetén igénybe vehető adókedvezmény 
időtartama meghosszabbításra került (3+2 év). A módosítás a 
részmunkaidő kötelező mértékét is pontosítja, miszerint az az 
általános teljes napi munkaidő fele. Mivel az Mt. 92. § (1) bek. 
szerint az általános teljes napi munkaidő 8 óra, ezért a rész-
munkaidős foglalkoztatás csak napi 4 óra lehet. Amennyiben a 
munkavállaló ettől eltérő tartamú részmunkaidős foglalkoztatást 
kezdeményez, a munkáltató nem köteles ennek eleget tenni, 
ugyanakkor a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel a 
kötelező részmunkaidős foglalkoztatás törvényi előírásától eltérő 
tartalommal is módosíthatják. 

Új fogalom: a három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló

Mivel a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás kiegészítése folytán 
megjelent a három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló fogal-
ma, ezért az Mt. fogalom meghatározása is kibővült. Ennek megfele-
lően három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló, aki a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint szülőként leg-
alább három gyermekre tekintettel 

• családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy 
gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, vagy

• gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül [Mt. 
294. § (1) bek. k) pont].

Tehát a gyermekek számának vizsgálata nem elegendő, ugyanis az 
egyes ellátásokra jogosító feltételeknek is fenn kell állnia.

Ismét szabadságra jogosít a keresőképtelenség teljes időtartama 

A jogalkotó másik jelentős változtatása, hogy 2015. január 1-jétől a 
keresőképtelenség teljes időtartama szabadságra jogosító, munkavi-
szonyban töltött időnek minősül [Mt. 115. § (2) bek. e) pont]. Meg-
szűnt tehát az a szabály, miszerint a naptári évenként harminc napot 
meghaladó keresőképtelenség időtartamára nem jár szabadság. Ez 
egy súlyosabb megbetegedés vagy egy komoly sérülést okozó mun-
kahelyi baleset esetén akár azt is eredményezhette, hogy adott évben 

Az év végi megszokott jogszabálymódosítás-áradatból nem maradhatott ki a Munka törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. törvény (Mt.) sem, amelyet a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozá-
sáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (Módtv.) 90. alcíme több ponton módosított.

Így változtak 2015. január 1-jétől 
a Munka törvénykönyvének szabályai
Szerző: dr. Jónás Tünde

2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes idő-
tartama szabadságra jogosító, munkaviszonyban 
töltött időnek minősül.
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gé válik, akkor a szabadság kiadása megszakad, és a keresőképtelen-
ség miatti szünetelés időtartamát a szabadság mértékének megálla-
pításakor figyelembe kell venni (BH 1999.87.).  

Amennyiben a munkáltató a munkavállalónak a szabadságát azért 
nem tudta tárgyévben kiadni, mert hosszabb ideig keresőképtelen 
beteg volt, akkor a munkaképessé válást követően hatvan napon belül 
köteles a munkáltató a felgyűlt szabadságot kiadni [Mt. 123. § (3) bek.].  

A vezető állású munkavállalókra vonatkozó kógens szabályok 
bővülése 

Az Mt. következő érdemi módosítása a vezető állású munkavállalókat 
érinti. Főszabály szerint a vezető állású munkavállaló munkaszerző-
dése az Mt.-nek a munkaviszonyról szóló Második Részétől eltérhet, 
azonban van néhány szabály, amelytől az eltérés kifejezetten tiltott. 
Ezen kógens szabályok sora egy további rendelkezéssel bővült, ami-
nek következtében a női vezető munkaviszonya nem szüntethető meg 
felmondással az emberi reprodukciós eljárásban történő kezelésé-
nek, de legfeljebb annak megkezdésétől számított hat hónap alatt. A 
felek ugyanis – a várandósság és a szülési szabadság mellett – immár 
ezen felmondási tilalomtól sem térhetnek el. 

Az apákat megillető pótszabadság – csak formai változás

2014. december 31. napjáig a gyermek születése esetén az apát megille-
tő pótszabadság igénybevételével és az ezzel összefüggő költségek meg-
térítésével kapcsolatos kérdéseket a magán- és közszférára kiterjedően 
egyetlen jogszabály, a 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet rendezte. A 
jogalkotó azonban a munkáltatók típusa szerint különbséget tett a szabá-
lyozásban, így 2015. január 1-jétől az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók-
ra és általuk foglalkoztatott munkavállalókra a 350/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendelet, a közszféra alkalmazottaira a 351/2014. (XII. 29.) Korm. rende-
let vonatkozik. Érdemi módosítás, hogy a közszférában a pótszabadságra 
eső bérköltségeket már lehet megtéríttetni a Magyar Államkincstárral.

És ami még biztosan várható…

Az Mt. következő módosítása is kihirdetésre került már. A kiskereske-
delmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló tör-
vény keretei között foglalkoztatott munkavállaló vasárnapi munkavég-
zéséről szóló rendelkezés azonban csak 2015. március 15. napjával 
lép hatályba, ezért erről részletesen következő írásunkban szólunk.

a munkavállaló a húsz munkanap alapszabadságnál jóval kevesebb 
szabadságra vált jogosulttá vagy egyáltalán nem szerzett szabadságot. 
A módosításra az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 
2003/88/EK-irányelvének (Munkaidő Irányelv) történő még telje-
sebb megfelelés érdekében volt szükség. 

A Munkaidő Irányelv 7. cikk (1) bekezdése ugyanis eltérést nem 
engedő szabályként előírja a tagállamok részére a szükséges intézke-
dések meghozatalát annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 
legalább négy hét éves szabadság megillessen. Ennek azonban az 
eddigi szabály nem felelt meg, mivel az nem tartalmazott érdemi ga-
ranciát az éves fizetett szabadság minimális időtartama tekintetében, 
hiszen a harminc napot meghaladó keresőképtelenség esetén azt 
arányosan, korlátlanul csökkenteni kellett. A fizetett éves szabadság-
hoz való jog ugyanakkor az uniós szociális jog különleges fontossággal 
bíró elve, amelynek értelmében a tagállamok belső szabályozásuk 
keretében a Munkaidő Irányelvben szabott korlátok között megha-
tározhatják a fizetett éves szabadsághoz való jog gyakorlásának, alkal-
mazásának feltételeit, azonban e jognak a keletkezését nem köthetik 
semmilyen feltételhez, illetve létrejöttét nem zárhatják ki. 

A betegszabadság, keresőképtelenség miatti távollét célja a mun-
kavállaló munkaképtelenséget okozó betegségből történő felépülése. 
Ezzel ellentétben a fizetett éves szabadság a munkavállaló pihenését, 
regenerálódását és kikapcsolódását szolgálja. Ebből következik az 
a szabály is, hogy szabadság nem adható ki a keresőképtelenséget 
eredményező betegség időtartamára (betegszabadság, táppénz), 
hiszen a beteg munkavállaló ezt az időt egészsége helyreállításával 
és nem aktív pihenéssel tölti. A bírói gyakorlat is megerősítette, hogy 
amennyiben a munkavállaló szabadsága alatt keresőképtelen beteg-

2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes idő-
tartama szabadságra jogosító, munkaviszonyban 
töltött időnek minősül.



10. oldal www.iranyadomagazin.hu

A gyerek, a járulék és az osztalék   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Családi kedvezmény

Hamarosan elérkeznek azok az első szja-bevallások, ahol a családi já-
rulékkedvezményt is be kell vallani. Már 2014 elején, amikor az ezzel 
kapcsolatos első nyilatkozatokat le kellett adni a munkáltatónak, tud-
tuk, hogy a bevallások fejfájást fognak nekünk okozni.

