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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 kap-
csán kinél milyen eljárást indít, de erre még mindig várni kell. Addig is tisztáz-
zuk, hogy kinek nem ajánlott a kata, mert nem tudja a munkaviszonyt leplezni, 
és kinek nincs „félnivalója” akkor sem, ha egymilliónál többet számlázott.

Munkaviszonytól való  
elhatárolás a katásoknál
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A katások 7 élete…

A kata megalkotásakor fontos kormányzati 
cél volt, hogy ezt a kedvező adózási formát ne 
használják fel kényszervállalkozások alapításá-
hoz, hogy ezzel kikerüljék a munkaviszonyban 
való foglalkoztatás terheit.

Az adóhatóság ellenőrzési eljárás kere-
tében – az ellenkező bizonyításáig – vélel-
mezheti, hogy a kisadózó és a kisadózó 
vállalkozással összefüggésben az adat-
szolgáltatásra köteles adózó között 
munkaviszony jött létre.

A vélelmet akkor kell megdőltnek 
tekinteni, ha az alábbi 7 körül-
mény közül egynél több meg-
valósul, azaz legalább kettő:
1. A kisadózó a tevé-

kenységet nem kizá-
rólag személyesen 
végezte vagy vé-
gezhette. 

2. A kisadózó a naptári évi bevételének leg-
alább 50 százalékát nem ettől az adatszol-
gáltatásra köteles személytől szerezte. 

3. A megbízó nem adhatott utasítást a tevé-
kenység végzésének módjára vonatkozóan. 

4. A tevékenység végzésének helye a kisadózó 
birtokában áll. 

5. A tevékenység végzéséhez szükséges eszkö-
zöket és anyagokat nem a megbízó bocsá-

totta a kisadózó rendelkezésére. 
6. A tevékenység végzésének rendjét a 

kisadózó határozza meg. 
7. A kisadózó vállalkozás minden 
kisadózóként bejelentett tagja, il-
letve a kisadózó egyéni vállalkozó 

a naptári év egészében nem 
minősül főállású kisadózó-
nak, feltéve, hogy a kisadó-
zó vállalkozás naptári évi 
bevételének legalább 50 

százalékát olyan sze-
mélytől szerezte, 
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Az kétségtelen, hogy a munkáltatót széles körű utasítási, irányítási 
és ellenőrzési jog illeti meg a munkaviszonyban. A megbízási szerző-
désben a megbízó utasítási joga szélesebb, mint vállalkozási szerző-
désnél, de szűkebb, mint a munkaviszonyban. 

Kiterjedhet például a megbízás teljesítésének mikéntjére, mód-
jára is. A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a 
megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes érte-
sítésére már nincs mód. 

Ha ezt a feltételt tehát szó szerint szeretnénk értelmezni, akkor 
nem lehet teljesíteni. Ha bátran a szavak mögé nézünk, és saját szer-
ződésünkben megfogalmazzuk, hogy mi az az utasítási jog, ami itt még 
megengedett, akkor teljesíthetővé válik. 

4. A tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll.

Látszólag ez is egyszerűen teljesíthető, de mégsem. 
Egy oktatással foglalkozó kisadózó ezt a feltételt akkor tudja teljesíte-
ni, ha a saját lakásában oktat. Amikor én egy előadást elvállalok, és 
elmegyek a megadott helyszínre előadni, akkor a tevékenység vég-
zésének helye nincs a birtokomban. Egy orvos a legritkább esetben 
dolgozik a székhelyén. Általában az ügyeleten, a kórházban végzi a 
tevékenységét.

Meggyőződésem, hogy ezért ez a feltétel nem is igazán a munka-
viszony ellenbizonyítására szolgál. De sebaj! Van még 6 feltétel, amit 
lehet teljesíteni, és szerencsére nincs rangsor, mindegyik egyenran-
gú, így bármelyik másik kettő megnyugvást ad.

5. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyago-
kat nem a megbízó bocsátotta a kisadózó rendelkezésére.

Ez a feltétel is – az előzőhöz hasonlóan – azért került a listába, mert 
a munkaviszonynak az a jellemzője, hogy a munkavállaló elmegy ott-
honról, és a munkáltató székhelyén vagy telephelyén, a munkáltató 
eszközeivel dolgozik. 

Ha ezek nem teljesülnek, akkor nem munkaviszonyról van szó.
Igen ám, de attól, hogy én a munkám során nem a saját eszközei-

met használom (pl. az oktató cég biztosítja a laptopot és a projektort 
egy előadás során), attól én még nem biztos, hogy munkavállaló le-
szek.

Egy biztosítási ügynöknél (mert ugye a kezdeti tiltás ellenére már 

akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt az említett jog-
viszonyok egyikében sem. 

Nézzük őket részletesen.

1. A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen 
végezte vagy végezhette.

Abban az esetben, ha a katás vállalkozásnál a kisadózón kívül más személy 
vagy személyek is közreműködnek, akkor ezzel teljesíthető egy feltétel.

Például megbízási szerződést kötünk egy vállalkozással könyvviteli 
szolgáltatásra, havi 300 ezer forintra. A szerződésnek része a bérszám-
fejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása is, és erre a katás vállalkozás-
ban egy részmunkaidős munkavállaló dolgozik. 

Ekkor a feladatot nem kizárólag a kisadózó végezte, azt meg ebben 
az esetben nem kell vizsgálni, hogy a bevételből mekkora rész jut a 
kisadózóra.

2. A kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát 
nem ettől az adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte.

Ez az egyik feltétel, aminél nincs különösebb bizonyítási feladat. Vagy 
megvan az 50%, vagy nincs.

Természetesen a munkaviszonytól való elhatárolás kérdéséig csak ak-
kor jutunk el, ha a megbízó felé több mint egymillió forintot számlázunk.

Így ha valaki egész évben egyetlen vállalkozásnak dolgozik, és abból a 
bevétele éves szinten 990 ezer forint, akkor erről adatszolgáltatást sem kell 
adni, és nem lehet gond az sem, hogy miért nem munkaviszonyban végzi.

Igaz, hogy az emellett befizetett évi 600 ezer forint kata után nem ma-
rad sok pénze a vállalkozásnak, de sokan a főfoglalkozású vállalkozások 
közül a kata választásával már akkor is nyernek, ha egyáltalán nincs bevéte-
lük, hiszen a havi járulék kevesebb, mint egy normál járulékfizetés mellett.

Annak a katás vállalkozásnak, amelynek egyetlen vállalkozótól 
több mint 3 millió forint bevétele van, annak ez a feltétel a kedvezmé-
nyes hatmilliós korláton belül semmiképpen nem lesz teljesíthető, így 
neki a további hat feltételt kell alaposan körbejárni.

3. A megbízó nem adhatott utasítást a tevékenység végzésé-
nek módjára vonatkozóan.

Ez a feltétel már nem annyira egzakt, mint az előző. Vajon mit jelent 
az, hogy a megbízó nem adhat utasítást? Hiszen ő a megbízó, az ő 
igényeinek megfelelően kell dolgozni.

Amikor a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat szeretnénk elha-
tárolni, akkor sem jelentjük ki egyértelműen, hogy ha a megbízónak 
van utasítási joga, akkor az már nem megbízási szerződés.

Ha valaki nem főállású kisadózó, és az egymil-
liót meghaladó bevételét nem a munkáltatójától 
kapta, akkor egy feltétel kipipálva.
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resen más tevékenységre szerződik vállalkozóként, mint ami a mun-
kaköri leírásában van.

Tehát például könyvelőként dolgozik munkaviszonyban, de dél-
utánonként kitakarít az irodában.

Mert a hazavitt könyvelési anyagot nem lehet vállalkozásban le-
számlázni. Az esetleg egy túlóra a munkaviszonyában.

Mindeközben itt is visszajön az 50%-os szabály, mint amit a 2. 
pontban is láthattunk.

Ha tehát valaki nem főállású kisadózó, és egyetlen egymilliót meg-
haladó bevétele sem éri el az összes bevétel 50%-át, akkor hirtelen 
két feltételt is teljesített: a 2. és a 7. pontot. 

Tehát a munkaviszony vélelme megdőlt.

Példa

Főállással rendelkező háziorvos közreműködői szerződés alapján, az 
általa üzemeltetett bt. egyedüli beltagjaként háziorvosi ügyeletet vál-
lal egy egészségügyi szolgáltató kft.-nél.

1. Az ügyelet  személyes munkavégzéshez kötött. Ez esetben ez a feltétel 
nem teljesül.

2. Ezt csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a cég egyéb egészségügyi tevéke-
nységet is folytat, és az nem az ügyelet megbízójától származik, azaz 
mástól is bevétele van.

Fontos, hogy ez az 50 százalékot ne érje el, mert akkor már egy 
vélelem megdőlt, azaz még egy szempont érvényesülésekor már nem 
kizárt a katás vállalkozásban történő tevékenykedés.

3. Kényes kérdés az utasítás, de az tény, hogy az ügyelet esetében a 
megbízó a munkavégzés minden egyes fázisába nem szólhat bele. 
Ha bizonyítható, hogy a megbízó nem ad utasítást a tevékenység 
módjára, akkor teljesült a második feltétel is.

4. A helyiséggel gond van, mert a rendelő nem a kisadózó tulajdonában 
van. Az ügyeletet ellátók az ügyelet ellátására szolgáló helyiséget nem 
bérlik, így ez a feltétel nem teljesül.

5. Az eszközök és anyagok tekintetében lehet a feltételt részben 
teljesíteni. A sztetoszkóp, a vény stb. saját eszköz, míg a vizsgálóban 
az ágy, a kötszer, a nyomtató, a vényfelíráshoz használt szoftver… a 
megbízóé. Miután a feltétel megfogalmazásában nincs benne, hogy 
„kizárólag”, ezért ha már van saját eszköz is, akkor a feltétel teljesítve.

6. Az ügyelet esetében alapvetően a megbízó határozza meg a munka-
végzés rendjét, így ez a feltétel sem teljesül.

7. Azt tudjuk, hogy a kisadózónak van máshol főállása, és az ügyeletet 
nem a főállása felé számlázza. Tehát ez a feltétel „csont nélkül” 
teljesítve.

