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Elérkezett az idén is az a dátum, ameddig mindenkinek számot kell 
adni tavalyi jövedelméről. Mert bár halljuk a híreket, hogy ezt hamaro-
san a NAV fogja csinálni – hiszen a kifizetőktől minden adattal rendel-
keznek –, de addig is végezzük el mi ezt a feladatot, és természetesen 
semmilyen jövedelmünket ne hagyjuk titokban. Cikkünkben a beval-
lással kapcsolatosan néhány problémás kérdésre keressük a választ.

Célegyenesben 
az szja-bevallások
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mit tegyünk, ha hiányzik vagy hiányos az 
M30-as, amiből dolgozni kellene az szja-
bevallás (1453) kitöltésekor?

Sajnos hétköznapi probléma szokott lenni, 
hogy valamilyen hibában szenved a munkál
tató, kifizető által kiadott M30-as igazolás vagy 
kilépő adatlap (rosszabb esetben hiányzik), 
ugyanakkor a bevallás helyes kitöltéséért pe
dig a magánszemély a felelős.

A megol
dáshoz veze
tő út nem 
f e l t é t l e n ü l 
a kifizető, 
mun ká l ta tó 
(kü lö nösen, 
ha MÁK-iga-
zo lásunk van) 
irá nyába in
tézett panasz. 

Az Ügyfélkapu is jól jöhet

Ha a bevallást beküldő magánszemélynek van 
Ügyfélkapuja, akkor kapásból meg kell próbálni 
„leszedni” az eBev portálról a magánszemély ne
vére beadott 08-asok lenyomatát. Ezekből a havi 
adatokból össze kell rakni az egész évet, és gya
korlatilag ebből is ki lehet tölteni a bevallást. Rá
adásul az adóhatóság ezekkel az adatokkal fogja 
összevetni a beadott bevallást, azaz augusztus–

szep   tember 
magasságá
ban nem kap
hatunk külön
féle felszólító 
leveleket.

Ügyfélkapu 
hiányában a 
következő – 
körülménye
sebb – megol
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A pénznyeremények „hagyományosnak” mondható típusaival nin
csen gond. A lottón, totón, tipp-mixen, bingón, kenósorsoláson nyert 
pénzösszegek után nem kell személyi jövedelemadót fizetni, így a be
vallásban még tájékoztató adatként sem kell szerepeltetni. Hasonló 
megítélés alá tartozik, ha valaki kaszinóban vagy lóversenyfogadásból 
jut pénznyereményhez.

Reklámakciók „nyereménye” az engedmény

Egy kicsit nehezebb eset a marketingakciókon kapott pénz esete. Az 
egyik, ritkán előforduló eset az árengedmény esete. Ha készpénzben 
kapjuk vissza a vásárolt termék vagy termékek árát, akkor az így kapott 
pénz kivételesen adómentes, nem kell a bevallásban szerepeltetni. Az 
árengedményt jellemzően nem kapjuk meg készpénzben, jellemzően 
olyan kuponokat, pontokat adnak a különféle áruházak, melyeket ná
luk lehet levásárolni. Ezek a „jutalompontok” sem minősülnek egyéb
ként adókötelesnek, mert korábbi vásárlásokhoz kötődnek.

A különféle reklámakciók között találhatunk olyat is, amikor a 
bankkártyával együtt pénzt is kisorsolnak (pl. 10 x 1 000 000 Ft értékű 
bankkártya). Itt már nem beszélhetünk visszatérítésről, tehát ez egy 
adóköteles kategória lenne. A kifizető igazolásából derül ki, hogy a 
kapott 1 millió forint nettó vagy bruttó. Ha fel van bruttósítva, akkor az 
igazolt nyeremény több lesz, tehát látszólag több mint 1 millió forintot 