Elsősorban a három vagy több gyermeket nevelőknél lesz majd 
ilyen eset. Az egy- vagy kétgyerekesek zömében már az szja-ból igény-
be tudták venni a havi 10 vagy 20 ezer forintos kedvezményt.

A háromgyerekes családoknál fordult elő a leggyakrabban, már 
nem volt havi 99 ezer forintnyi adókötelezettségük, hogy igénybe ve-
gyék a teljes kedvezményt. Valójában nekik lett bevezetve, hogy azt a 
részt, amit az szja-ból nem tudtak levonni, azt járulékból érvényesít-
hessék.

A családi kedvezmény igénybevételének kötött sorrendje van:
Határozottan első helyen áll a személyi jövedelemadó. Olyannyi-

ra, hogy akinek nincs szja-köteles jövedelme, az már ennél a szintnél 
elvesztette a kedvezményt. Abban az esetben, ha például egy evás 
egyéni vállalkozó nem vesz ki vállalkozói kivétet (márpedig nem vesz 
ki), akkor neki nincs szja-köteles jövedelme, de fizet járulékot. Ő nem 
tudja igénybe venni a következőkben tárgyalt járulékkedvezményt 
sem, mert – személyi jövedelemadó hiányában – szja-kedvezményre 
sem jogosult.

A fel nem használt részre a következő lehetőség, hogy a 4%-os ter-
mészetbeni egészségbiztosítási járulékból vonjuk le a kedvezményt.

Ha még mindig van fel nem használt rész, akkor ezt követi a 3%-os 
pénzbeli egészségbiztosítási járulék.

És ha még ez sem lenne elég, akkor utolsó lehetőség a 10%-os 
nyugdíj-biztosítási járulék.

A munkavállalót terhelő munkaerő-piaci járulékból nem lehet 
kedvezményt igénybe venni, azt az 1,5%-ot mindenképpen le kell 
vonni a bruttó fizetésből.

Ha egy háromgyerekes szülő bruttó fizetése 300 ezer forint, akkor 
kedvezmény hiányában levonnának tőle:

16% szja-t: 48 000 Ft
4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot: 12 000 Ft
3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot: 9000 Ft
10% nyugdíjjárulékot: 30 000 Ft
1,5% munkaerő-piaci járulékot: 4500 Ft

Nem tudnám megmondani, hogy melyik a jó, melyik a rossz és melyik a csúf, de az biztos, hogy ezeknek is 
van egymással kapcsolatuk, ha azt mondom: családi járulékkedvezmény. És hogy miért jön a csapatba az 
osztalék? A cikk végére megtudod.

A gyerek, a járulék és az osztalék
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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nak, akkor vélelmezhetnénk azt, hogy az a járulék megfizetettnek 
tekinthető.

Mostanában divatossá vált nem a jogszabályt alkalmazni, hanem 
a jogalkotó szándékára hivatkozni. Persze nem mondom, hogy ez a 
helyes irány, sőt. A jogszabály a „szentírás”, így ebben az esetben is 
úgy kell eljárni, ahogyan az le van írva: ha nincs megfizetett egészség-
biztosítási járulék, akkor nincs mit levonni az ehóból. Még akkor is, ha 
ezzel elmegy a kedvezmény.

De mi van akkor, ha marad a levont 
és megfizetett járulék, és a ki nem hasz-
nált kedvezményt majd év végén igényel-
jük?

Ekkor ugye az történik, hogy év köz-
ben olyan nyilatkozatot tesz a munkavál-
laló, hogy az adókedvezményt igen, de a 

járulékkedvezményt nem kéri. Ezzel szja-t nem fizet, de a levont járu-
lékok tekintetében minden változatlan a 2013-as évhez viszonyítva.

Ezzel megmarad a levont egészségbiztosítási járulék, azaz a szám-
fejtett osztaléknál ezt figyelembe lehet venni.

Idáig oké, de hogyan tovább?
Év végén, amikor a bevallást készítjük, akkor az igénybe nem vett 

járulékkedvezményt szja-ként kell visszaigényelni.
Lehet, hogy megvan a megoldás? 
Ha van a magánszemélynek levont egészségbiztosítási járuléka, 

akkor azt figyelembe veheti az ehónál. 
Ha van családi kedvezménye, akkor azt igénybe veheti az szja-nál. 
Számomra úgy tűnik, ez lehet a megoldás.
Az adóhatóság azonban nem így értelmezi a törvényt. Egy egyedi ál-

lásfoglalás alapján: „a családi kedvezmény azon részét, amelyet családi 
járulékkedvezményként a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék terhére érvényesít, a hozzájárulás-fizetési felső határba nem 
lehet beszámítani. Azt a munkavállalónak az osztalékhoz kapcsolódó 
egészségügyi hozzájárulásként kell bevallania és megfizetnie”. 

Bár lennének a leírtakkal kapcsolatban ellenérveim, nem tisztem 
a hatósági tájékoztatóval vitatkozni. Azt a kockázat elkerülése érdeké-
ben úgy kell alkalmazni.

Talán egyetlen adalék még – kommentár nélkül – a 2014. 03. 31-
én kiadott állásfoglaláshoz képest. 

2015. január 1-je óta a tbj. 51/B § (4) bekezdése szerint a családi 
járulékkedvezmény éves elszámolásakor 

a) a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként kell 
teljesíteni, 

b) a még igényelhető családi járulékkedvezményt a személyi jöve-
delemadó terhére kell elszámolni. 

Ha a havi 99 ezer forintos kedvezményt szeretnénk igénybe venni, 
akkor a sorrend, amilyen adót és járulékot nem vonnak tőle:

48 000 Ft szja
12 000 Ft természetbeni egészségbiztosítás
9000 Ft pénzbeli egészségbiztosítás
30 000 Ft nyugdíjjárulék

És ezzel pont igénybe vette a teljes kedvezményt, de el is fogyott a 
levonható járulék. Ebből is látszik, hogy 
ha kisebb a havi bruttó fizetése, akkor 
még marad ki nem használt rész, ha 
viszont magasabb a havi fizetése, akkor 
a sorrendet megtartva marad nyug-
díj- vagy még talán egészségbiztosítási 
járulék is.

És hogy miért foglalkozom ennyit a családi járulékkedvezmény 
sorrendjével?

Mert nem mindegy, hogy milyen járulékok kerülnek levonásra és 
milyenek maradnak akkor, amikor az osztalék adóját számoljuk.

Az osztalék adója

Ha az előző példát folytatom, és egy bruttó 300 ezer forintos kere-
setű munkavállaló mellette osztalékjövedelmet is szerez, ott az osz-
talékot terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulásból levonható a 12 
× (12 000 + 9000) = 252 000 forint egészségbiztosítási járulék. Azaz, 
csak maximum 198 ezer forint egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

És mi történik, ha van családi járulékkedvezmény?
Ebben az esetben nincs levont egészségbiztosítási járulék, azaz 

nem lehet mivel csökkenteni az egészségügyi hozzájárulás felső ha-
tárát. Mert a járulékoknak is sorrendje van. Nem lehet azt mondani, 
hogy egészségbiztosítási járulékot vonunk le, mert mi a nyugdíjból 
szeretnénk igénybe venni a kedvezményt. Ilyet nem lehet csinálni, a 
sorrend kötött.

Így tehát amit az egyik oldalon adott a jogszabály a háromgyereke-
seknek, azt a másik oldalon elvette tőlük. 

Van-e megoldás?