A válasz tehát az, hogy ha az elemzéskor nyitva hagyott kérdések is 
alátámasztják, akkor két feltétel teljesített, így nincs akadálya a kata 
választásának.

ők is lehetnek katások) ez persze egy teljesíthető feltétel. A saját szá-
mítógépét használja, a saját kocsijával járja az ügyfeleket. 

A félreértések elkerülése érdekében a megbízási és a vállalkozási 
szerződés keretében tisztázhatják is, hogy a saját eszközeivel végzi a 
tevékenységet.

6. A tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg

Ezzel a feltétellel sem tudok sok mindent kezdeni, mint hogy a mun-
kaviszony inverzét értelmezzem. 

Egy munkavállaló a munkaszerződés szerinti időben megy be dol-
gozni, és a törvény szerint neki járó szabadságot is nagy részben a 
munkáltató engedélyével, beosztásával töltheti le.

A munkavállaló munkájának rendjét tehát a munkáltató határozza 
meg.

Ennek ellentétje tehát az, hogy egy megbízási vagy vállalkozási 
szerződés keretében nem a megbízó ad erre utasítást, hanem a tevé-
kenység végzésének a rendjét a kisadózó határozza meg.

Vajon megfelel-e a feltételnek egy orvos vállalkozó, aki a kór-
házban munkaviszonyban van, de az ügyeleti díjakra kiváltotta a 
katás vállalkozást? Nála a munkavégzés rendje az ügyeleti beosztás 
alapján van. 

Mégis azt gondolom, hogy ha nem állandó beosztás szerinti ügye-
leteket vállal, hanem igény szerint, akkor ezt már ő határozza meg.

Amikor előadásra megyek, akkor sem én határozom meg, hogy 
mikor megyek. Akkor megyek, ha az előadás kezdődik. Azt azonban én 
határozom meg, hogy melyik előadást vállalom el, és melyiket nem.

7. A kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tag-
ja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében 
nem minősül főállású kisadózónak, feltéve, hogy a kisadózó 
vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát 
olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptá-
ri évben nem állt az említett jogviszonyok egyikében sem. 

Ez, a 7. feltétel 2015. január 1-jétől van a katatörvényben. Szinte ért-
hetetlen is, mert egy olyan esetet „enged” elszámolni, amitől eddig 
óvtuk a vállalkozókat.

Arról van szó, hogy ha valaki nem főállású kisadózó, az egymilliót megha-
ladó bevételét nem a munkáltatójától kapta, akkor ez a feltétel is kipipálva.

Azt gondolom, hogy eddig ezt a lehetőséget nemcsak korlátok kö-
zött, hanem egyáltalán nem javasoltuk a vállalkozóknak. Hogy ahon-
nan a fizetést kapja, oda még számlázzon is.

Azt javaslom, hogy azért ezt ezután is kezeljük fenntartásokkal. 
Magam akkor tudom ezt a helyzetet elképzelni, hogy ha valaki gyöke-

Ha valaki nem főállású kisadózó, és az egymil-
liót meghaladó bevételét nem a munkáltatójától 
kapta, akkor egy feltétel kipipálva.
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A rendeletekről egy részletesebb anyag tavaly a szeptemberi számban 
jelent meg, de a bevallás időszakában mindenképpen foglalkozni 
kell vele, mert egy kisebb vállalkozás az EU-s rendeletekkel jó, ha egy 
évben egyszer találkozik, amikor az egyéni vállalkozói vagy a társas 
vállalkozói bevallását tölti és igénybe vesz valamilyen adóalap- vagy 
adókedvezményt.

De minimis lap a tao-ban

Most a társaságiadó-bevallás 1429-02-es lapja lenne terítéken. A táb-
lázaton – várakozásom ellenére – semmit nem alakítottak, pedig a 
de minimis támogatás egy és ugyanazon vállalkozásának fogalma ezt 
igényelte volna.

A táblázat kitöltésekor a következő 
hüvelykujjszabályokat érdemes betar-
tani:

– adórendszeren kívüli támoga-
tások esetén csak akkor töltjük 
a táblázatot, ha a támogatásról 
szóló határozat kifejezetten tartalmazza, hogy a három lehetsé-
ges támogatás egyike alapján adták;

– adórendszeren belüli támogatásnál arra kell figyelni alapve-
tően, hogy beruházási adóalap, illetve adókedvezmény, vagy 
egyösszegű értékcsökkenés esetén, ha
– mezőgazdasággal foglalkozó cég vagyok, akkor a mezőgaz-

dasági csoportmentességi rendeletet kell alkalmazni;
– nem mezőgazdasági cég vagyok, akkor a csekély összegű (de 

minimis) vagy az általános csoportmentességi támogatások 
közül választok;

– mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozom, ak-
kor mindhárom rendelet szóba jöhet.

A bevallás kitöltési útmutatója sok mindent kitárgyal, leginkább, 
hogy milyen átszámítási szabályokat kell alkalmazni, milyen időpontra 
kell a támogatás összegét megállapítani.

Pénztárgép

Kiemelten foglalkoznék a pénztárgép-támogatás kérdésével:
– Az 50 000 forintos támogatást a PTGREG nyomtatványra való válasz 

(akkor küldték a 16 jegyű kódot) időpontjával kell felvinni, adó-
rendszeren kívüli támogatásként. Ha valamiért a 2013-as évből ez 
lemaradt, akkor ezért ne álljunk neki az 1329-est javítani, egész 
egyszerűen egy 2014. év eleji dátummal be kell vinni táblázatba.

– Az Alt-Cash károsultaknak adott 
előleg-támogatást pedig az erről 
szóló határozat dátumával kell fel-
vinni. Ha ez lemaradt az 1329-esről 
vagy tényleg a bevallás után kap-
tuk, akkor itt is jó megoldás, hogy 
a 2014. év eleji dátummal viszem 
fel az 1429-es bevallásra.

Egy és ugyanazon vállalkozás

A másik kiemelt téma az új de minimis egy és ugyanazon 
vállalkozásának a szabálya lenne. Lényegében arról van szó, 
hogy ha az 1407/2013/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdésében 
található fogalom szerint bizonyos cégek egy és ugyanazon vál-
lalkozásnak (ld. cikkem végén a fogalmat) minősülnek, akkor 
a 200 ezer eurót ezen cégek szintjén össze kell számítani. A 
fogalom a kapcsolt vállalkozásra hajaz, de nem pont ugyanaz. 
Például a cég és az egyéni vállalkozás kapcsolata nem olvas-
ható ki belőle.

Az új EU-s rendeletek a 2014-es évben jelentek meg, de a társasági adóbeli megjelenésük először a bevallás 
benyújtásakor van, azaz 2015-ben. Az új rendeleteket adórendszeren belül tehát 2015. évben kell alkalmazni.

Az új EU-s rendeletek hatása
a társaságiadó-bevallásra
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az 50 000 forintos támogatást a PTGREG 
nyomtatványra való válasz (akkor küldték a 
1a6 jegyű kódot) időpontjával kell felvinni, 
adórendszeren kívüli támogatásként.
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esetén 10%-kal, kis- és mikrovállalkozás esetén a 20%-kal emelt 
mértékben).

Az egyes régiókra vonatkozó régi és új támogatottsági szintek a kö-
vetkező táblázatban találhatók:

Régió A kedvezmény mértéke 
2014. június 30-ig

A kedvezmény mértéke 
2014. július 1-jétől

Közép-Magyarország 30% 0%
Budapest 10% 0%
Közép-Dunántúl 40% 35%
Nyugat-Dunántúl 30% 25%
Észak- Magyarország, 
Észak-Alföld, Dél-Alföld, 
Dél-Dunántúl

50% 50%

Példa:

Egy gépsort vásárol a vállalkozó (középvállalkozás) 20 millió forintért. Az 
állami támogatás a gépen 8 millió forint, hitel 6 millió forint, önerő 6 mil-
lió forint. Mivel a hitel saját erőnek számít, így a támogatási intenzitás a 
gépen 40%, tehát még a 20%-os mozgástérbe egy 10%-ot kitevő adóalap-
kedvezmény és a hitel kamatának adókedvezménye is bele fog férni.

Egy és ugyanazon vállalkozás: e rendelet alkalmazásában vala-
mennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább 
egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvé-
nyesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy 
másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete 
tagjainak többségét;

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyako-
rolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozás-
sal kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában 
vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek 
megfelelően;

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik 
vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy 
tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az em-
lített vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának 
többségét.

Az a)–d) pontban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több 
másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és 
ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

Példa:

„A” cég 100%-os tulajdonosa „B” cégnek, normál 200 ezer eurós ér-
tékhatár alá tartoznak.

„A” cég 2013–2014. évben igénybe vett „de minimis” támogatása 
összesen 130 ezer euró, „B” cég 2013–2014. évben igénybe vett „de 
minimis” támogatása pedig összesen 50 ezer euró.

2015. évben összesen 10 ezer euró „de minimis” kedvezményre 
jogosultak. Ezt megosztva is igénybe vehetik, forintálisan kb. 2,5 millió 
„adóforintot” oszthatnak fel, mivel egy és ugyanazon vállalkozásnak 
számítanak. Ez a keret vonatkozik az 1429-es bevallásban érvényesí-
tendő adórendszeren belüli támogatásokra, illetve a 2015. év folya-
mán érkező adórendszeren kívüli támogatásokra is.

Túlcsordulás esetén megoldást jelenthet a normál csoportmen-
tességi rendelet választása. Itt arra kell figyelemmel lenni, hogy 
az adott beruházás adórendszeren kívüli és belüli támogatottsága 
nem lépheti át például Dél-Alföldön az 50%-ot (középvállalkozás 
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Törvényi háttér

A Tao-törvény 8. § (1) h) pontja alapján: 
„az adózás előtti eredményt növeli a behajthatatlan követelésnek 
nem minősülő, adóévben elengedett követelés, kivéve 
1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy 
2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem 

minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi 
el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll.”

Ez esetben fontosnak tartottam a törvényi idézetet is kiírni, mert most 
minden egyes szónak nagy jelentősége van.

2010 óta szól így a Tao-törvény, viszont előtte ez sokkal „szigorúbb” 
szabály volt. Talán ezért van félelmünk az adóalap-emelés kivételeivel 
szemben. Régen tehát minden behajthatatlannak nem minősülő el-
engedett követeléssel adóalapot kellett emelni.