dás, hogy az ügyfélszolgálatra beküldjük a magánszemélyt, vagy ha biztosra 
akarunk menni, akkor eseti meghatalmazással magunkat, és az adott mun
káltatónak a magánszemélyre adott adatszolgáltatásairól másolatot kérünk. 
A másolat illetéke oldalanként 100 Ft, ami nem volna sok, de illetékbélyeg
ben kellene produkálni, tehát egy újabb tortúra. Néhány oldal esetén az 
ügyfélszolgálaton kinyomtatott papírt lefotózhatjuk (nyilván a kéznél lévő 
telefonnal), és ezzel az illetékbélyeg-probléma kilőve, azzal, 
hogy nem „pecsétes” papírunk lesz. Ezzel az alapanyaggal 
szintén dolgozhatunk a bevallásban. A két megoldás között 
az a lényeges különbség, hogy az első esetben automatiku
san megkapjuk az összes kifizető, munkáltató adatát, míg a 
második esetben csak célzottan annak a munkáltatónak a 
’08-asát kapjuk meg, akit bediktáltunk.

A levont adó helyessége is kulcsfontosságú

Ha hiányzik az M30-as vagy a kilépő adatlap, akkor nem is érdemes másképp 
megoldani, mert ha a levont adóban tévedünk, akkor annak következménye 
van. Ráadásul az is előfordul, hogy egyáltalán nincs az illető bejelentve. És 
akkor mit csináljunk ebben az esetben: ki kellene faggatni az ügyfelet, hogy 
milyen bért kapott az év során. Mivel valószínűleg nem utalták bankszám
lára, így ez már egész biztos, hogy tippelt összeg lehet. A nagyobb gond az 
lesz, hogy papírok hiányában a kapott pénzt kellene a bevételnek tekinteni, 
melyből személyi jövedelemadót kell fizetni. A járulék, az egészségügyi hoz
zájárulás itt nem fog bejönni, de a 16% adó így is elég komoly érvágás lesz 
az egyébként sem nagypénzű személynek. Szerencsés esetben van családi 
kedvezmény, amivel el lehet tüntetni a személyi jövedelemadót.

A soha ki nem fizetett jövedelmek bevallása

Nagyritkán az is előfordul, hogy valakinek a nevére olyan adóköteles 
pénzkifizetés teljesítését jelentik be, amit soha ki nem fizettek (példá
ul így mutatnak ki költséget). Nyilván erre akkor derülhet fény, ha az 
Ügyfélkapun keresztül kérjük le az adatokat. Itt már nem kerülhető ki 
a magánszemély részéről a bejelentés megtétele, azzal együtt, hogy a 
bevallásban természetesen nem szerepeltetjük ezeket az összegeket.

A pénznyeremények személyi jövedelemadó-bevallása

A pénznyeremények sokfélesége az internetnek, illetve a különféle 
marketingakcióknak köszönhetően kérdéseket vet fel, amikor az adó
évi bevallás elkészítésével foglalatoskodunk.

Az internetes játékok között is van 
olyan, ami önálló tevékenységből 
származó jövedelemnek minősül, és 
nem egyéb jövedelemnek.

Célegyenesben az szja-bevallások   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Szerencsejáték Zrt. honlapján megnézni, hogy oda tartozik-e, mivel az 
engedélyt ez a cég kapta meg ilyen jellegű játékokra. Távszerencsejáték 
(Eurojackpot) esetén a kapott pénz adómentes. Ha az adott játék nem 
tartozik ide, és az igazolásból sem derül ki semmi (vagy nincs is igazolás), 
akkor adóköteles nyereménnyel állunk szemben. Igazolás hiányában, il
letve külföldi kifizető esetén nemcsak személyi jövedelemadót, hanem 
27% egészségügyi hozzájárulást is be kell vallani és meg kell fizetni a 
magánszemélynek. Mivel az eho költségként nem elszámolható, ezért 
a 78%-os szabályt alkalmazni lehet. Mondjuk, ha 1 millió forint egyéb 
jövedelem után kell az adót megállapítani, akkor az azt jelenti, hogy 
780 000 forint után kell 16% személyi jövedelemadót (124 800 Ft) és 
27% ehót bevallani és megfizetni (210 600), tehát közelítőleg 33% lesz 
az összes közteher rajta. Ajándékozási illetéket nem kell fizetni utána.