Ha a jogalkotó szándéka az volt, hogy az igénybe nem vett ked-
vezményt odaadja a háromgyerekes (vagy többgyerekes) családok-

A családi járulékkedvezmény érvényesíté-
sekor nincs levont egészségbiztosítási já-
rulék, azaz nem lehet mivel csökkenteni az 
egészségügyi hozzájárulás felső határát.
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Kontroll-adatszolgáltatások

Bár ennek már lejárt az idei évben a határideje, de szánjunk egy-két 
sort arra, hogy mit kellett (kellett volna) beadnunk.

Minden év január 31-ig kell elküldeni az úgynevezett kontroll-
adatszolgáltatásokat, hétköznapi nyelvén a K-s adatlapokat. Ez a ha-
táridő a hétvégére tekintettel most február 2-a volt. 

14K37: A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállaló-
nak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár 
közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett 
összegéről

Erre azoknak a cégeknek kell figyelni, amelyek 2014 előtt adtak 
kölcsön a munkavállalónak lakáscélú felhasználásra. Ez a kölcsön 
az szja-törvény 72. §-a szerint kamatmentes is lehetett, de kölcsön 
lévén a tőkerészre a magánszemélynek visszafizetési kötelezettsé-
ge van.

Ha a munkáltató úgy döntött, hogy ezt részben vagy egészben 
2014-ben elengedte, akkor ennek összegéről kell adatszolgáltatást 
küldeni.

Az elengedett összeg tud adómentes lenni, ha az szja-törvény 1. 
számú mellékletének 2.7. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

14K71: A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2014. évben jegyzett 
tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoz-
tatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt 
névértékű) összes értékpapírról

A jegyzett tőkék pótlásának időszakában ez egy elég gyakori adat-
szolgáltatás lesz. Azok a cégek, amelyek az alaptőkét a társaság 

eredménytartalékából egészítik ki, azoknak kell ezt a nyomtatványt 
benyújtani.

Az eredménytartalékból történő tőkeemelés a tőkeemelés pillana-
tában adómentes, de amikor annak kivonása történik, akkor meg kell 
fizetni az adót.

Egyértelmű, hiszen az eredménytartalék a társasági adó után, de 
az osztalékadó előtti állapotban van. Amikor még „csak” a jegyzett tő-
kébe kerül, még nem kell adózni utána, de ha az már a tulajdonoshoz 
kikerül, akkor beáll az adókötelezettség.

Ez sokszor évek múlva történik meg, de a NAV ehhez már most 
begyűjti az adatokat. Ezért kell adatszolgáltatást adni.

A kitöltéssel kapcsolatban egy kft. üzletrészénél az ISIN-kód 
okozza a legnagyobb fejtörést. Ezeknek ugyanis nincs ilyen azono-
sítójuk, a nyomtatvány viszont ezt a cellát kötelező elemként kéri 
kitölteni.

Az ISIN-kód első két betűje utal a kibocsátó országra (pl. HU – Ma-
gyarország). A következő 9 alfanumerikus karakter szolgál az egyedi 
azonosításra és az utolsó számjegy egy ellenőrző számjegy. Ha nem 
jut jobb eszünkbe, képezzünk egyet. Pl. HU111111111.

14K91: A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egy-
szerűsített közteher-viselési kötelezettséggel összefüggésben 
a 2014. évben kifizetett összegről

Az adatszolgáltatások tekintetében korábban sokkal több feladatunk volt. Most hajlamosak vagyunk ezeket 
elfelejteni, pedig egyik-másik nagyon fontos szerepet játszik későbbi adókötelezettségeink kapcsán.

Adatszolgáltatások
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A katás adatszolgáltatás összegéről érdemes 
a céggel egyeztetni, mert miután neki is kell 
adatszolgáltatást adni, nem  árt, ha egyfor-
ma az összeg.
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Katás vállalkozások adatszolgáltatása

A nyomtatvány a 14KATA, amit február 25-ig kell benyújtani. Itt adnak 
ugye számot a katások az éves bevételükről, és ennek 02-es lapján 
van az adatszolgáltatás azokról a cégekről, amelyektől az adóévben 
több mint egymillió forint érkezett meg.

Az összeget a kata alapjába számító bevételekből kell számítani, 
azaz ami nem érkezett meg 2014. 12. 31-ig, az nem lesz kataalap, így 
nem is számít bele az összeghatárba.

A közlendő adatok között név, cím és adószám szerepel azzal, hogy 
ha külföldi a vállalkozás, amelytől több mint egymilliót kaptunk, ott az 
adószámot el lehet hagyni.

Belföldi partnerrel kapcsolatos adatszolgáltatáskor is problémás 
lehet az adószám, hiszen nincs rajta a számlán, mert annak nem volt 
kötelező eleme. 

Ennek érdekében a kitöltési útmutató szerint itt sem kötelező 
az adószám megadása, de biztos jólesik a NAV-nak, ha a partner 
neve és címe mellett az adószámra vonatkozó információt is szere-
peltetjük.

Az összegről érdemes a céggel egyeztetni, mert miután neki is kell 
adatszolgáltatást adni, nem árt, ha egyforma az összeg. Ekkor termé-
szetesen az adószám is tisztázható.

A katástól számlát befogadók adatszolgáltatása

Számukra a használandó nyomtatvány a 14K102 jelű, melynek annyi 
M lapot kell megnyitni, ahány katás cégről kell adatot adni.

Itt is csak az egymillió feletti kifizetéseket kell figyelni, gyakorlatilag 
a 14KATA nyomtatvánnyal azonos tartalommal.

A nem pénzforgalmi szemléletű cégeknél gondot okozhat, hogy 
más az elszámolt költség az adott céggel kapcsolatban, és más az 
adatszolgáltatás összege, ezért nekik is fontos lehet a már korábban 
említett kommunikáció.

A határidő számukra március 31., de természetesen, ha az egyez-
tetés következtében már február végén rendelkezésre állnak az ada-
tok, akkor ezt korábban is be lehet adni.

Bár ritka eset, de a magánszemély átvállalhatja a cég ekhofizetési 
kötelezettségét. Ez esetben – amiről persze választásakor nyilatkozott 
– a cég kifizeti neki a járandóságát, de nem fizeti meg utána a rá eső 
20%-os mértéket.

Ezt a magánszemélynek kell a bevallásában feltüntetni, ezért kér 
hozzá a NAV adatszolgáltatást a kifizetőtől.

Katások adatszolgáltatása

Ebben a témában két esetről beszélhetünk:
• a katás vállalkozások adatszolgáltatásáról,
• a katás vállalkozástól számlát befogadók adatszolgáltatásáról.

A katás adatszolgáltatás összegéről érdemes 
a céggel egyeztetni, mert miután neki is kell 
adatszolgáltatást adni, nem  árt, ha egyfor-
ma az összeg.
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Új célszámlák

A tavalyi év végéig érvényes szabályozás szerint a lakáshitel-tá-
mogatást a munkáltató szabályosan a munkavállaló hitelszám-
lájára, a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi 
elszámolószámlájára vagy a dolgozó a saját, hitelt nyújtó hitelintézet-
nél vezetett folyószámlájára utalhatta.

Ez a harmadik lehetőség azonban problémát okozhatott abban az 
esetben, ha a dolgozó valami oknál fogva nem a hitelező pénzintézet-
nél vezetett számláról törlesztette a hitelét.