A skontó engedmény vagy elengedett követelés?

Szóval már említettem, hogy régebben szigorúbb volt a szabály, így a 
késedelmi kamattal nem arányos engedmény már elengedett követe-
lésnek minősült, és azzal adóalapot kellett korrigálni.

Jelenleg az Sztv. szerint továbbra is meg kell bontani az enged-
ményt késedelmi kamattal arányos és nem arányos részre, hiszen az 

egyik az üzemi eredmény része, a másik pedig a rendkívüli eredmény-
be tartozik, de a Tao-törvény szerint adóalap-korrekció nincs, ha a két 
kivételezett kör részére történik. (A skontóval kapcsolatban egy másik 
cikket is olvashatsz ebben az újságban.)

Egy nem kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő partner felé nyújtott 
skontóval tehát nincs adóalap-korrekció.

Kölcsön elengedése

Továbbra is adóalapot kell emelni, ha az elengedett követelés nem 
magánszemély javára, vagy olyan külföldi személlyel vagy magánsze-
mélynek nem minősülő belföldi személy javára engedjük el, amellyel 
kapcsolt vállalkozási viszonyban nem állunk.

Ennek a szabálynak köszönhető, hogy ha a társaság a pénzét köl-
csönadta a tulajdonosnak (magas pénztár esete…), akitől azt nem 
kéri vissza (azaz elengedi), akkor ezt a társaság ráfordításként elszá-
molhatja, és még az adóalapot sem kell vele megemelni. Ebben az 
esetben viszont érdemes tudni, hogy a magánszemélynek jövedelme 
keletkezik, amely mind a magánszemélynél, mind a kifizetőnél kelet-
keztet adókötelezettséget.

Az Szja-tv. 28. § (1) bekezdése alapján egyéb jövedelemnek minő-
sül az elengedett kötelezettség. Az egyéb jövedelem körébe ugyanis 
minden olyan bevétel beletartozik, amelynek adózására a törvény 
külön rendelkezést nem tartalmaz.

Kivétel ez alól, ha a felek között van jogviszony (munkaviszony, 
tagsági jogviszony stb.), ugyanis az Szja-tv. 2. § (6) bekezdés alap-
ján egyébként a fennálló jogviszonyt kell figyelembe venni a jogcím 

Sokszor kérdés, hogy az elengedett követeléssel tényleg nem kell adóalapot emelni? Kényes kérdés, nézzük, 
mit tehetünk.

Behajthatatlannak nem minősülő,
elengedett követelés
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az elengedett követeléseknél annak dokumentációja 
nagy jelentőséggel bír, hogy mi ez a „valamilyen ok”.
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amikor nyújtottad, hanem amikor elengeded. Lehet, hogy akkor 
még nem volt azonos az ügyvezetője a két cégnek, de ha most az, 
akkor az elengedés pillanatában kapcsolt vállalkozás felé törté-
nik meg.

Ha ezt megvizsgáltad, akkor tudod eldönteni, hogy adóalapot 
emelsz vagy nem.

Mi az a behajthatatlannak nem minősülő?

Lehet, hogy eddig minden feltételt megugrottál, és azt hiszed, sínen 
vagy? Ha elengedem a vevői követelésemet, akkor az sima ráfordítás, 
és nem kell vele adóalapot emelni. De várj még.

A Tao-törvény megfogalmazásában rögtön az elején egy 
fontos feltétel. Ha követelésünk behajtásával valamilyen oknál 
fogva nem szeretnénk foglalkozni, de ez a követelés egyébként 
behajtható lenne (tehát nem behajthatatlan), akkor ezt a 86-
os egyéb ráfordítások közé elszámoljuk, és nem emelünk vele 
adóalapot.

De ha behajtható, akkor miért engednénk el?

Véleményem szerint az elengedett követeléseknél annak do-
kumentációja nagy jelentőséggel bír, hogy mi ez a „valamilyen 
ok”. Hogy semmiképpen ne legyen például a háttérben egy fiktív 
ügylet vagy ne legyen valamilyen mögöttes szándék. (Ha az adó 
elkerülésére irányul, akkor ellentétes a rendeltetésszerű joggya-
korlással.)

Vajon ellentétes-e az ésszerű gazdálkodás elvével az, ha egy be-
hajtható követelést nem kérünk, és ezáltal csökkentjük az adóalapot? 
Mert ha ellentétes az ésszerű gazdálkodás elvével, akkor máris egy 
másik jogcím miatt kell megemelni a tao alapját.

Fontos az is, hogy csak azok az elengedett követelések tartozhat-
nak ide, amelyek bírósági úton érvényesíthetők lennének. (A bírósági 
úton nem érvényesíthető követelésekkel adóalapot kell emelni.) De 
ha érvényesíthető, akkor miért nem járom ezt az utat? 

A további kockázatok elkerülése érdekében, úgy gondolom, ha 
a követelés elengedésének nincs megfelelő magyarázata és doku-
mentációja, akkor nem elismert költség címén emeljük meg vele az 
adóalapot.

meghatározásánál, és az adókötelezettséget (beleértve a járulékokat) 
ennek megfelelően kell teljesíteni. Ha korábban a cégvezető kapta 
kölcsön a pénzt (amit nem kell visszafizetni), aki vagy munkaviszony-
ban, vagy tagi jogviszonyban van, akkor neki gyakorlatilag számfejteni 
kell jövedelemként, adó- és járulékteherrel.

Ha a kölcsönt jogviszonyban nem álló félnek adtuk, és tőle nem 
kérjük vissza, akkor ez a magánszemélynek szja-, a kifizetőnek pedig 
ehokötelezettséggel jár.

Kapcsolt vállalkozás

A másik kivétel, amellyel nem kell adóalapot emelni, a kapcsolt vállal-
kozási viszonyban nem álló társaságok.

A kapcsolt vállalkozások szabályozása 2015-től egy újabb esettel 
bővült, mert most már az azonos ügyvezetők miatt is létrejöhet ez a 
viszony. Erről a januári magazinban bővebben olvashattál.

Az első lépés tehát az, hogy meghatározd, a kölcsön elenge-
dése kapcsolt vállalkozás felé történik-e. Nem az a kérdés, hogy 
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A vasárnapi munkavégzés tilalmával érintett munkáltatók 

A Törvény miniszteri indokolása szerint a jogalkotó egyaránt töreke-
dett arra, hogy a kereskedelmet csak ésszerű mértékben korlátozza, 
ugyanakkor elősegítse, hogy az ország döntő része számára a vasárnap 
pihenőnap legyen. A Törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre 
terjed ki, amely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerint 
üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazását, 
vagyoni értékű jog értékesítését és az ezzel közvetlenül összefüggő szol-
gáltatások nyújtását jelenti a végső felhasználó részére. A Törvény vi-
szont kiveszi a kiskereskedelmi tevékenység fogalma alól a vendéglátást, 
a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékeny-
séget, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet. Tehát étterem-
be, moziba vasárnap továbbra is korlátozás nélkül járhatunk. Továbbá 
kivételként meghatározásra került néhány olyan létesítmény, tevékeny-
ség, amelyek nyitva tartására – azok jellege miatt – nem kell alkalmazni 
a Törvény előírásait. Ilyenek például a gyógyszertárak, a dohányboltok, 
a nemzetközi forgalmú repülőtereken, autóbusz- és vasúti pályaudvaro-
kon, az egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézményekben működő 
üzletek, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység (például 
bevásárlóközpont üzemeltetése, raktározás). 

Az általános zárva tartási időszak

A kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet – hacsak nem tartozik 
az előzőekben említett Törvény által meghatározott kivételek közé – 
vasárnap és munkaszüneti napon zárva tart, a hét többi napján 6 és 
22 óra között tarthat nyitva. Ezen felül adventi vasárnapokon 6 és 22 
óra között, december 24-én és december 31-én 6 és 12 óra között, 
valamint minden naptári év egy tetszőlegesen megjelölt vasárnapján 
6 és 22 óra között tarthat nyitva. 

A Törvény az általános zárva tartási időszakkal kapcsolatban is 
megfogalmaz néhány kivételt, illetve különleges rendelkezést. Így 
kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és mun-
kaszüneti napokon 5 és 12 óra között, a többi napon 5 és 22 óra 
között, az újságot, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és mun-
kaszüneti napokon 6 és 12 óra között nyitva tarthat. A sportlétesít-
ményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a 
sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak. Továbbá lehetőség 
van arra, hogy a kormány rendeletben eltérő nyitvatartási szabályo-
kat állapítson meg, az adott település (településrész) sajátosságaira 
tekintettel. A Törvény nem kívánja korlátozni a családi kisvállalko-
zások működését sem, ezért ha a kiskereskedelmi tevékenységet 
200 nm-t meg nem haladó árusítóterületen folytatják, az általános 
zárva tartási időszakban is nyitva lehet az az üzlet, amelyben a ke-

Folytatjuk írásunkat a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 2015-ben módosuló szabá-
lyairól. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 
(a továbbiakban: Törvény) már kihirdetésre került, és 2015. március 15-én lép hatályba. A Törvény az Mt.-
nek a rendes munkaidő vasárnapra történő elrendelésére vonatkozó szakaszát is módosítja. Továbbá az 
Országgyűlés már tárgyalja azt a javaslatot, amely a Törvényre tekintettel a vasárnapi bérpótlék szabályait 
is módosítaná.

A vasárnapi munkavégzés tilalmáról
Szerző: dr. Jónás Tünde
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A Törvény a kiskereskedelmi tevékenységet és az ezzel összefüggő 
nyitva tartást szabályozza, ezért ebből álláspontunk szerint nem kö-
vetkezik az, hogy a munkáltató nem kiskereskedelmi tevékenységgel 
összefüggésben sem foglalkoztathatja a munkavállalót vasárnap. Mi-
vel az Mt. úgy fogalmaz, hogy a Törvény „keretei között foglalkoztatott 
munkavállalónak” osztható be vasárnapra rendes munkaidő, ezért 
álláspontunk szerint ezt az új jogcímet kizárólag a vasárnapi nyitva tar-
tással érintett napokra, a kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő 
munkavégzésre alkalmazzuk, és minden egyéb vasárnapon, illetve 
nem kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő munkavégzés ese-
tén a munkavállaló a jogszabályi feltételek teljesülése esetén jogosult 
lehet vasárnapi pótlékra.