Külön nem emeltem ki, de az internetes játékok között is van olyan, 
ami önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és nem 
egyéb jövedelemnek. Ide tartozik például az internetes pókerjáték 
(bármilyen furcsa, de ez a kijelentés a NAV honlapján megtalálható), 
azzal az indokkal, hogy nem elég csak a téteket megtenni, hanem meg 
is kell érte „dolgozni”. Egyértelműen ide tartozik az a fajta játék, ami
kor nem valódi pénzben megy a játék, hanem a különféle pókerver
senyek nyertesei, egyéb díjazottjai jutnak pénzhez. A különbségtétel 
fontos, mivel önálló tevékenységből származó jövedelem esetén 

• van helye 10%-os költséghányadnak vagy tételes költségelszá
molásnak, 

• a 78%-os szabályt nem lehet alkalmazni, ugyanakkor a fizeten
dő eho költségként elszámolható, és

• a családi kedvezményt is lehet a jövedelemmel szemben érvé
nyesíteni.

Kérdés lehet, hogy ugyan milyen költséget lehet itt elszámolni? A 
pókerjáték esetén a ténylegesen felpakolt tétek, illetve a nevezés 
költségei tartozhatnak ide, az internet előfizetése már nem. Fontos, 
hogy csak a „nyertes” játszmák tétjei vehetők figyelembe költségként, 
a „vesztes” játszmák tétjeit nem lehet a nyereménnyel szemben érvé
nyesíteni. Nyilván felmerül a kérdés: és ezt hogyan mutatom ki? Még 
a becsületes adózó is erősen tippelni fog ebben az esetben, és ez a 
jövedelem kerül a bevallásba.

Az illegális szerencsejáték

Végül egy utolsó kérdés: ha valaki „illegális” szerencsejátékból kap 
jövedelmet, akkor azt is be kell vallani? A válasz igen – vagyis elvileg 
igen –, méghozzá egyéb jövedelemként személyi jövedelemadó, illet
ve eho fogja terhelni.

nyerünk. Adókötelesség esetén felmerül a kérdés, hogy egészségügyi 
hozzájárulást kell-e fizetni? A válasz nem, mivel az a kifizető dolga, ezt 
nem vonhatja le a meghirdetett nyereményből.

Vetélkedőn nyert pénz

A pénznyeremények egy másik sajátos fajtája a televíziós vetélkedőkön 
nyert pénz kérdése. A kapott pénz adókötelesnek számít, méghozzá 
önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A belföldi te
levíziós vetélkedőkön kapott pénzből tehát a kifizetőnek le kell vonnia 
a személyi jövedelemadót. Ha egyéb vagy adómentes jövedelemként 
igazolták le, az adókötelezettséget akkor is az önálló tevékenységre vo
natkozó szabályok szerint kell teljesíteni. Az önálló tevékenység esetén 
10% költséghányad akkor is érvényesíthető, ha ténylegesen semmilyen 
költség nem merült fel (a stúdióba történő utazás nem annak számít), 
illetve számolhatunk még a családi kedvezménnyel is.

„Zsugabubusok” az interneten

Az internetnek köszönhetően pókerből, kaszinóból, egyéb játékokból 
lehet még pénznyereményhez jutni. Első lépésben azt kell megtudakol
ni, hogy az adott játék távszerencsejátéknak minősül-e. Ezt célszerű a 

Célegyenesben az szja-bevallások   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna



4. oldal www.iranyadomagazin.hu

A műszak- és az éjszakai pótlékra jogosultság feltételei és elszámolásuk   dr. Kovács Szabolcs

A bérpótlékok számításának alapja

A munkavállalót megillető bérpótlékok alapja – a munkáltató és a 
munkavállaló eltérő megállapodásának hiányában – a munkavállaló 
egy órára járó alapbére. Órabéres munkavállalók esetében ez meg
egyezik a munkaszerződésben szereplő alapbérrel, havibéreseknél 
azonban a havibért a törvényben meghatározottak szerint át kell szá
mítani a bérpótlék alapjának megállapításához.