Ez könnyen előfordulhatott akár abban az esetben is, ha egy bank-
csoport jelzálogbankja adta a hitelt, de a törlesztés a csoport kereske-
delmi bankjának folyószámlájáról történt. Gyakoribb volt a probléma 
a lakás-takarékpénztári megtakarításokhoz kapott hitelek esetén. 
Ilyenkor a hitelező nem is vezet folyószámlát, hanem más banknál 
lévő számláról törlesztette a kölcsönét a munkavállaló.

Ebben az esetben nem lehetett a rendeleti szövegnek megfelelően 
a hitelezőnél vezetett folyószámlára utalni a munkáltatói támogatást.

Erre a problémára ad megoldást a friss módosítás.
2015-ben már munkavállaló hitelszámláján és a hitelt nyújtó hi-

telintézet törlesztéshez használt központi elszámolószámláján kívül a 
támogatást a munkáltató a dolgozó saját, a hitel törlesztésére használt 
folyószámlájára küldheti. 

Idén már nem szükséges, hogy ez a folyószámla a hitelező pénz-
intézetnél legyen.

Támogatható hitelek? – bővül a kör

2014-ben a lakás építésére, legalább egy lakószobával történő bő-
vítésére, korszerűsítésére, vásárlására és ezekre felvett hitelek tör-
lesztésére adhatott a munkáltató támogatást. A kapcsolódó rendelet 
lehetővé tette, hogy amennyiben a hitelszerződésből megállapítható, 
hogy egy hitelt ilyen lakáscélú hitel visszafizetésére vettek fel, akkor 
annak törlesztése is adómentesen támogatható volt.

A többszörös hitelkiváltással élő munkatársaknál azonban gondot 
okozhatott az adómentes támogatás megvalósítása.

2015-re nemcsak a támogatási kör bővült az akadálymentesítéssel, 
de a többszörös kiváltó hitelt igénylők helyzete is megoldásra talált.

„(2) … lakáscélú felhasználásra felvett hitelről szóló szerződésnek 
minősül 

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

b) az a hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jel-
zálogjog nem biztosít, de amelyet a hitelszerződésből vagy a 
hiteligénylésből megállapítható módon az Szja tv. 1. számú 
melléklet 9. pont 9.3.1. alpontja szerinti lakáscélú felhasználás 
céljából kötöttek, vagy

c) az a kölcsön- vagy hitelszerződés, amelyet a hitelszerződésből 
megállapítható módon az a) és b) pontban meghatározott 
kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése céljából kötöttek, 
ideértve az ilyen kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése 

2015-re nem csak új cafeteriakeretekkel kell ismerkednie a juttatást adó munkáltatóknak, hanem idén janu-
ár 1-jétől a lakáshitel-támogatás megvalósítását szabályozó NGM-rendelet is módosult.
A személyi jövedelemadó-törvényből már tavaly év végén látszott az a módosítás, hogy az adómentes mun-
káltatói támogatást 2015-ben akadálymentesítésre és ilyen célra felvett hitel törlesztésére is lehet fordítani, 
mégsem történt meg ezzel a juttatáshoz kapcsolódó összes változás.

Lakáscélú támogatás
Változás-félreértés-időzítés
Szerző: Fata László

2015-ben a támogatást a munkáltató a dolgozó saját, 
a hitel törlesztésére használt folyószámlájára küldheti. 
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és a megelőző 4 évben az 5 milliós keretet, de az szokott menni egy-
szerűbben.

A teljes költség megállapításánál a 15/2014. (IV. 3.) NGM-rendelet 
5. paragrafusa alapján kell eljárnunk.

Ez pedig pontosan megmondja a dokumentációs kötelezettséget.

1. Lakás vásárlásához adott közvetlen munkáltatói támogatás esetén 
a lakás a tulajdonjogának, a földhasználati jognak megszerzésére 
vonatkozó érvényes szerződésből kell megállapítanunk a teljes 
költséget.

2. Lakás vásárlására felvett hitel támogatása esetén a teljes költség 
meghatározására a hitelszerződés is elfogadható, ha az tartalmaz 
a lakáscélú felhasználás teljes költségére vonatkozó adatot. Ha 
azonban ebben nincs ilyen adat, akkor a lakás tulajdonjogának, 
a földhasználati jognak megszerzésére vonatkozó érvényes szerző-
désből kell megállapítanunk ezt az értéket.

3. Lakás építésére (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesíté-
sére) adott közvetlen támogatás esetén a teljes költséget az építés, 
építtetés, alapterület-növelés, korszerűsítés költségeit tartalmazó 
költségvetés alapján kell megállapítanunk.

(Emellett lesz egy második dokumentációs lehetőségünk is. 
Szabadon választhatjuk, hogy melyik lesz számunkra vagy a mun-
kavállalónk számára kedvezőbb. 

Eszerint a teljes költséget a támogatás folyósítását megelőző 
hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig 
kiállított, a magánszemély vagy a magánszemély polgári törvény-
könyv szerinti közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák alap-
ján állapíthatjuk meg.

Ehhez a lakás építése, építtetése és lakás alapterületének nö-
velése esetén a jogerős építési engedélyre is szükség lesz.)

4. Lakás építésére (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesíté-
sére) felvett hitel támogatás esetén a teljes költség meghatározá-
sára a hitelszerződés is elfogadható, ha az tartalmaz a lakáscélú 
felhasználás teljes költségére vonatkozó adatot.

Ha azonban a hitelszerződésben nem találunk ilyen adatot, akkor a 
teljes költséget az építés, építtetés, alapterület-növelés, korszerűsítés 
költségeit tartalmazó költségvetés alapján kell megállapítanunk.

(Emellett lesz egy második dokumentációs lehetőségünk is, ha a 
hitelszerződés vizsgálata nem oldotta meg a problémánkat. Szabadon 
választhatjuk, hogy a költségvetés alapján határozzuk meg a teljes 
költséget vagy a következő megoldást követjük. 

céljából kötött újabb szerződést, szerződéseket, továbbá a 
gyűjtőszámlahitel-szerződést is.”

Az új NGM-rendelet alapján tehát akkor is megvalósulhat az adómen-
tes támogatás, ha a hitelszerződésből megállapítható, hogy ezt egy 
lakáscélú vagy egy ezt kiváltó hitel visszafizetése céljából kötötték.

Fogalmak és tévedések

Az elmúlt hónapokban a lakáscélú támogatás témában tartott előadá-
saimból két lényeges tapasztalatot kell most itt tisztáznunk.

Az egyik az egyes dokumentumok időzítéséből adódó problémák 
köre, a másik a teljes érték megállapításának és a támogatás cél sze-
rinti felhasználásának dokumentációs problémái.

Ezeknél a dokumentumoknál a fő gondot az is okozhatja, hogy 
van eset, amikor ugyanaz a dokumentum használandó mindkét célra. 
Sőt a rendelet kereszthivatkozásai is erre sarkallnak. Így a munkáltató 
akár meg is feledkezhet arról, hogy ezt az egyetlen dokumentumot 
két feladat végrehajtására is használnia kell. Más esetekben pedig 
nem elegendő egy papír, hanem külön dokumentumok kellenek a 
két adómentességi kritérium vizsgálatához.

A vásárlás vagy építés teljes értékének megállapítására azért van 
szükség, hogy ellenőrizhető legyen, hogyan is állunk a személyi jöve-
delemadó-törvényben rögzített támogatási értékhatárokhoz képest. 
Mennyi is lesz a vásárlás vagy építkezés (bővítés, korszerűsítés, aka-
dálymentesítés) teljes költsége? Hiszen ennek a 30 százalékáig terjed-
het az adómentes munkáltatói támogatás. Persze majd vizsgálni kell 
azt is, hogy a mástól kapott juttatásokkal ne lépjük túl az idei évben 

Lakáscélú támogatás. Változás-félreértés-időzítés   Fata László
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Lakáscélú támogatás. Változás-félreértés-időzítés   Fata László

Eszerint a teljes költséget a magánszemély vagy a magánszemély 
polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nevére kiállított 
számlák alapján is megállapíthatjuk.