A vasárnapi bérpótlék szabályainak módosítása – folyamatban 

Az előző szakaszban említett technikai jellegű problémából fakadó 
anomáliát felismerve, a vasárnapi bérpótlék szabályainak módosítá-
sát tárgyalja jelenleg az Országgyűlés. A javaslat értelmében a vasár-
napi bérpótlék további jogcíme lenne, ha a munkavállaló kizárólag az 
Mt. 101. § (1) bek. j) pontban meghatározott feltétel alapján (azaz a 
Törvény keretei között foglalkoztatott munkavállalóként) kötelezhető 
rendes munkaidőben történő munkavégzésre a kiskereskedelmi te-
vékenységet – ide nem értve a vendéglátás, a szabadidő eltöltésével 
közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet és a kereskedelmi 
ügynöki tevékenységet – folytató munkáltatónál. A vasárnapi bér-
pótlék mértéke ebben az esetben 100% lenne. Ugyanezen jogcímen 
végzett rendkívüli munka díjazásáról azonban nem szól a módosítás.

A javaslat arról is rendelkezik, hogy a Törvény keretei között foglal-
koztatott munkavállaló vasárnap rendes munkaidőben történő mun-
kavégzésre egy naptári hónapban legfeljebb két alkalommal legyen 
kötelezhető. 

A fenti módosítások a javaslat szerint 2015. április 1-jén lépnek 
hatályba, ha azokat az Országgyűlés elfogadja. A módosító javaslat 
tárgyalása jelenleg még folyamatban van.

reskedelmi tevékenységet a tulajdonosok vagy segítő családtagjaik 
gyakorolják.

A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzésére a fogyasztóvé-
delmi hatóság jogosult.

Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy a Törvény fogalom-
használatában annak szabályozási tárgyára figyelemmel „képzavar” 
van. A Törvény következetesen használja a vasárnapi munkavégzés 
tilalmát, holott nem a munkavállalók vasárnapi munkavégzéséről van 
szó, hanem arról, hogy a kiskereskedelmi tevékenységet folytató üz-
letek vasárnap nem nyithatnak ki. Ebből természetesen következik az 
is, hogy az élelmiszerüzlet pénztárosa vasárnap nem szolgálhat ki vá-
sárlót, de egy élelmiszerüzletben is vannak kiskereskedelmi tevékeny-
ségnek nem minősülő feladatok. Így a munkáltató munkaszerződéstől 
eltérő foglalkoztatás keretében egyoldalúan, korlátozott időtartamig 
azt is megteheti, hogy vasárnapra árupakolásra hívja be a pénztáros 
munkakörben dolgozó munkavállalóját. 

A vasárnapi zárva tartással összefüggő Mt.-módosítások

A Törvény 2015. március 15-i hatálybalépésével módosítja az Mt. va-
sárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre vonatkozó sza-
bályait, és önálló jogcímként teszi lehetővé a Törvény keretei között 
foglalkoztatott munkavállaló számára vasárnapra rendes munkaidő 
beosztását. Ha ezt a szabályt összevetjük az Mt. – egyelőre még nem 
módosított – vasárnapi bérpótlékra vonatkozó szabályaival, arra a 
megállapításra jutunk, hogy a Törvény keretei között foglalkoztatott 
munkavállalót a vasárnapi munkavégzésért nem illeti meg bérpótlék. 
Az 50%-os mértékű vasárnapi pótlék a rendes munkaidőben törté-
nő munkavégzés esetén ugyanis akkor jár a munkavállalónak, ha a 
vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag 
több műszakos tevékenység keretében, vagy készenléti jellegű mun-
kakörben, vagy a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, 
kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, 
valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet 
folytató munkáltatónál történő foglalkoztatás alapján kerül sor [Mt. 
101. § (1) bek. d), e), i) pont]. Amennyiben a vasárnapi rendes mun-
kaidőben történő munkavégzésre az Mt. 101. § (1) bekezdése alapján 
egyéb okból is sor kerülhet, akkor a munkavállalót a vasárnapi ren-
des munkaidőben történő munkavégzésre vasárnapi pótlék nem illeti 
meg. Mivel a Törvény hatálya alá tartozó munkavállalók az Mt. 101. 
§ (1) bek. j) pontja alapján (is) végezhetnek rendes munkaidőben 
munkát vasárnap, ezért a fenti szabály értelmében vasárnapi bérpót-
lékra nem jogosultak. Ugyanez irányadó a rendkívüli munkaidőben 
történő vasárnapi munkavégzés esetére. 

Ha a kiskereskedelmi tevékenységet 200 nm-t meg 
nem haladó árusítóterületen folytatják, az általános 
zárva tartási időszakban is nyitva lehet az az üzlet, 
amelyben a kereskedelmi tevékenységet a tulajdono-
sok vagy segítő családtagjaik gyakorolják.
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Néhány fontosabb szabály

A családi járulékkedvezmény szabályainak részletes ismertetése nem 
célja a cikknek, mindössze a példákhoz szorosan kapcsolódó elmélet-
tel foglalkozom.

Az egyéni és társas vállalkozó esetén oda kell figyelni, hogy nem 
a ténylegesen fizetett járulékösszegek adják a keretet, hanem a tény-
leges kivétre, illetve díjazásra kell rászorozni a 17% járulékot, hogy 
megkapjuk azt a keretösszeget, amivel gazdálkodunk. A program 
ugyanis nem szól (nem is tud szólni, hiszen a kitöltő program nem 
látja az 1458-asokat, 1408-asokat), hogyha magasabb összeg kerül 
a bevallásba.

Más a helyzet az őstermelővel, ott a személyi jövedelemadó-alap-
pal egyáltalán nem kell foglalkozni, kizárólag a 2014. évet terhelő 14 
vagy 17% járulék képezi a mozgásteret.

A kitöltés során a következő lépéseket érdemes betartani:
– 1453-03-as lapon meg kell határozni a kedvezmény keretét, 

ez adja ugyanis meg azt a számot, amit egy személy, házas-
felek vagy élettársak összesen érvényesíthetnek adóban és 
járulékban.

– A következő lépés annak meghatározása, hogy mennyi volt az év 
közben jogosulatlanul igénybe vett járulék. Az 1453-as bevallás 
30-as sora ugyanis automatikusan nem számolja. Ehhez a NAV 
honlapján találunk egy kalkulátort, amit akkor kell használni, 
ha év közben összegszerűen sok kedvezményt vettünk igénybe. 
NE használjuk a kalkulátort, ha a jogszerűtlenség oka az évközi 
igénybevételre való jogosultság hiánya (például élettárs a nem 
közös gyermekre kérte a járulékkedvezményt), ebben az eset-
ben automatikusan töltjük a 30. sort.

– Házastársak, élettársak esetén fel kell vázolni egy koncepciót, 
meg kell nézni, hogy a két fél bevallásában milyen lehetősé-
gek vannak, mi alapján osszuk fel az egyösszegű kedvezményt, 
van-e valamelyik félnek adókedvezménye.

Az alábbi példák az egyszerű esettől a bonyolultig a bevallás helyes 
kitöltése mellett azt is megmutatják, hogy milyen variálási lehetősé-
gek vannak év végén. A cikk megjelenésének dátumára tekintettel azt 
már feltételezem, hogy aki e sorokat olvassa, már nem először tölti 
ki a bevallást, tehát a 14M30-as, az 1458-as nyomtatványokról való 
járulékátemeléseken már túl vagyunk.

1. példa

Három családi pótlékra jogosító gyermek van. Férj bére 2 400 000 Ft, 
év közben két gyermekre kérte a kedvezményt.

Feleség bére 1 800 000 Ft, év közben egy gyermekre kérte a ked-
vezményt.

Megoldás: 
Az év végi bevallásban különbözet nem mutatkozhat, csak elszámoljuk 
a kedvezményt.

Látható, hogy itt az esettel nagy gond nincs, senki nem fizet be és 

A családi járulékkedvezmény nehézsége az elszámolásban rejlik. Amikor az 1453-as bevallás eme új blokk-
jával szembesültünk, akkor a jól megszokott szja-bevallás-kitöltési reflexek sokszor csődöt mondtak. Egysze-
rűnek tűnő bevallással is meg lehet izzadni, mivel a program sok olyan dolgot is hiba nélkül elfogad, amivel 
a hozzáértő kitöltőnek esetleg kétségei támadnak.

Családi járulékkedvezmény 
elszámolása az 1453-as bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Fontos szabály, hogy a bevalláskor kötelező a sze-
mélyi jövedelemadó kimerítésével kezdeni a családi 
kedvezmény fogyasztását.
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Férj alkalmazott 2 000 000 Ft éves béréből kérte a családi adóked-
vezmény érvényesítését, továbbá 300 000 Ft-ig a járulékkedvezményt 
is kihasználta.

Megoldás:
Az éves keret nagyságából adódóan

– a feleség visszakapja a 84 000 Ft járulékot (575 000 Ft a ked-
vezmény kerete),

– és a férj visszakapja a 40 000 Ft járulékot (gyakorlatilag az év 
közben még nem érvényesített maradékot kapja vissza).

3. példa

Feleség fizetése: 2 800 000 Ft.
Férj fizetése: 2 300 000 Ft.
Feleség által év közben igénybe vett járulékkedvezmény: 236 004 Ft.
Férj által év közben igénybe vett járulékkedvezmény: 200 000 Ft.
Három családi pótlékra jogosító gyermek van.

Azt kapásból meg lehet állapítani a számokból, hogy túl sok kedvez-
ményt vettek igénybe a felek év közben. A családi járulékkedvezmény 
kalkulátora 19 671 Ft jogosulatlan járulékot számolt ki a feleségnek, 
ami persze nem fedi le a túllépés teljes összegét. A dolog érdekessége 
az, hogy a többi túllépést személyi jövedelemadóban kell figyelembe 
vennünk. Mivel ilyen kalkulátor meg nincs, ezért gyakorlatilag ezt csak 
kikövetkeztetni lehet.