2013. augusztus 1-jétől a jogalkotó különválasztotta a havibéres 
munkavállalók egy órára járó alapbérének és a bérpótlékok alapjá
nak számítását. A bérpótlék alapját a teljes munkaidős (munkaszerző
dése szerinti napi munkaideje 8 óra) munkavállaló esetében a 174-
es osztó alkalmazásával kell meghatározni, míg ettől eltérő munkaidő 
esetén az osztót is arányosítani kell (a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény, a továbbiakban: Mt. 139. §).

Így például, ha a munkavállaló teljes munkaidőben foglalkozta
tott munkavállaló, bérpótlékjának alapja, ha alapbére 174 000 Ft,  
174 000/174 =1000 Ft. 

Ugyanezzel az alapbérrel, készenléti jellegű munkakörben, 12 órás 
hosszabb teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló bér
pótlékjának alapja 174 000 / [174 × (12/8)] = 666,67 Ft.

Természetesen ugyanígy kell eljárni részmunkaidő esetében is, 
azaz 4 órás részmunkaidő esetében a munkavállaló alapbérét nem 
174-gyel, hanem 87-tel kell osztani a bérpótlék alapjának meghatá
rozásához.

Éjszakai pótlék

A munkavállalót éjszakai munkavégzés esetén, azaz a 22 óra és a 
másnap 6 óra között (Mt. 89. §) teljesített munkavégzés esetén 15% 
bérpótlék illeti meg. 

A pótlékra jogosultsághoz azonban két további feltétel együttes 
teljesülésére is szükség van:

• a munkavállaló nem jogosult műszakpótlékra (ld. lentebb);
• az éjszakai munkavégzés tartama az 1 órát meghaladja (Mt. 

142. §).

Amennyiben a két feltétel közül valamelyik nem teljesül, úgy a mun
kavállaló nem lesz jogosult éjszakai pótlékra, függetlenül attól, hogy 
22 és 6 óra között dolgozott. Így például, ha a munkavállaló 14.30-tól 
– 30 perc munkaközi szünettel – 23.00-ig dolgozik, akkor a bérpót
lékra biztosan nem lesz jogosult, hiszen a munkavégzés tartama az 1 
órát nem haladja meg.

Ugyanakkor, amennyiben a munkavégzés tartama az 1 órát meg
haladja, például a fenti munkavállaló nem 23.00-ig, hanem 23.30-ig 
dolgozik, úgy éjszakai pótlékra jogosult lesz. Ilyenkor a bérpótlék a 
munkavállalót az egész éjszakai munkavégzésre és nem csak az 1 órát 
meghaladó időtartamra illeti meg. Azaz, a munkavállaló 22.00-tól 
23.30-ig lesz jogosult éjszakai pótlékra.

Műszakpótlék

A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének 
időpontja rendszeresen változik, a 18 és 6 óra közötti időtartam alatt 
történő munkavégzés esetén 30% műszakpótlék jár. A munkaidő kez

Az alábbiakban a munkavállalókat megillető bérpótlékok közül a műszak- és az éjszakai pótlék törvényi 
szabályait mutatjuk be, amelyek – elsősorban előbbi tekintetében – a korábbi Munka törvénykönyve gya-
korlatához képest változásokon mentek keresztül.