Ehhez a lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelé-
se esetén itt is szükség lesz a jogerős építési engedélyre.)

Mivel az építkezés és az építkezésre felvett hitel esetén is előkerül-
tek olyan dokumentumok, melyek alkalmasak a támogatás felhasz-
nálásának igazolására – sőt bizonyos esetekben pont ezeket írja elő 
a rendelet –, ezért fontos megkülönböztetnünk ezt a két fogalmat. 

A támogatás felhasználásánál az NGM-rendelet 6. paragrafusában 
felsorolt dokumentumokkal azt kell igazolnia a munkáltatónak, illetve 
felé a munkavállalónak, hogy a kapott összeget valóban a támogatott 
célra fordította. A kapott pénzből lakást vett, építkezett vagy éppen az 
ilyen célú hiteleire fizette be.

Mivel ezek eléggé különböző célú pénzköltést jelenítenek meg, 
ezért bizony egészen különböző módon igazolható majd, hogy vala-
ki kifizette az előző tulajdonosnak a lakás árát vagy a kőművesnek a 
munkáját vagy éppen a bank felé a tartozását.

1. Közvetlenül a lakás vásárlásához nyújtott munkáltatói támogatás 
esetén kétfajta dokumentációs lehetőségünk lesz, hogy igazoljuk, 
hogy valóban erre költötte a kapott pénzt a munkavállaló. A két 
lehetőség közül szabadon választhatunk.
a) Az egyik mód, ha beszerezzük az érvényes adásvételi szerződés 

másolatát és ehhez kapcsolódóan az ingatlanügyi hatóságnak a 
tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzését igazoló okiratát.

b) A másik lehetőségnél a tulajdoni lap másolata mellett az ösz-
szeg felhasználását – ideértve különösen a vételárnak az eladó 
részére történő kifizetését – igazoló okiratot kell begyűjtenünk. 
Természetesen itt is megfelelő lesz ezek másolata. Az időzítés 
szempontjából azonban fontos, hogy a vételár kifizetése a 
dokumentáció alapján a támogatás folyósítását megelőző hat 
hónapon belül és a folyósítás évét követő év március 31. napja 
közötti időszakban történjen. Ellenkező esetben nem tekinthet-
jük úgy, hogy a munkáltatói támogatást erre a lakás vásárlására 
használta a munkavállaló.

Ha például 2015. február 8-án utalja a munkáltató a lakás 
vásárlásához a pénzt, akkor maga a tényleges vásárlás, a pénz 
átadása történhetett az utalás előtt és történhet azt követően is, 
de benne kell maradnunk a megadott időhatárokban.

Tehát 2014. augusztus 8-tól (a megelőző 6 hónap) 2016. 
március 31-ig (követő év március vége) között kell, hogy meg-
történjen a lakásvásárlás, a pénz átadása.

2. Lakás vásárlására felvett hitel támogatása esetén a támogatás fel-
használásakor azt kell igazolni, hogy a munkavállaló törlesztette a 
hitelét.

Ennek igazolására mindenképpen szüksége lesz a fennálló hi-
telszerződés másolatára (kiváltott hitel esetén a korábbi hitelszer-
ződések másolatára is). Ha a magánszemély önálló (giro-képes) 
hitelszámlájára vagy a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez hasz-
nált központi elszámolószámlájára utalja a munkáltató a támo-
gatást, akkor további igazolást nem kell begyűjtenünk. Ebben az 
esetben a pénz mindenképpen a hitelbe fordítódott, a munkavál-
laló nem tudja ezt másra költeni.

Ha azonban a munkáltató a támogatást a munkavállaló saját, 
a hitel törlesztésére használt folyószámlájára utalta, akkor az ösz-
szeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okirat, különösen 
számlakivonat (másolata) lesz szükséges ahhoz, hogy igazoljuk a 
cél szerinti felhasználást. 

Itt is rendkívül fontos az időzítés. A támogatás folyósításának 
évére vonatkozó igazolások lesznek megfelelőek. Az előző példánál 
maradva, ha 2015. február 8-án utalja a munkáltató a hiteltámo-
gatást folyószámlára, akkor a 2015. január 31-től december 31-ig 
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Időzítés – eltérő határidők

Különösen fontos odafigyelni az előző szakaszban leírt határidőkre, mert 
bár néha hasonlítanak, mégis jelentősen eltérnek a sokak által jól ismert 
dokumentumok begyűjtésének és adó megállapításának határidejétől.

Ez az az időpont, amikor a munkáltatónak meg kell vizsgálnia a 
rendelkezésre álló dokumentációkat és szükség esetén be kell valla-
nia a NAV felé, hogy a juttatás 1,2-szeres jövedelemként adózik.

Több esetben azonban ez az időpont eltér a cél szerinti felhasz-
nálás (esetleg teljes költség) igazolására alkalmas dokumentumok 
időzítésétől.

A lakás vásárlására kapott közvetlen támogatás, a lakás vásárlásá-
hoz vagy építéséhez felvett hitel támogatása (korábbi 1., 2., 4. pon-
tok) esetén a teljes dokumentációt a munkáltatónak a támogatás fo-
lyósításának évét követő év április 15-ig (saját döntése alapján május 
31-ig) kell összegyűjtenie.

Mindjárt látszik, hogy a cél szerinti felhasználás igazolásához szüksé-
ges dokumentumok vonatkozási időszaka ennél szűkebb. Vásárláskor a 
folyósítását megelőző hat hónaptól a követő év március 31-ig, hitel támo-
gatásánál a folyósítás évére vonatkozó dokumentumokra lesz szükségünk.

Az építés (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére) 
közvetlen támogatásakor (korábbi 3. eset) a teljes dokumentációt a 
munkáltatónak a támogatás folyósítása évét követő második év április 
15-ig (saját döntése alapján május 31-ig) kell összegyűjtenie.

Ezzel szemben a cél szerinti felhasználást igazoló számlák kiállítási 
ideje a támogatás folyósítását megelőző hat hónaptól a folyósítás évét 
követő év utolsó napjáig terjedhet.

terjedő időszakra vonatkozó számlakivonatok adhatnak bizonyos-
ságot a cél szerinti felhasználásra. Nyilván nem szükséges mind-
egyiket összeszedni, elegendő az ezen időszakra eső igazolásokból 
annyi, amennyi lefedi a munkáltatói támogatás értékét.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy az évet követően a banktól ja-
nuárban kapott összefoglaló törlesztési igazolás megfelelő lesz-e. 
Mivel ez a támogatás évére vonatkozik, és rendelkezésünkre áll az 
igazolások begyűjtésének határidejéig, ezért ez is jó lesz, de arra 
érdemes munkáltatói oldalról figyelni, hogy ebben az esetben, ha 
a munkavállaló nem hozza be ezt a támogatást követően, akkor 
nem tekinthetjük adómentesnek a juttatást.

3. Lakás építésére (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesíté-
sére) adott közvetlen támogatás esetén a cél szerinti felhaszná-
láskor ugye azt ellenőrizzük, hogy a munkáltatótól kapott pénzt a 
dolgozó kifizette az építésre. Ezt a rendelet szerint a támogatás fo-
lyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő 
év utolsó napjáig kiállított, a magánszemély vagy a magánszemély 
polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nevére kiállított 
számlák alapján állapíthatjuk meg.