Sajnos az sincs megmondva, hogy a példabeli helyzetben melyik 
felet kötelezhetem a visszafizetésre. A feleségnél a kalkulátor által 
kihozott 19  671 Ft érthető, viszont a személyi jövedelemadóra eső 
(adóban 44 333 Ft) akár a férjél is kihozható. Sőt ha minimalizálni 

nem kap vissza semmit, a bevallás fontosabb részeit a táblázat utáni 
rész mutatja.

2. példa

Három családi pótlékra jogosító gyermek van. Feleség őstermelő, 0 
Ft szja-alap mellett 84 000 Ft járulékot (14%) fizetett a 2014-es évre.

Fontos szabály, hogy a bevalláskor kötelező a sze-
mélyi jövedelemadó kimerítésével kezdeni a családi 
kedvezmény fogyasztását.
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akarom a 12%-os különadót, akkor a férjnél kihozok 9 999 Ft külön-
bözetet (10 ezer forint alatt nem kell fizetni különadót), a többit fele-
séghez kell rendelni.

Az én megoldásom szerint minden adó- és járulékhiány a feleség-
nél jelenik meg.

Feleség bevallása: a bevallás „C” lapján kijön a 277 082 Ft után fi-
zetendő 16%-os adó, azaz 44 333 Ft fizetendő összeg. Az érvényesített 
családi járulékkedvezmény összegéhez pedig a kalkulátor által adott 
jogszerű 216 333 Ft-ot lehet csak beírni.

4. példa

Feleség éves jövedelme 2 400 000 Ft.
Férj jövedelme 1 500 000 Ft, súlyos fogyatékosság adókedvezményét 
év közben igénybe vette, családi kedvezményt nem kért.

Három családi pótlékra jogosult gyermek van.

Megoldás: 
Az év végi elszámolásnál arra kell tekintettel lenni, hogy az év közben 
jogszerűen érvényesített családi kedvezmény nem csökkenthető. A 

másik fontos szabály, hogy bevalláskor kötelező a személyi jövede-
lemadó kimerítésével kezdeni a családi kedvezmény fogyasztását, te-
hát döntés elé kerül a férj, hogy a súlyos fogyatékosság kedvezményét 
fogja kérni, vagy a járulékkedvezményt kéri. A táblázat a súlyos fogya-
tékosság adókedvezményét alapra vetítve mutatja (meg van szorozva 
6,25-tel). Nyilván az a helyes döntés, ha a járulékkedvezménnyel szá-
mol a bevallásában, a súlyos fogyatékosság kedvezményét meg nem 
írja be. A járulékkedvezmény nagyobb lesz, mint az elbukott adóked-
vezmény, tehát így is visszaigénylős lesz a bevallás.

5. példa: 

Élettársak élnek egy háztartásban, a férj-feleség idézőjelben van, 
mert nem házasok, de mégis valahogy meg kell különböztetni az élet-
társakat.

Sz. év közben jogosulatlanul igénybe vett járulék ki-
számítására a NAV honlapján találunk egy kalkulá-
tort, amit akkor kell használni, ha év közben összeg-
szerűen sok kedvezményt vettünk igénybe.
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A fenti tények mellett 120 000 Ft lakáscélú hiteltörlesztés adóked-
vezményét is szeretné érvényesíteni.

Ebben az esetben működik az adókedvezmény is, hiszen a jog-
szerű járulékkedvezményhez nem hozzányúlva a személyi jövede-
lemadó-kerettel fogyasztom el a családi kedvezményt. A megmaradó 
személyi jövedelemadó-alapból felhasználok 750 000 Ft-ot (750 000 
× 0,16 = 120 000 Ft), a lakáscélú hitel adókedvezményére és marad 
adóalapként 250 000 Ft-om. 

Egyébként jöhet a jogos kérdés: hogy lehetséges az, hogy év végén 
marad még szabad szja-alap a járulékkedvezmény évközi igénybevé-
tele mellett? Hát úgy, hogy ha több jogviszonyból is származik jöve-
delem, akkor lehetséges, hogy az egyik jogviszonyban kéri a magán-
személy az adó- és járulékkedvezmény igénybevételét, amíg a másik 
jogviszonyára nem tesz semmilyen nyilatkozatot.

Ez a példa arra a tényre is rámutat, hogy ha év közben nem kérte 
volna a járulékkedvezményt, akkor nem tudná a személyi jövede-
lemadó kedvezményét figyelembe venni, mivel elsőként a személyi 
jövedelemadó-alapot kellene kimerítenie (emellett 500 000 Ft alap 
vihető át járulékba, de így is rosszabbul jár).

A feleség éves jövedelme 1 500 000 Ft, év közben 3 gyermek 
jogán jogosult családi pótlékra. Év közben csak szja-kedvezményt 
kért.

A férj éves jövedelme 2 400 000 Ft, év közben 1 gyermek után jo-
gosult családi pótlékra. Év közben mégis 3 gyermekre tekintettel kérte 
az adó- és járulékkedvezmény igénybevételét.

Megoldás:
A férj év közben kért járulékkedvezménye teljes egészében jogosu-
latlan, ugyanakkor az év végi elszámolással az összesre jogosulttá is 
válik, tehát befizet és visszakap egyidejűleg. Ez a furcsaság azt is ered-
ményezi, hogy mivel ténylegesen visszafizetendő kedvezménye nincs, 
így a 12%-os különbözeti adója nulla forint.

6. példa

Hogy ne csak mindig a kétszemélyes verzióval számoljunk, vegyük azt 
az esetet, hogy csak egy kereső van, akinek az éves jövedelme több 
helyről is 3 500 000 Ft, a kedvezmény kerete 4 000 000 Ft (év közben 
a három kedvezményezett eltartottból az egyik kiesett). A járulékked-
vezményt év közben jogszerűen 240 000 Ft-ig igénybe vehette.

Sz. év közben jogosulatlanul igénybe vett járulék ki-
számítására a NAV honlapján találunk egy kalkulá-
tort, amit akkor kell használni, ha év közben összeg-
szerűen sok kedvezményt vettünk igénybe.
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Törvényi előírás

A törvényben két helyen is találunk szabályt arra vonatkozólag, ho-
gyan kell eljárnunk egy támogatás kapcsán. 

Az egyik a Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezet 17. pontja, mely 
szerint azt kell eldönteni, hogy egyáltalán vállalkozás érdekében fel-
merült ráfordításról beszélünk-e. Azaz, a támogatási összeggel kell 
vagy nem kell adóalapot emelni.

A másik a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja, ahol már azok a 
támogatások vannak, amelyek után további adóalap-csökkentés is jár.

Elismert ráfordítás

Talán az adományokkal kevesebb a probléma ezen a területen, in-
kább kezdjük onnan, hogy mi az adomány.

Ugyanis minden adomány visszafizetési kötelezettség nélkül adott 
támogatás, de nem minden visszafizetési kötelezettség nélkül adott tá-
mogatás adomány. Az adomány tehát a támogatások egy szűk csoportja.

Adományról beszélünk, ha 
– a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott köz-

hasznú tevékenysége támogatására, valamint
– az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevé-

kenysége támogatására, továbbá
– a közérdekű kötelezettségvállalás céljára
adunk az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül támogatást. 

A támogatás lehet pénz, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv 
szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Fontos, hogy az adomány nem jelenthet a törvényben megha-
tározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó 
tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügye-

lőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve 
e személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli 
hozzátartozójának.

Egy nem közhasznú szervezet támogatása esetén is elismert ráfor-
dítás lehet a támogatás, de az nem minősül adománynak, így további 
adóalap-csökkentésre már nem lesz lehetőség.

Nekik az elérhető „kedvezmény” az lesz, hogy nem kell vele adó-
alapot emelni.

Ehhez viszont rendelkezniük kell a támogatott szervezettől egy nyi-
latkozattal, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e juttatás 
következtében elszámolt bevétel nélkül számítva sem lesz negatív. Ha 
az alapítványnak nincs vállalkozási tevékenysége, akkor ezzel valószí-
nű, nem is lesz gond.

Ezen a szálon futnak egyébként a nem civil szervezeteknek adott 
támogatások is. Ha a másik fél kijelenti, hogy a támogatásunk nélkül 
is nyereséges, azaz a vállalkozási tevékenységének nyereségét egyéb-
ként is terheli adó, és a kapott támogatás így további adóalapot ké-
pez, akkor mi is levonhatjuk az adóalapból.

Lehet, hogy úgy gondolod, ebben a magazinban többet foglalkozunk taós kérdésekkel, de hát ennek van itt 
a szezonja. Ilyenkor szaporodnak meg azok a kérdések, amelyek az adóalaphoz kapcsolódnak. Év közben 
adunk támogatást egy-két nemes célra, de most kell eldönteni, hogy azt a tao-bevallásban hol szerepeltetjük.

Az adomány a tao-bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az adóalap-csökkentés mértéke:
– közhasznú szervezet támogatása esetén 20%, 
– közhasznú szervezet tartós adományozás esetében 40%,
– Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-

sa esetén 50%,
– felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás 

alapján történő 
támogatása esetén 50%.

Az adóalap csökkentése nem haladhatja meg az adózás előtti ered-
ményt, tehát emiatt nem lehet végül negatív az adóalap.

Az adóalap-növelő tételek között a korábban adott adományokra 
vonatkozó szankciót találhatjuk, ha a szerződésben foglaltak valami-
lyen ok miatt nem teljesülnek.

Ilyen a tartós adományozás esetén fordulhat elő, hiszen ott vállal-
juk, hogy az adóévben és további három évben évente legalább egy 
alkalommal, azonos vagy növekvő mértékben támogatja a szervezetet.

Természetesen a tartós adományozási szerződések esetén lehe-
tőség van – még az eredeti szerződés lejárta 
előtt – szerződésmódosításra is, de ha ez a 
módosítás az összegszerűségre irányul, akkor 
az eredeti összeg csak magasabb összegre 
módosítható, alacsonyabbra nem. A módo-
sítást követően a kedvezmény (20+20, össze-
sen 40 százalék) már a módosított, magasabb 
összegre vehető igénybe.