A műszak- és az éjszakai pótlékra 
jogosultság feltételei és elszámolásuk
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

Ha a munkavállaló 14.30-tól – 30 perc munkakö-
zi szünettel – 23.00-ig dolgozik, akkor a bérpótlékra 
biztosan nem lesz jogosult, mert a munkavégzés tar-
tama az 1 órát nem haladja meg.
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A műszak- és az éjszakai pótlékra jogosultság feltételei és elszámolásuk   dr. Kovács Szabolcs

Azaz, ha a munkavállaló az adott hónapban 21 napot dolgozott, 
és ebből a 21 napból legalább 7 napon eltérő volt a beosztás szerin
ti munkaidő kezdete, akkor meg kell vizsgálnunk a második feltételt 
is, vagyis azt, hogy mennyi a legkorábbi és legkésőbbi munkakezdés 
közötti eltérés. Amennyiben az legalább 4 óra, úgy a munkavállaló 
jogosult lesz műszakpótlékra.

A fentiek alapján 2015 februárjában, az alábbi munkaidő-beosz
tásban dolgozó munkavállaló műszakpótléka a következők szerint 
alakul:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
– – – – – – pi.

de. de. de. de. de. pi. pi.
du. du. du. du. du. pi. pi.
de. de. de. de. de. pi. pi.
du. du. du. du. du. pi. –

(A táblázatban szereplő „de.” 8 órától 14 óráig, míg a „du.” 14 órától 
22 óráig tartó munkavégzést jelöl, a „pi.” pedig a heti pihenőnap.)

A munkavállaló 20 munkanapon dolgozott a hónapban, amiből 10 
munkanapon eltérő volt a munkavégzés kezdete, az eltérés mértéke 
pedig 8 óra. Erre tekintettel a munkavállaló jogosult műszakpótlékra. 
Amely összesen 10 munkanapra, napi 4 órára (18 óra és 22 óra kö
zött), azaz összesen 40 órára illeti meg.

Amennyiben a munkavállaló az egyik „délutános” napján túlórá
zik, és 22 óra helyett 23.30-ig dolgozik, úgy erre az időre – egyebek 
mellett – műszakpótlékra és nem éjszakai pótlékra lesz jogosult, hi
szen ez utóbbit a műszakpótlék kizárja.

A pótlékra jogosultság feltételeinek megállapítása során kitűnik, 
az nem függ attól, hogy a munkavállaló valóban „műszakban” dolgo
zik-e. Nincsen jelentősége annak, hogy másokkal egymást váltva vég
zi-e a munkáját, sőt annak sem, hogy van-e rajta kívül más munkavál
lalója a munkáltatónak. Azaz, a fenti példában szereplő munkavállaló 
akkor is jogosult 40 órára műszakpótlékra, ha egyébként egyedüli 
munkavállalója a munkáltatónak.

Természetesen a fenti feltételeknek való megfelelést minden 
munkavállaló esetében minden hónapban önállóan kell vizsgálni. Így 
elképzelhető, hogy a munkavállaló, aki februárban műszakpótlékra 
volt jogosult, márciusban már nem kap műszakpótlékot, majd április
ban ismét jogosult lesz rá, a munkaidő-beosztásától függően.

detének változását akkor kell rendszeresnek tekinteni, ha havonta a 
beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja:

• a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint
• a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább 

négy óra eltérés van (Mt. 141. §).

Ha a munkavállaló 14.30-tól – 30 perc munkakö-
zi szünettel – 23.00-ig dolgozik, akkor a bérpótlékra 
biztosan nem lesz jogosult, mert a munkavégzés tar-
tama az 1 órát nem haladja meg.
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Kik azok a brókercégek?

Név szerint már jobban tudja az egész ország, 
hogy kik azok a brókercégek. Mert aki soha 
ilyennel még nem találkozott befektetőként, 
az is pontosan tudja most már, hogy ki is az a 
Buda-Cash Zrt. vagy a Quaestor Értékpapír Zrt.

De ha van még sok ilyen vállalkozás Magyar
országon, akinek ugyan a nevét nem skandálja 
egy egész ország, honnan ismerjük fel őket? Mire 
figyeljünk, hogy a kockázat elkerülése érdekében 
ne fektessük be ide megtakarításainkat?