Ehhez a lakás építése, építtetése és lakás alapterületének nö-
velése esetén a jogerős építési engedély is szükséges lesz.

Itt is megfelelő lesz az említett dokumentumok másolata.
Az időzítés szempontjából azonban fontos, hogy a számlák 

kiállítási ideje a támogatás folyósítását megelőző hat hónaptól a 
folyósítás évét követő év végéig terjedő időszakra essen. Ellenkező 
esetben nem tekinthetjük úgy, hogy a munkáltatói támogatást erre 
az építkezésre használta a munkavállaló.

Ha például 2015. február 8-án utalja a munkáltató a lakás 
építésére (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére) a 
pénzt, akkor ennek elköltése, az elköltést igazoló számlák kiállítási 
ideje 2014. augusztus 8. (a megelőző 6 hónap) és 2016. december 
31. (követő év vége) közé kell, hogy essen.

4. Lakás építésére (bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesíté-
sére) felvett hitel támogatása esetén a támogatás felhasználásakor 
azt kell igazolni, hogy a munkavállaló törlesztette a hitelét.

A hitel törlesztésének igazolása teljes mértékben úgy történik, 
mint a vásárlásra felvett hitelek esetén.

Lépésről lépésre alkalmazhatjuk a 2. pont dokumentációs fel-
adatait.

A hitelszerződés(ek) és szükség esetén a megfelelő folyószám-
la-kivonatok igazolják a cél szerinti felhasználást.

Lakáscélú támogatás. Változás-félreértés-időzítés   Fata László

Ha a munkáltató a támogatást a munkavállaló 
saját, a hitel törlesztésére használt folyószámlájára 
utalta, akkor az összeg felhasználását, a hitel tör-
lesztését igazoló okirat, különösen számlakivonat 
(másolata) lesz szükséges ahhoz, hogy igazoljuk a 
cél szerinti felhasználást. 

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

Adatszolgáltatás benyújtására kötelezett 
a pénztárgéphasználatra kötelezett olyan 
adóalany, aki a nyugtakibocsátási kötele-
zettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint számla kibocsátásával tel-
jesíti.

Az idei évben az adatszolgáltatási kötele-
zettség két ok miatt változik:

– Az egyik változás az, hogy havi adatszol-
gáltatást kell adni a heti helyett, ezért a 
PTGSZLAH lesz a kötelezettséghez kap-
csolódó új nyomtatvány.

– Voltak olyan adózók, akik tavaly azt 
jelentették be a PTGSZLAB nyomtatvá-
nyon, hogy 2013. szeptember 1. előtt 
már működtek, és akkor is már min-
denkinek számlát adtak. Nekik most 
2015. január 1-jétől kell először adatot 
szolgáltatni havonta. Azt a változást, 
hogy most már adatszolgáltatásra köte-
lezettek, külön nem kell bejelenteni az 
adóhatósághoz.

Arra a kérdésre, hogy mely számlákról kell 
adatszolgáltatást adni, a szabály nem vál-
tozik. Csak arról, melyeket nyugta HELYETT 
állítottak ki.

?
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.

Egy átutalásos ügylet esetében a törvény 
nem enged nyugtát kiállítani, arról számlát 
KELL írni. Ebben az esetben tehát nem nyugta 
helyett állították ki, azaz adatszolgáltatási kö-
telezettség nincs.

Egyes értelmezések szerint 2015-től az online pénztárgéphasználókat is érinti 
a kiállított számlákra vonatkozó jelentési kötelezettség. Lehetséges, hogy aki 
online pénztárgépet használ nyugtaadási kötelezettségének teljesítéséhez, 
de átutalásos számlát is kiállít időnként, az átutalásos számlák tekintetében 
jelentési kötelezettsége keletkezik?
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Válasz-adó

?
szélünk. A pénztárgépet tekintve természetesen 
itt bejöhetne ez a kötelezettség, de ha valóban 
csak külföldi utas vevőköre van az adott cégnek, 
akkor nem indokolt a pénztárgép, hiszen min-
denkinek kötelező számlát adni.

Ha nincs pénztárgép, akkor azért óvatosság-
ból be kellene jelentkezni a PTGSZLAB nyom-
tatványon, hogyha mégis beesne egy belföldi 
vevő (pl. revizor), akinek nyugta helyett adjuk a 
számlát, akkor azt le tudjuk jelenteni.

A külföldi utas részére minden esetben készpénzfi-
zetési számla kerül kiállításra. A számlát be kell-e 
ütni a pénztárgépbe vagy nem? Ha igen, mi törté-
nik az áfa visszatérítésekor?

Ha nem kell beütni, van-e havi adatszolgáltatási 
kötelezettség ezekről a számlákról a NAV felé?

Ha egy cég kizárólag külföldi utas részére értéke-
sít, az kiskereskedelmi tevékenységnek minősül? 
Ebben az esetben kell-e pénztárgépet használnia?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

(a külföldi utas áfának külön sora van az 
áfabevallásban).

Az adatszolgáltatási kötelezettség a külföldi 
utasnak történő értékesítés esetén egyértel-
műen elvethető, hiszen nem nyugtás eladás-
ról van szó, tehát nem nyugta helyett adtak 
számlát. 

Ha egy cég kizárólag külföldi utas részére ér-
tékesít, akkor is kiskereskedelmi egységről be-

Az első kérdésre tisztázandó, hogy a külföldi 
utas részére nem csak készpénzfizetési számla 
kerülhet kiállításra, természetesen lehet át-
utalásos bizonylatot is írni.

A külföldi utas részére kiállított számlát 
nem kötelező beütni a pénztárgépbe. Ha 
mégis beütik, akkor a pénztárgépbe beütött 
áfás adatot nem kell korrigálni, hiszen az 
később is meg fog felelni az áfabevallással 
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Ingóság értékesítése a bevallásban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Miket kell itt bevallani?

Egyszer egy ismerősöm bevallását készítettem, és feltettem a szokásos kér-
dést: „Volt még valamilyen más, bevallás alá eső jövedelmed?” A válasz 
természetesen az volt, hogy nem. De ilyenkor vissza szoktam kérdezni és 
példákat hozni. „Nem adtál el például ingatlant vagy ingóságot?” És még 
erre is az a válasz érkezett, hogy nem, de azért hozzátette. „Egy értékes ké-
pet elcseréltem egy antik bútorra. De ebből nem származott jövedelmem.”

Biztos?
A csereügylet minden esetben két adásvételnek minősül, azaz volt 

egy értékesítés, és volt egy beszerzés. Amivel a mostani bevallásban 
foglalkozni kell, az az értékesítés. Ha a kép „értékesítéséből” nem szár-
mazott adóköteles jövedelem, akkor valóban nem kell bevallani. De ha 
volt jövedelem, akkor azt le kell adózni, még akkor is, ha ezt a pénzt 
rögtön egy másik ingóságra (a példa szerint egy antik bútorra) költöttük.

Volt egy másik esetem is, ami érdekes a téma szempontjából. Az 
egyik évben farsangra készültünk, és a gyerekem kinézett magának 
egy jelmezt, amit a Vaterán lehetett megvásárolni. Már furcsállottam, 
hogy a leírásban az szerepel, hogy „új”, de nem gondoltam semmi 
különlegesre. Az eladó magánszemély volt, és amikor létrejött az ügy-
let, azt is tudtuk, hol lehet átvenni. Akkor jött a meglepetés. Ezen a 
helyen egy üzlet volt, és az eladó a cuccait az interneten is hirdette. 
Tisztán látszott, hogy ez nem valakinek a megunt vagy kinőtt tárgyai, 
hanem üzletszerű tevékenység. Mi történt? Magánszemély ingóságot 
értékesített, ami után meg kell állapítani az adókötelezettséget.