Az elszámolás lelke az igazolás

Azt tehát látjuk, hogy két előírásnak is meg kell felelni, ha adomány-
ként további adóalap-csökkentést szeretnénk elérni. A 20%-ának 
megfelelő adózás előtti eredménycsökkentésnek és az elismert rá-
fordításnak is feltétele a támogatott által kiállított – azonos tartal-
mú – igazolás. Erről a Tao-törvény 7. § (7) bekezdése és az 1. számú 
melléklet 17. pontja azonosan rendelkezik. Ugyanakkor a Tao-tv. 7. 
§-a (1) bekezdésének z) pontja szerinti kedvezmény érvényesítésének 
két feltétele van. A másik feltétel, hogy a támogatást adományozási 
szerződés alapján nyújtsa az adózó. Nem elegendő tehát a támoga-
tás 20%-ának megfelelő adózás előtti eredménycsökkentéshez, ha a 
támogató igazolással rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az igazolás 
tartalma a két rendelkezésben azonos, természetesen ugyanaz az 
igazolás alátámasztja a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontjában 
megfogalmazott kedvezmény érvényesítését és a támogatás miatt el-
számolt ráfordítás elismert költségként történő kezelését.

A lényeg tehát az, azt akarta ezzel biztosítani a jogalkotó, hogy 
egyik cég csak akkor vonhatja le az eredményéből (azaz vonja ki 
az adóalapjából), ha a másik adózik utána. Ne történhessen meg 
az, hogy az egyik cég nyereségét „átjátsszák” a másik cég veszte-
ségére.

Példák

Ez a bizonyos 3. számú melléklet B) fejezet 17. pont 2010 óta hatályos, 
akkor felmerült értelmezési kérdésekre gyorsan a NAV közzé is tett 
példákat:

Elismert költség a másik cég részére adott támogatás, ha a támo-
gató rendelkezik a másik cég arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a 
kapott támogatás bevételként elszámolt összege nélkül számítva adó-
zás előtti eredménye nem lesz negatív. Ilyen nyilatkozat birtokában 
elismert költség bármely gazdálkodó vállalkozási tevékenységéhez 
nyújtott támogatás.

Elismert költség az adott szervezet (például alapítvány, sportegye-
sület) alap/közhasznú tevékenységéhez adott 
támogatás, ha a támogató rendelkezik a szer-
vezet nyilatkozatával, amely szerint a kapott 
támogatás összege nélkül számítva – akkor 
is, ha a támogatás alap/közhasznú tevékeny-
ség bevételeként jelenik meg – a beszámo-
lójában kimutatott vállalkozási tevékenység 
adózás előtti eredménye nem lesz negatív. 

Elismert költség – nyilatkozat nélkül – az egyszeres könyvvitelt ve-
zető szervezet (például alapítvány) támogatására térítés nélkül adott 
eszköz, nyújtott szolgáltatás, mivel annak értéke nem kerül bevétel-
ként elszámolásra. 

Elismert költség – nyilatkozat nélkül – az önkormányzatnak adott 
támogatás, mert esetében – csakúgy, mint bármely költségvetési 
szerv, vagy az általa fenntartott intézmény, vagy a magánszemély, az 
egyéni vállalkozó esetében – nem értelmezhető a beszámolóban ki-
mutatott eredmény. Ugyanezen okból nem kell nyilatkozattal rendel-
kezni a bármely személynek közérdekű kötelezettségvállalás címén, 
bármely formában történő juttatás esetén sem. 

Adóalap-csökkentés

Adóalap-csökkentésről tehát csak adomány esetén beszélünk. Itt a 
kedvezmény kétszintű. Egyszer csökkentettük az adózás előtti ered-
ményt a ráfordítás elszámolásával, majd csökkentjük az adóalapot a 
támogatás egy részével.

Egy nem közhasznú szerve-
zet támogatása nem minősül 
adománynak, így további adó-
alap-csökkentésre már nem lesz 
lehetőség.
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Katások 100 ezer forintos szabálya   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mikor lehet tartozás?

2015. évtől a katásoknak lényeges könnyítést fog jelenteni, hogy csak 
naptári év végén (először 2015. december 31-én) fogják vizsgálni a 
100 ezer forintos adótartozás átlépését. Rögtön kijelenthetjük, hogy 
csak az adó- és vámhatósági adónemeket érintő adótartozásokat kell 
nézni, méghozzá adó és vám ágon egyenlegében.

A másik fontos fordulata a szabálynak, hogy csak a „kihajító” hatá-
rozat – azaz amivel a katás kataalanyiságát megszüntetik – jogerőre 
emelkedése hónapjának utolsó napjával szűnik meg a kata jogállás. 
Átmeneti szabály hiányában a 2014. december 31-i vizsgálatra még a 
régi szabályok alkalmazandóak.

Példa

Nézzünk egy példát. 2015. december 31-én a 
katás adózónak 125 000 forint adótartozása mu-
tatkozik egyenlegében, a kata jogállás megszün-
tetéséről az adóhatóság határozatot hoz 2015. 
február 20-i keltezéssel. Az adózó a határozatot 
átveszi 2015. február 27-én. A határozat jogerős-
sé válik az átvételt követő 15. napon, azaz március 
14-én. A postai tértivevényből az adóhatóság ki tudja 
számolni, hogy mikor van a határozat jogereje, azaz a kata 
jogállást 2015. március 31-vel megszünteti, tehát április 1-jétől megy 
vissza az egyéni vállalkozó a tételes adózás vagy az átalányadózás vi-
lágába, illetve ha cégről van szó, akkor tao-alanyiság lép ezzel a dá-
tummal. 

A változásnak az a pozitív hozadéka is megjelenik, hogy nem adó-
zónak azt kell kérelmeznie, hogy a tartozásra való tekintettel léptessék 

ki a kataalanyiságból. Ráadásul, ha az adóhatóság sokáig halogatja a 
határozathozatalt, attól a kataalanyiság még fennáll, és nem vissza-
menőlegesen szűnik meg.

75 ezer forintos kata

Tavaly egy téves törvényi szabályozás miatt a tételes 
adó alóli mentesség esetén is előírták a választás 

alapján keletkező magasabb összegű – 75 ezer 
forintos – tételes adót.

Voltak vállalkozások, amelyek annak tudatá-
ban, hogy pl. a táppénz miatt nem kell katát fi-
zetni, nem teljesítettek befizetést. Az adót ennek 
ellenére előírták, így negyedév végén tartozásra 
való tekintettel megszüntették a kataalanyiságot.

Ilyen eset 2015-től már nem fordulhat elő, hiszen 
a magasabb összegű tételes adót sem írják már elő ezek-

re az időszakokra, ráadásul kizárólag az év végi folyószámlára kell 
már csak fókuszálni.

Az viszont fontos, hogy a 100 ezer forintos tartozás mindenkire 
egyforma. Akire a 25 ezer forintos havi összeg vonatkozik, annak ez 
4 havi adó. A többieknek 1-2 havi tartozás „fér bele” az év végén az 
adóalanyiság fenntartásához.

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

Katások 100 ezer forintos szabálya
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a beruházást még a kiva előtti időszakban 
megvalósítottad, de a beruházásra nyert támogatás 
összege részben vagy egészben csak a kivás időszak-
ban érkezik meg, akkor a támogatás összegét mint 
bankszámlára befolyt pénzt le kell adózni.

Ha az adóhatóság sokáig halogatja a határozat-
hozatalt, attól a kataalanyiság még fennáll, és nem 
visszamenőlegesen szűnik meg.
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Ha a 2014-es bevallásban képzel fejlesztési tartalékot, majd 2015-
ben év közben lépsz a kivába, akkor viszont a 2014-es tao-bevallásod 
még nem az utolsó, itt tehát még nincs tiltás.

Mi akkor a menete a fejlesztési tartaléknak

2014-ig kell, hogy legyen képezve fejlesztési tartalék – ekkor csökken-
tetted a társasági adódat.

2015-ben bejelented (valamikor év közben vagy év végén), hogy a 
kiva szerint szeretnél adózni.

Elkészíted az utolsó tao-bevallásodat, amiben nem kell a korábbi 
kedvezmény miatt korrigálni, hiszen a vállalt 4 év még nem járt le.

Már a kiva időszaka alatt megvalósítod a beruházást – ekkor csök-
kenti a kivaalapodat a kiadás.

Ha a beruházás miatt a kivás időszakod veszteséges lesz, akkor ké-
sőbb levonod a beruházást még egyszer. És itt már a személyi jellegű 
kiadások adójából is spórolhatsz.

Támogatással beszerzett eszköz

Sokan a beruházásösztönző hatása miatt tartják előnyösnek a kivát. 
És látod, van is rá bőven példa. De ha érted a kiva tárgyi eszközökhöz 
való logikáját, akkor azt is könnyen átlátod, hogy mikor nem a kiva a 
megoldás a számodra. 

Ha a kiva időszaka alatt vásárolsz egy eszközt, melyre fejlesztési 
támogatást kapsz, akkor mind a kiadás, mind a bevétel ugyanazon 
időszakban csapódik le. (Persze a számviteli halasztott bevétel elszá-
molása megmarad, de az adó alapjában ez már nem játszik szerepet.)

Viszont abban az esetben, ha a beruházást még a kiva előtti idő-
szakban megvalósítottad, de a beruházásra nyert támogatás összege 
részben vagy egészben csak a kivás időszakban érkezik meg, akkor a 
támogatás összegét mint bankszámlára befolyt pénzt le kell adózni, 
mert nincs hozzá korrekciós tétel. Nekik talán érdemes még várni egy 
kicsit a kivába való belépéssel.

Fejlesztési tartalék és a kiva   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a beruházást még a kiva előtti időszakban 
megvalósítottad, de a beruházásra nyert támogatás 
összege részben vagy egészben csak a kivás időszak-
ban érkezik meg, akkor a támogatás összegét mint 
bankszámlára befolyt pénzt le kell adózni.

Az év végi beszámolók és bevallások időszakában foglalkozzunk egy kicsit azzal a né-
hány kivát választó adóalannyal is. Mert érdekes kérdés a kiva és a fejlesztési tartalék 
kapcsolata.

Fejlesztési tartalék és a kiva
	 Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tao-ban képzett, kivában elköltött tartalék

Ha a társaságiadó-törvény hatálya alatt fejlesztési tartalékot képzünk, majd 
később a beruházást megvalósítjuk, akkor erre az eszközre értékcsökkenés 
már nem számolható el. Ezért nevezzük ezt előrehozott értékcsökkenésnek.