A brókercég alaptevékenysége rémesen 
egyszerű. Az elkülönítetten nyilvántartott ügy
félszámlákon ügyfélutasításra értékpapírokat 
(pl. részvényeket) vesznek, eladáskor és vé
telkor pedig leemelik a 0,1–1 százalék között 
mozgó jutalékukat. Vannak szép marzzsal, 
alacsony tőkeáttételes ügyletek, de keresnek 
a náluk heverő ügyfélpénzeken is, amelyeket 
kamatért egy bankban parkoltatnak.

Már az elején érdemes különbséget tenni 
brókercég és brókercég között. A hazai piacon 
működő szolgáltatók között 3 fő típusú cég ta
lálható meg: 

– a banki háttérrel működő brókercégek, 
– a független, banki háttér nélküli hazai 

brókercégek és 
– a külföldi, részben Cipruson bejegyzett 

vállalatok.
Talán ezt nem is kell tovább ragozni, hogy 
melyik lehet a befektetésünk számára a biz
tonságos.

És nem a brókercégek védelmében, csak 

a tisztánlátás érdekében. Ha az üzleti életben 
egy olyan vállalkozásnak adunk el árut, nyúj
tunk szolgáltatást későbbi fizetési feltételek 
mellett (azaz átutalásos számlával), amely
nek a tulajdonosi és pénzügyi hátterét nem 
vizsgáltuk meg, az is olyan, mintha egy koc
kázatos befektetést vállalnánk. Odaadtunk 
a vagyonunkból egy darabot, és lehet, hogy 
soha nem kapjuk vissza a pénzünket.

Persze alapvető különbség, hogy a bróker
cégeket egy állami ellenőrző szerv felügyeli, 
és így a cégnek nagyobb biztonságot kellene 
nyújtani. Igazából csak elgondolkodtatónak 
szánom, hogy ha óvatosságra tanítanak min
ket a közelmúlt eseményei, akkor tudjunk 
átlátni az erdőn, és ne csak a már megtörtént 
problémákra gondoljunk.

Elbukott pénzek magánszemélyként

A befektetésekhez alapvetően egy kisebb ál
lami „kezességvállalás” kapcsolódik, hiszen 
a BEVA nem 30 millió, hanem csak 6 millió 
forintig kártalanítja a befektetőket. Talán 
mindenki hallott arról, hogy a Quaestor ese
tében (és kizárólag a Quaestor esetében) ezt 
az Országgyűlés felemelte 30 millió forintra, 
így alig maradt 1-2 ember, aki ne jutna a 
pénzéhez.

Az NGM egy közleményt adott ki abban a 
témában, hogy vajon kelle adózni azon ár
folyamnyereség után, amit a magánszemély 
ténylegesen nem szerzett meg.

Azoknak a magánszemélyeknek, akiknek tartós befektetési számlájuk volt megszűnt brókercégeknél, azok-
nak lehet, hogy nem felhőtlen az örömük akkor sem, ha végül 30 millióig helytáll az állam. Az eredetileg 
adómentes befektetések adózási sorsa speciális törődést igényel.

Brókerbotrány az adózásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a mérlegkészítésig 
tudomásunkra jut, hogy 
a befektetés értéke nem ér annyit, 
mint amin nyilvántartjuk, 
akkor arra értékvesztést kell 
elszámolni. 
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A gazdasági tárca arra kérte a NAV-ot, hogy 
ne alkalmazzon semmilyen szankciót azokkal – 
a 2014-ben ténylegesen jövedelmet nem szerző 
– magánszemélyekkel szemben, akik a Buda
Cash Zrt.-től (fa), a Hungária Értékpapír Zrt.-től, 
illetve a Quaestor Zrt. által küldött kifizetői iga
zolásokon szereplő adatokat nem tüntetik fel az 
szja-bevallásukban, és az adót sem fizetik meg.