Szóval az ingóság értékesítése címszó alatt szinte mindenre gon-
dolni kell, még akkor is, ha az esetek többségében végül az adómen-
tességi szabály feltételeinek meg tudunk felelni.

Az ingóság értékesítése mint gazdasági tevékenység

A Vaterán is hirdető magánszemély értékesítése esetén már felmerül-
het bennünk a kérdés. Ugyanúgy adózik ő is az ingóság értékesítése 
után, mint a kinőtt babakocsit értékesítő kismama?

Nem, neki az adóját másképp kell megállapítani.

Ha az ingóság értékesítése gazdasági tevékenység keretében törté-
nik, akkor a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó 
jövedelemnek minősül. 

Akkor beszélünk gazdasági tevékenységről, ha 
• a magánszemély a tevékenységet üzletszerűen, illetőleg tartó-

san vagy rendszeres jelleggel folytatja,
• a tevékenysége ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi, és 
• a tevékenység végzése független formában történik.

Az szja-bevallásokban arról kell számot adni, hogy egy magánszemély milyen módon jutott jövedelemhez. 
Sokszor eszünkbe sem jut, hogy egy-egy hétköznapi ügylet is bevallási kötelezettség alá esne. Ilyen az ingó-
ságok értékesítése. Tekintsük át az adózási szabályait.

Ingóság értékesítése a bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az önálló tevékenység jövedelme után egész-
ségügyi hozzájárulást is fizetni kell, és ezt költ-
ségként nem lehet elszámolni.

www.iranyadomagazin.hu
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Ingóság értékesítése a bevallásban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha az értékesítés nem üzletszerű

Természetesen vannak olyan esetek is, amikor az ingóság értékesítése 
egyszeri, nem tartós vagy rendszeres tevékenysége a magánszemély-
nek. Ilyen akár az a korábban említett képértékesítés, persze akkor, 
ha nem éppen a festőről van szó. ☺

Az ingóságok értékesítése kapcsán az alapvető képlet ugyanaz. A 
bevételből a szerzési értéket kell levonni, és a különbség adja a jö-
vedelmet.

Itt is igaz, hogy ha a szerzési érték nem állapítható meg, akkor a 
bevétel 75%-át kell annak tekinteni.

Az adómentességre azonban két úton is el tudunk jutni. Ezeket 
tisztázva az is világossá válik, hogy mikor lesz adóköteles – és ezzel 
bevallás alá eső – a jövedelem.

Egyrészt adómentes a jövedelem, ha a bevétel éves szinten nem 
haladja meg a 600 ezer forintot. Ekkor nem kell vizsgálni a szerzési 
értéket, nem kell nézni, hogy egyáltalán van-e belőle jövedelem. 600 
ezer forint bevételig nincs adókötelezettség.

Ha a bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, akkor mentesülhe-
tünk az adókötelezettség alól, ha a jövedelem nem haladja meg a 200 
ezer forintot.

Tehát ha mondjuk egymillióért adunk el valamit, de azt több mint 
800 ezer forintért vásároltuk, akkor sem kell bevallani, mert a jövede-
lem nem haladja meg a 200 ezer forintot. 

Láthatjuk, hogy egy 800 ezer forintos bevételnél is el lehet érni az 
adómentességet már akkor is, ha a szerzési értéket az eladási ár 75%-
ában tudjuk meghatározni.

Abban az esetben, ha a bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, a 
jövedelem pedig a 200 ezer forintot, akkor a jövedelem adóköteles. 
Az adót értelemszerűen a jövedelem után kell megfizetni azzal, hogy a 
200 ezer forintra megmarad a mentesség, és csak a felette levő részt 
kell leadózni.

Folytatva az előbbi esetben is írt példát, legyen a magánszemély 
bevétele 1,5 millió forint, a szerzési értéke pedig ennek 75%-a, azaz 
1125 ezer forint.

Ha az ingóság értékesítése nem gazdasági tevékenység keretében 
történik, akkor nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, hiszen nem 
önálló tevékenységről beszélünk, hanem külön adózó jövedelemről.

Az szja-kötelezettség pedig így néz ki: 
(1 500 000 – 1 125 000) × 0,16 – 32 000 = 28 000 Ft.
A 32 ezer forintot az adómentesnek tekinthető 200 ezer forint 

16%-a miatt lehet levonni.

Ilyen eset lehet még az is, ha valaki otthon például ékszereket 
gyárt, melyet vásárokon, interneten egyéb fórumon keresztül – ma-
gánszemélyként – hirdet és értékesít.

A jövedelem megállapításánál a szerzett bevételből le lehet vonni a szer-
zési értéket, azaz a bevételből levonhatjuk az ezzel összefüggő kiadásokat.

Tekintettel arra, hogy az önálló tevékenység jövedelme után 
egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, és ezt költségként nem lehet 
elszámolni, a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemként fi-
gyelembe venni.

Legyen a magánszemély ebből származó bevétele 1,5 millió forint, 
a megszerzésére fordított összeg viszont nem állapítható meg. Ebben 
az esetben a 75%-ot lehet szerzési értékként figyelembe venni, azaz 
1125 ezer forintot.

A jövedelem 1500 – 1125 = 375 ezer forint, mely után az adófize-
tési kötelezettség:

– személyi jövedelemadó: 375 000 × 0,78 × 0,16 = 46 800 Ft
– egészségügyi hozzájárulás: 375 000 × 0,78 × 0,27 = 78 975 Ft

Ha az ingóság értékesítését a magánszemély üzletszerűen végzi, akkor 
is van adómentes rész. Nem kell a szerzett jövedelmet bevallani, ha az 
ebből származó bevétel nem haladja meg a 600 000 forintot. Vigyázz! 
Nem a jövedelemre van a korlát, hanem a bevételre! 

Ha viszont a bevétel meghaladja ezt a határt, akkor az első forinttól 
a fentiek szerint kell az adót megállapítani.

Az önálló tevékenység jövedelme után egész-
ségügyi hozzájárulást is fizetni kell, és ezt költ-
ségként nem lehet elszámolni.
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Bevallás benyújtása

A bevallás határideje az evából való kilépést követő 60. nap, így ha az 
év végi fordulónaphoz viszonyítunk, akkor 2015. március 1. Természe-
tesen előfordulhat, hogy valakinél ezt évközi kilépés miatt kell beadni, 
akkor ő kiszámolja a 60 napot.

Az előlegbevallás időszaka addig tart, amíg az első társaságiadó-be-
vallás el nem érkezik, hiszen onnan már a bevallásban kell előremuta-
tóan az előleget bevallani. Az első ilyen 29-es bevallást a 2015-ös évről 
2016. május 31-ig kell majd beadni, azaz – még mindig az év végi kilé-
pés esetét vizsgálva – 2015 négy negyedévén kívül még a 2016 első két 
negyedévére is kell előlegbevallást teljesíteni.

Az előlegbevallás száma az 1543TAO. A háromhavonta esedékes 
társaságiadó-előleg összege

– az evaalanyiság megszűnésének adóévében elszámolt összes 
bevétel 1%-a, ha az adóév időtartama 12 hónap volt,

– az evaalanyiság megszűnésének adóévében elszámolt összes 
bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra szá-
mított összegének 1%-a minden más esetben.