Ha fejlesztési tartalékból vásárolt eszközt tartunk nyilván a köny-
vekben, és belépünk a kivába, akkor erre a kivában sem tudunk to-
vábbi adóalap-csökkentést eszközölni, hiszen a tao szerinti nyilvántar-
tási értéke az eszköznek nulla forint.

Ha viszont a tao hatálya alatt fejlesztési tartalékot képzünk, de már 
a kiva időszaka alatt valósítjuk meg a beruházást, kedvező helyzetbe 
kerülhetünk. Miért?

Mert a taóban már nem lehetne az eszköz értékét még egyszer 
levonni, de a kiva a beruházás miatti kiadással nem emelteti az adó-
alapot még akkor sem, ha korábban a tao alapját már egyszer csök-
kentettük. Micsoda lehetőség!

Egy gond van csak vele. Ha már elfogadtad a 2014-es beszámolót 
és nem képeztél fejlesztési tartalékot, s 2015-ben beléptél a kivába, 
már nem működik a dolog.

A kiva előtti utolsó tao-bevallás ugyanis egy megszűnő bevallás 
(legalábbis társasági adó szempontjából), így ebben már nem lehet 
képezni fejlesztési tartalékot.

Amiket korábban képeztél, csak azokra áll az a lehetőség, hogy a 
megszűnés ellenére nem kell kamatostul a kedvezményt visszafizetni, 
ha a kiva időszaka alatt – azaz a képzéstől számított 4 éven belül – 
megvalósítod a beruházást.

Ha az adóhatóság sokáig halogatja a határozat-
hozatalt, attól a kataalanyiság még fennáll, és nem 
visszamenőlegesen szűnik meg.



Válasz-adó

Egyértelmű, hogy a kérdező álláspontja a he-
lyes. 

Egy termék vagy egy szolgáltatás értékesí-
tésekor mindig az adott termékre vagy szolgál-
tatásra érvényes áfaszabályt kell alkalmazni, 
függetlenül attól, hogy a vásárolt anyagok vagy 
szolgáltatások milyen áfa alá tartoznak.

A konkrét esetben a megvásárolt anyag 
(vas- és acéltermékek) beszerzése a for-
dított adózás hatálya alá esik. Ha a vál-
lalkozás szolgáltatása egy nem hatósági 
engedélyköteles ingatlanhoz kapcsolódik, 
akkor neki normál áfakulccsal kell szám-
láznia. 

Sok esetben ismerjük már a képlet for-
dítottját is. Az építőipari vállalkozó áfásan 
vásárol bizonyos termékeket, de az engedély-
köteles ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatását 
fordított áfásan kell számláznia. Ez utóbbi 
esetben ráadásul sokszor az áfa visszaigénylé-
sével is nehézségek járnak, míg az első eset 
kifejezetten jó hatással van a vállalkozás likvi-
ditására.

?

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	építőipari	ügyfelem	vasárut	vásárolt	 (az	új	 szabályok	alapján	 fordított	áfásan,	mivel	a	
rájuk	érvényes	szabályok	szerint	így	kell,	mindketten	áfakörösek	és	nincs	kizáró	ok),	és	egy	
könyvelő	azt	mondta,	hogy	neki	is	„áfamentesen”	kell	a	szolgáltatását	továbbszámláznia,	mi-
vel	ő	is	„áfamentesen”	vásárolta	az	anyagot	hozzá.
Az	én	véleményem	az,	hogy	ebben	az	esetben	nem	az	számít,	hogy	az	alapanyagot	 for-

dított	áfásan	vette,	hanem	az,	hogy	maga	a	szolgáltatás,	amit	az	ügyfelem	nyújt,	az	nem	
tartozik	a	fordított	áfa	hatálya	alá,	vagyis	őneki	„rendes”	áfásan,	 27%-kal	kell	a	szám-
lát	kiállítania,	függetlenül	attól,	hogy	ő	FAD-os	anyagot	vett.	Me-
lyik	a	helyes	álláspont?
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Válasz-adó

?
jükben többségi befolyással rendelkezik azzal, 
hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az 
adózóban és a más személyben többségi be-
folyással rendelkeznek, harmadik személynek 
kell tekinteni.

Ebből a tekervényes mondatból az követ-
kezik, hogy az apát és a lányát mint közeli hoz-
zátartozókat harmadik „fikciós” személynek 
tekintve a kérdésben szereplő két cég kapcsolt 
vállalkozásnak minősül.

Egy	egyszemélyes	 társaság	–	 legyen	„A”	cég	–	 tulajdonosa	és	
ügyvezetője	egyben	egy	magánszemély.	Van	egy	másik	társa-
ság	–	ez	legyen	„B”	cég	–,	amely	szintén	egyszemélyes	társaság,	
ennek	a	tulajdonosa	is	magánszemély,	az	„A”	társaság	tagjá-
nak	lánya.	A	két	cégnek	tehát	nincs	közös	tulajdonosa,	és	egy-
másban	sem	tulajdonosok.	A	két	cég	ügyvezetője	sem	azonos.	
„A”	cégben	a	tag	egyben	ügyvezető	is,	míg	a	„B”	cégben	a	társa-
ság	tagja	mellett	egy	külsős	magánszemély	is	ügyvezető.
A	kérdés	az,	hogy	kapcsolt	vállalkozásnak	minősül-e	a	két	

társaság?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

polgári törvénykönyv rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásával – közvet-

lenül vagy közvetve mindkettő-

Az Art. 2010. év óta tartalmazza azt a ravasz 
megfogalmazást, mely szerint kapcsoltnak 
tekintendő két cég, ha harmadik személy – a 
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Módosultak a táppénzszámítás szabályai   Farkas Mária, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Törvényi háttér

A módosításokat a 2014. évi CXI. törvény és a 364/2014 (XII. 30.) kor-
mányrendelet tartalmazza.

A módosítás elsősorban a foglalkoztatóknak, illetve a vállalkozók-
nak kedvez azzal, hogy csökkenti az adminisztrációs terheket. Eddig 
a foglalkoztató által kitöltendő „Foglalkoztatói Igazolás” elnevezésű 
nyomtatványon a jövedelemmel kapcsolatos adatokat is közölni kel-
lett. Erre a jövőben nem lesz szükség, mivel 2015. január 1-je után a 
NAV felé teljesítendő havi adóbevallás alapján történik az ellátások 
megállapítása.

Fogalmak változása

A pénzbeli ellátások számításának – a törvényben szabályozott – mó-
dosulása következtében változott az irányadó és a számítási időszak 
maghatározása.

Irányadó időszak: Folyamatos biztosítás esetén az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első 
napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap 
utolsó napjáig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem lehet 
korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első 
napjával.

Számítási időszak: Az irányadó időszakon belül az 1997. évi LXXXII 
törvény 48. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott időszak azon nap-
tári napjaink a száma, amelyre a pénzbeli egészségbiztosítási járulék-
alapot képző jövedelmet vallották be. A számítási időszak legfeljebb 
addig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről bevallás került be-
nyújtásra.

Egyidejűleg fennálló több jogviszony esetében a változás

Módosult az a szabály, hogy egyidejűleg fennálló jogviszony esetén 
a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött 
napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb 
kezdődött. Az összeszámított biztosítási jogviszony időtartamát ahhoz 
a fennálló biztosítási jogviszonyhoz kell hozzászámítani, amelyiknél 
a biztosított az ellátást kéri. Ha a biztosított több fennálló jogviszo-
nyában kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló 
biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt 
biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a 
fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait.

Változott a táppénz összegének megállapításakor figyelembe 
vehető jövedelem

Korábbi szabály alapján a táppénz összegének kiszámításánál rend-
szeres jövedelem a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény), 
pótlék, távolléti díj, valamint a szerződés alapján havonta járó díjazás 
vagy egyéb jövedelem.

Új szabály alapján a táppénz összegének megállapításakor a jöve-
delemadó-előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbizto-
sítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe 
venni, amely hónapra a bevallás készült. A naptári napi alap megálla-
pításánál a számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási 

Több pontban is módosultak az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályok. Bár kisebb 
cégeknek nem kell táppénzt számfejteni, a munkavállalóktól mégis sokszor érkezik kérdés, „hogy számolják 
a táppénzt?”.

Módosultak a táppénzszámítás
szabályai

A táppénz összegének megállapításakor a bevallott 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező 
jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, 
amely hónapra a bevallás készült. 

Szerző: Farkas Mária, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Módosultak a táppénzszámítás szabályai   Farkas Mária, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

re való jogosultság kezdő napjától 180 napnyi folyamatos biztosítási 
jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges 
jövedelem alapján kell megállapítani.

Ha a második feltételt sem teljesítjük, de a jogosultság első napját 
közvetlenül megelőzően van legalább 180 napnyi folyamatos biz-
tosítási jogviszonya, táppénzének naptári napi alapját a tényleges 
jövedelme alapján kell megállapítani. 30 naptári napi jövedelem hiá-
nyában pedig a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Ha ezt se tudjuk teljesíteni, akkor a táppénzének naptári napi 
alapját a minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a 
ténylegesen megszerzett jövedelme a minimálbért nem éri el. 

Táppénz mértéke és maximuma
Nem változott a táppénz mértéke. A táppénz maximuma 2015. 

január 1-jétől 7000 Ft/nap.

Keresőképtelenség visszamenőleges igazolása

2015. január 1-jétől az ellenőrző orvos 30 napra visszamenőleg iga-
zolhatja a keresőképtelenséget, ha az orvosi dokumentáció alapján 
indokoltnak tartja. Változatlan az a szabály, hogy a háziorvos a kereső-
képtelenséget a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően, legfel-
jebb 5 napra visszamenőleg igazolhatja.

Példa

Egyik dolgozónk 2013. március 15. napjától van munkaviszonyban. 
2014. évben kétszer hiányzott a munkából: 2014. 03. 01-jétől 03. 10-
ig gyermeke betegsége miatt, 2014. 07. 01-jétől 08. 31-ig pedig saját 
táppénzes időszaka miatt.

2015. március 23-án újra keresőképtelen lett. Először természe-
tesen a 15 munkanapos betegszabadságot kell neki számfejteni, ami 
után – 2015. IV. 14-től – jogosult táppénzre.