Céges vagyonok a beszámolóban

Persze nem csak brókercégek mennek csődbe. 
Az utóbbi időben néhány bank is felszámolás alá 
került sok cég és sok magánszemély pénzével. A 
bejelentéssel egy időben zárolják a számlákat, 
de ez a zárolás nem tekinthető végleges vagyon
vesztésnek, így nem jár könyvelési feladattal. 

A magyarországi székhelyű bankok kötelezően 
tagjai az Országos Betétbiztosítási Alapnak, így a 

bank fizetésképtelensége esetén az OBA 100 000 
euró összegig köteles kártalanítani a betétest. 

Ha ennél magasabb összeggel rendelkez
tünk a problémás banknál, akkor, és a mér
legzárás közben tudomásunkra jutott banki 
zárolás, akkor célszerű a vagyonvesztésnek ki
tett érték arányában értékvesztést elszámolni. 
Ezt az óvatosság elve diktálja, így valamelyest 
a könyvekben érvényesíthetjük a könyvekben 
potenciálisan megjelenő kár bekövetkeztét.

A befektetések esetében – már az előbb 
is láthattuk – kisebb összegig kártalanítják a 
befektetőket.

Egy cég életében ez azt jelenti, hogy ha vár
hatóan nem jut teljes egészében a pénzéhez, 
akkor arra értékvesztést kell elszámolni.

A konkrét eset abból is speciális, hogy ne
künk elvileg egy december 31-i fordulónapra 
készített beszámolót kell készíteni, a brókercé
gek csődje pedig idei esemény.

Mégis azt mondom, hogy ha a mérlegké
szítésig tudomásunkra jut, hogy a befektetés 
értéke nem ér annyit, mint amin nyilvántart
juk, akkor arra értékvesztést kell elszámolni. 

A megbízható és valós összkép érdekében.

Befektetések értékvesztése

Az értékvesztés szó hallatán automatikusan arra 
gondolunk, hogy azt ráfordításként elszámol
juk, és megemeljük vele a társasági adó alapját.

Tudjuk, hogy ezt a „szokásunkat” a követe
lések elszámolásánál vettük fel, nézzük, hogy 
miként kell eljárni a befektetések esetében.

Az adózás előtti eredményt a 8. § (1) gy 
pontja szerint csak a követelésekre elszámolt ér
tékvesztéssel kell megemelni, a brókercégeknél 
levő pénzünkre (még ha a brókercéggel szem
beni követelést bele is akarjuk érteni) nem.

Befektetések értékvesztése

Az értékvesztés szó hallatán automatikusan 
arra gondolunk, hogy azt ráfordításként elszá
moljuk, és megemeljük vele a társasági adó 
alapját.

Tudjuk, hogy ezt a „szokásunkat” a követe
lések elszámolásánál vettük fel, nézzük, hogy 
miként kell eljárni a befektetések esetében.

Az adószakértők véleménye sem egységes a 
témában, viszont az adózás előtti eredményt a 
8. § (1) gy pontja szerint csak a követelésekre 
elszámolt értékvesztéssel kell megemelni, a 
brókercégeknél levő pénzünkre (még ha a bró
kercéggel szembeni követelést bele is akarjuk 
érteni) nem. Persze természetesen hibát nem 
követ el, aki adóalapot emel.

Így szól a 8.§ (1) gy pontja. Nem kell az elszá
molt értékvesztéssel adóalapot emelni:

„..a hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozás
nál a pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szol
gáltatási tevékenységből származó és befekte
tési vállalkozásnál a befektetési szolgáltatási 
tevékenységből származó követeléssel.”

Brókerbotrány az adózásban   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a mérlegkészítésig 
tudomásunkra jut, hogy 
a befektetés értéke nem ér annyit, 
mint amin nyilvántartjuk, 
akkor arra értékvesztést kell 
elszámolni. 
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Röviden az egészségügyi szolgáltatási járulékról

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni köteles az a belföldi sze
mély, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény 
alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas 
vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló 
törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szö
vetkezet.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege évről évre változik. 
Akinek a korábbi évekből is van tartozása (esetleg már felszólító le
velet is kapott), annak a korábbi évek járulékmértékével is érdemes 
tisztában lennie.