Az előlegek befizetési határideje nem ugyanaz, mint a többi vállalko-
zás tao-előlege! Az evából kilépőknek az 1543TAO bevalláson bevallott 

előlegeiket a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizet-
niük. Ezek a dátumok: március 10., június 10., szeptember 10., de- 
cember 10.

Az előleg összege

Ha egy vállalkozás evaalapja 2014-ben 10 millió forint volt, akkor ezek 
szerint 2015–2016-ban, összesen 6 negyedéven keresztül negyed-
évente 100 ezer forintot (10 millió × 1% = 100 ezer) kell befizetni.

Ez azt is jelenti, hogy a 2014-es evaalap 4%-a a 2015-re előírt 
előleg. Vannak vállalkozások, amelyeknek ez lényegesen magasabb 
összeg lesz, mint a tényleges kötelezettségük.

A befizetett előleg és a tényleges adó közötti különbséget termé-
szetesen a bevallással együtt 2016. május 31-től visszaigényelhetjük.

Mérséklési lehetőség

Aki nem akar ilyen sokáig várni, annak lehetősége van a bevallott elő-
leg mérséklését kérni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. §-a szerint az 
adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét 
az előző időszak (év, negyedév, fél év) adatai alapján fizeti, és számí-
tásai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő 
adóelőleg összegét. Az adóelőleg módosítását az esedékesség idő-
pontjáig benyújtott – kötetlen formátumú – kérelemben lehet kérni. 

A törvény szerint az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fi-
zet, ha az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőlegét 
mérsékelték, és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit 
tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző 
időszak adatai alapján előírt adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg 
különbözete. Ezért tehát körültekintően kell a mérséklés iránti ké-
relmet beadni.

Az evából kilépő társaságoknak is kell társaságiadó-előleget fizetni. A korábbi évek társasá-
giadó-bevallásának hiányában ennek az a módja, hogy be kell adni egy külön bevallást, és 
negyedévente meg is kell fizetni az előleget. Ha 2014-ben kiléptél az evából – és nem a katába 
vagy a kivába jelentkeztél be –, akkor ez a kötelezettség rád is vonatkozik.

Ha kiléptél az evából
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Vezércikk

Munkaviszonytól való elhatárolás a katásoknál

A kata választásának egyik nagy kérdése, hogy lehet-e abból baj, ha 
egy cég felé éves szinten több mint egymillió forintot számlázunk. 
Rendületlenül várjuk az adóhatóság gyakorlatát arra vonatkozólag, 
hogy az adatszolgáltatások kapcsán kinél milyen eljárást indít, de erre 
még mindig várni kell. Addig is tisztázzuk, hogy kinek nem ajánlott a 
kata, mert nem tudja a munkaviszonyt leplezni, és kinek nincs „félni-
valója” akkor sem, ha egymilliónál többet számlázott.

Tao-s támogatások új rendszere

Még a tavalyi bevallások időszakában vagyunk, mégis párhuzamo-
san a 2015-ös év változásaira is figyelnünk kell. A tao-ból adható 
támogatások már megszokott rendszere mellett 2015-től egy új le-
hetőség is a cégek rendelkezésére áll. A lényege, hogy ha ezt ki sze-
retnénk használni, akkor nincs idő az év végéig várni, azt már most, 
az előlegfizetés előtt ismernünk kell. Ezért összefoglaljuk ennek fel-
adatait, illetve megnézzük, hogy a korábbi rendszerhez képest kinek 

nyújt előnyt, és ki az, akinek a már megszokott támogatási formát 
érdemes ismét választania.

Vasárnapi munkavégzés

Ki ne hallott volna a tévében vagy a rádióban a kereskedelmi egysé-
gek vasárnapi zárvatartásával kapcsolatban. És ha még mindig azon 
bosszankodunk, hogyan fogjuk a hétvégi bevásárlást elintézni, akkor 
nézzünk egy kicsit ennek szakmai hátterébe. Vajon mit jelent ez a 
vasárnap mégis nyitva levő üzletek dolgozóinak? A Munka törvény-
könyve ez ügyben módosítás alatt áll, de addigra már biztosan egy 
elfogadott jogszabály alapján szedhetjük össze a tudnivalókat.

Katások 100 ezer forintos szabálya

Az év végi adócsomag a katásokkal kapcsolatban több kedvező 
szabályt fogalmazott meg. Valószínűleg ezek mind-mind jót tesz-
nek az adónem népszerűségének. Ebből az egyik a katásoknál 
„megengedett” köztartozás mértéke. Tisztázzuk, hogy negyedév 
végén kell-e figyelni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel a köz-
tartozás mértékét.
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Figyelmesen olvastál?

1. Az alábbiak közül melyik esetben kell bevallást adni 
a magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatás-
ból származó jövedelméről?

a) Csak akkor, ha éves szinten az ebből származó jövedelme a 840 
ezer forintot meghaladja.

b) Ha egyetlen napra sem kapott többet, mint a napi minimál-
bér, akkor mentes, egyébként az első forinttól adóköteles a 
jövedelem.

c) Az egyszerűsített foglalkoztatásban töltött napok számának és a 
napi minimálbér (garantált bérminimum) szorzata felett levő jö-
vedelem lesz az adóköteles jövedelem.

2. Levonható-e az áfa egy gépjármű javításával össze-
függésben, ha az eladó a különbözeti áfát választot-
ta?

a) Igen, de csak 50%-ban.
b) Igen, mert adóköteles tevékenység érdekében veszi igénybe, ahol 

az eszközt továbbértékesítési céllal szereztük be.
c) Nem, mert a különbözeti áfában a termékhez kapcsolódó egyéb 

költségek áfája nem levonható.

3. Jár-e rendes szabadság a munkavállalónak a táppénz 
miatti keresőképtelenség időszakára 2015-ben?

a) Nem, a táppénz időszakára nem jár rendes szabadság.
b) Igen, a szabadság számításánál ezt az időszakot is be kell számolni.
c) Naptári évenként harminc napot meghaladó keresőképtelenség 

időtartamára nem jár szabadság.

4. Igénybe lehet-e venni a családi járulékkedvezményt 
a nyugdíjjárulékból?

a) Igen, de csak akkor, ha az szja és az egészségbiztosítás nem adott 
kellő fedezetet a kedvezmény igénybevételéhez.

b) Igen, de az szja-kedvezményt kell először kihasználni, és utána 
lehet a járulékokra igénybe venni, ahol minden járulékból (így 
a nyugdíjjárulékból is) arányosan kell levonni a kért kedvez-
ményt.

c) Nem, a nyugdíjjárulékot nem lehet a kedvezményre felhasználni.

5. Kell-e adatot szolgáltatnia a katástól számlát befoga-
dó vállalkozásnak?

a) Igen, minden katásnak fizetett összegről adatszolgáltatást kell 
adni.

b) Igen, de csak akkor, ha a tárgyévben egymillió forintot meghaladó 
összegben juttatott bevételt a katás vállalkozásnak.

c) Igen, de csak akkor, ha a tárgyévben egymillió forintot meghaladó 
összegben fogadott be számlát a katás vállalkozástól.

+1. Be kell-e vallani az ingóság értékesítéséből származó 
jövedelmet, ha az a 200 ezer forintot nem haladja 
meg?

a) Igen, az ingóságértékesítést minden esetben be kell vallani.
b) Nem, a 200 ezer forintot meg nem haladó jövedelmet soha nem 

kell bevallani.
c) Csak akkor, ha az ingóság értékesítése gazdasági tevékenység ke-

retében történik.

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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