A táppénzre az irányadó időszak: 2014. I. 1-jétől 2015. I. 31-ig tart, 
míg a táppénz számítási időszaka 2014. VI. 4-től 2015. I. 31-ig tart.

A táppénz megállapításához a számítási időszakban az adóható-
sághoz bevallott jövedelmet kell figyelembe venni, melyet el kell osz-
tani 180 naptári nappal. 

A 2014. VI. 4-től VI. 30-ig figyelembe vehető jövedelem kiszámítá-
sánál a júniusban bevallott jövedelmet a 30 naptári napról 27 napra 
arányosítani kell: júniusi jövedelmet osztjuk 30-cal és szorozzuk 27-tel.

járulékalapot képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak 
napjainak számával. Tehát a NAV felé bevallott jövedelmet kell figye-
lembe venni.

Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kez-
dő napján érvényes szerződés szerinti jövedelem harmincad részében 
kell megállapítani a táppénz alapját. A szerződés szerinti jövedelmen 
nem a munkaszerződésben rögzített jövedelmet kell érteni, hanem a 
jogszabály pontosan rögzítni, hogyan kell megállapítani.

Minimálbér alapján megállapított táppénzalap

Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően 
nem rendelkezik 180 napnyi – a 48/A § (2) bekezdése szerinti – fo-
lyamatos biztosítási jogviszonnyal, a táppénz naptári napi alapját a 
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell 
megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jöve-
delme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi 
alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.

Táppénz alapjának meghatározása, sorrendben:

Első szint, azaz a főszabály, hogy az irányadó időszak utolsó napjá-
hoz időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alap-
ján kell megállapítani az ellátást. 

Ha nincs az előző 180 naptári napi jövedelem, de az irányadó idő-
szak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik 
legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a táppénz-

A táppénz összegének megállapításakor a bevallott 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező 
jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, 
amely hónapra a bevallás készült. 
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Skontó számviteli elszámolás   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A vállalkozó áruszállításra köt szerződést egyik partnerével. A szerző-
désben a felek 30 napos fizetési határidőben állapodtak meg, bár 
látni fogjuk, hogy a jelenlegi skontós szabályozásban ennek nincs 
jelentősége.

A szerződésben rögzítik, hogy a vállalkozó határidő előtti fizetés 
esetén 4%-os engedményt nyújt. A számla szerinti áruérték 10 millió 
Ft + 27% áfa, teljesítési időpont 2014. október 20., fizetési határidő 
november 20. A számla kiegyenlítése skontóval csökkentett összeg-
ben 2014. november 5-én történt meg.

A számla bruttó összege: 10 000 000 × 1,27 = 12 700 000 Ft
A kapott skontó értéke: 12 700 000 × 4% = 508 000 Ft

A számviteli törvény által skontóként elismert összeg kicsit furán 
számítandó, itt ugyanis nem az „eredeti” bruttó értékből kell kiindul-
ni, hanem a pénzügyileg rendezendő ellenértékből. A skontó pedig 
csak akkor skontó, ha azt már a pénzügyi rendezésnél figyelembe 
veszik. Nem lehet visszautalni, későbbi számlából kompenzálni. Azt 
nem skontónak, hanem más formában adott utólagos engedmény-
nek nevezzük. 

Példánkban tehát a számviteli törvény szerint „elismert” skontó 
(12 700 000 – 508 000) × 3% = 365 760 Ft. Ez az összeg számolható 
el pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként az eladónál, és pénzügyi 
műveletek egyéb bevételeként a vevőnél.

A fennmaradó összeg (508 000 – 365 760 = 142 240 Ft) elenge-
dett követelésként a rendkívüli ráfordítások között számolandó el az 
engedményt nyújtónál, és elengedett kötelezettségként a rendkívüli 
bevételek között kell elszámolni az engedményt kapónál.

Kapcsolódó könyvelési tételek 2014. október 20-án
Az eladónál az értékesítés könyvelése: 

T311 K91  10 000 000 Ft
A fizetendő áfa elszámolása: 

T311 K467  2 700 000 Ft
A vevőnél az árubeszerzés könyvelése: 

T26 K454  10 000 000 Ft
Az előzetesen felszámított áfa elszámolása: 

T466 K454  2 700 000 Ft

Kapcsolódó könyvelési tételek 2014. november 5-én:
Az eladónál az engedmény a pénzügyileg rendezendő összeg 3%-át 
meg nem haladó összegének elszámolása: 

T87 K311  365 760 Ft
Az engedmény a pénzügyileg rendezendő összeg 3%-át meghaladó 
részének elszámolása: 

T88 K311  142 240 Ft
Az adott engedménnyel csökkentett követelés pénzügyi rendezésének 
elszámolása: 

T384 K311  12 192 000 Ft
A vevőnél az engedmény a pénzügyileg rendezendő összeg 3%-át meg 
nem haladó összegének elszámolása: 

T454 K97 365 760 Ft
Az engedmény a pénzügyileg rendezendő összeg 3%-át meghaladó 
részének elszámolása: 

T454 K98 142 240 Ft
A kapott engedménnyel csökkentett kötelezettség kiegyenlítése: 

T454 K384 12 192 000 Ft

Tipikus év végi tétel, bár rutinosabb könyvelők már 
év közben is folyamatosan figyelik, és ezáltal a 
mérleg készítésekor kevesebb extra feladatuk van. 
Cikkemben egy példán keresztül mutatom be a 
skontóval kapcsolatos könyvelési tételeket.

Skontó számviteli elszámolása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A skontót nem lehet visszautalni, vagy későbbi 
számlából kompenzálni.
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Vezércikk

Könyvelők és az áfa

Az időszakos elszámolású ügyletek áfaelszámolását tavaly már módosí-
tották, aztán a hatálybalépését eltolták, később eltörölték. Az év végén 
elindult egy újabb próbálkozás. Az 58§ szabályai mégiscsak megváltozik, 
de nem úgy, ahogy az előző évben történt volna. A hatálybalépése pedig 
egy jó hosszú felkészülési idő után történik meg: 2016. január 1-jén. 
És hogy miért írunk róla már most? Mert a könyvelők, könyvvizsgálók, 
adószakértők szolgáltatásuk számlázására már 2015. július 1-jétől ezt 
alkalmazzák. Így a saját magukon tesztelhetik az új rendszert.

Időbeli elhatárolás

Az év végi zárások kellős közepén ismételjünk egy kis számvitelt. Az idő-
beli elhatárolások tételeit évente egyszer kell könyvelni, így nem csoda, 
hogy sokszor a régi szabály is újdonságként hat. És persze ne feledjük a 
mikrogazdálkodói számvitelt alkalmazók kivételes szabályait sem.

Kifizetett-e egy lízingelt eszköz számlája?

Egyre gyakoribb, hogy ha az eszközt nem tudjuk önerőből megvásárol-
ni, akkor nem hitelt veszünk fel, hanem lízingszerződést kötünk. Persze 
tudjuk, hogy például a személygépkocsinál az áfa is előnyösebb egy nyílt 
végű lízing esetében, de ennek a konstrukciónak más összefüggésben 
is van jelentősége. Egyre több helyen ugyanis az áfa visszaigényléséhez 
a számlának kiegyenlítettnek kell lenni. Vajon kifizetett-e például egy 
zártvégű pénzügyi lízing keretében beszerzett tehergépjármű számlája?

Adatszolgáltatás számlákról

A nyugta helyett adott számlák adatszolgáltatása tavaly indult, az idén 
pedig megváltozott szabályok mellett folytatódik. A törvény értelmezése 
kapcsán sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán mikről kell az idén adat-
szolgáltatást adni. Most nekifutunk újra, és megpróbáljuk összefoglalni, 
melyik cégek esetében is jelent ez plusz feladatot.
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Figyelmesen olvastál?

1. Kell-e adatszolgáltatást nyújtani annak a katás vál-
lalkozónak, akinek kizárólag egy kifizetőtől van be-
vétele?
a) Igen, biztosan, mert az egy kifizetőtől származó jövedelem 

50% felett van.
b) Igen, de csak akkor, ha ez éves szinten az egymillió forintot 

meghaladja.
c) Igen, de csak akkor, ha ez a kifizető belföldi.

2. Milyen időponttal kell bevallani a 29-es bevallás de 
minimis lapjára a pénztárgépek vásárlására kapott 
50 ezer forintot?
a) Amikor a 16 jegyű kódot visszaküldték.
b) Amikor a pénztárgép vásárlásáról szóló számlában a támoga-

tást jóváírták.
c) Amikor a pénztárgépet beüzemelték.

3. Kell-e adóalapot emelni az elengedett vevői követe-
lésekkel?
a) Igen, minden esetben, hiszen ez nem elismert ráfordí-

tás.
b) Nem, az elengedett vevői követelést ráfordításként kell elszá-

molni, és nincs korrekciós tétel hozzá.
c) Abban az esetben, ha kapcsolt vállalkozással szemben áll 

fenn a vevői követelés.

4. Igénybe veheti-e őstermelő a családi járulékkedvez-
ményt?
a) Nem, hiszen nekik nincs „vállalkozói kivét”-jük, ezért nincs 

szja-köteles jövedelem.
b) Igen, még úgy is, hogy egyébként szja-t nem fizet. Ők rögtön a 

járulékból is igényelhetik a kedvezményt.
c) Igen, de csak akkor, ha az őstermelésből származó bevétele 

eléri az adóköteles értékhatárt.

5. Az alábbiak közül melyik esetben kell az adózás előtti 
eredményt megemelni?
a) Egy vállalkozás közhasznúnak nem minősülő alapítványt tá-

mogat, melyet a banki terheléssel igazol.
b) Egy vállalkozás közhasznú szervezetet támogat, és az ado-

mányról igazolással rendelkezik.
c) Egy vállalkozás egy másik vállalkozást támogat, aki igazolja, 

hogy ezen támogatás nélkül is nyereséges.

+1. Melyik nappal szűnik meg a kataalanyisága annak a 
vállalkozónak, akinek december 31-én 100 ezer fo-
rintot meghaladó köztartozása van?
a) December 31-ével.
b) A kizárásról szóló határozat kézhezvételével.
c) A kizárásról szóló határozat jogerőre emelkedése hónapjának 

utolsó napjával.

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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