Év Havi mértéke
2015 6930 Ft 
2014 6810 Ft 
2013 6660 Ft 
2012 6390 Ft 
2011 5100 Ft 

Fontos dátum, hogy 2012. január 1-jétől minden ügyvezető, aki 
egyben a társaság tulajdonos tagja is, a törvény erejénél fogva társas 
vállalkozónak minősül.

A nyugdíjas státust pedig nagyon 
érdemes megvizsgálni, mert nem 
mindenki nyugdíjas – a járulék szem
pontjából –, aki nyugdíjasnak mondja 
magát. Persze lehet, hogy korábban 
nyugdíjas volt, de a törvény változása 
miatt ez megszűnhetett.

Látszik, hogy a szabály 2015-ben már nem igazán új, de még min
dig sok társaság nem fizet az ügyvezetők után a szabályoknak megfe
lelő járulékot, ami például egy végelszámolás kapcsán jelentős adó
hiányt is eredményezhet.

Aki itthon van, de nincs biztosítása

Tiszta helyzetről akkor beszélünk, ha az érintett magánszemély hosszú 
hónapok vagy akár évek óta nem tud elhelyezkedni, anyagi helyzete 
okán sem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Itt nincs 
mit tenni, az önkormányzathoz érdemes bemenni és kérni az egy évre 
szóló mentesítést. Ez ugyan nem visszamenőleges hatályú, de további 
tartozást nem halmoz a magánszemély.

Külföldi munka esetén

Egy kicsit cizelláltabb a helyzet akkor, ha valakinek külföldi munkavi
szonya van. A külföldi munkaviszonyok közül is az EU-tagállambeli, a 
szerb, az orosz, az ukrán területen végzett külföldi munka jöhet szóba 
elsősorban, illetve még azok az országok, melyekkel hazánknak az 
egészségügyi ellátásra is kiterjedő egyezménye van. A felszólítás oka 
lehet, hogy ezeket a külföldi biztosítási jogviszonyokat a magánsze
mély nem jelentette le, pedig az 1997. évi LXXXIII. törvény 80. §-ának 

(5) bekezdése alapján ez kötelező. Aki 
a bejelentést megteszi, annak ugyan 
passziválják a tbkártyáját, de cserébe 
nem fogja a NAV zaklatni.

A bejelentést utólag is lehet pó
tolni, de a külföldi megfelelő hatóság 
igazolása szükséges, mely hatóság a 

A NAV hullámszerűen szokta a magánszemélyeknek kiküldeni az egészségügyi szolgáltatási járulékot meg-
állapító határozatát, illetve a hátralék rendezésére felszólító levelet. Mindkét esetben el kell gondolkodni, 
hogy valóban jogos-e a tartozás.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékban
jelentkező tartozás lehetséges rendezése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A külföldi munkavégzés bejelentését utó-
lag is lehet pótolni, de a külföldi megfelelő 
hatóság igazolása szükséges, mely hatóság 
a külföldi biztosítási jogviszonyt igazolja le 
a magánszemélynek.
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a külföldi hatóság vagy az egészségpénztár által kiadott igazolást, 
VAGY a nemzetközi egészségbiztosítási kártyát. Figyelni kell arra is, 
hogy az egészségbiztosítási kártya csak annak érvényességi idejére 
mentesít.

Egy kicsit másképpen fogalmazva: az adóhatósági vonalhoz elég a 
nemzetközi tb-kártya is (ezt minden EU-tagország kiadja), de csak az 
érvényességi idején belül. Ha mondjuk nekünk a 2013. év első felét 
kellene lefednünk, a nemzetközi tb-kártyánk pedig 2014. január 20-
tól hatályos, akkor a hiányzó, tényleges jogviszonyban töltött igazolást 
kell beszereznünk, másképp nem megy.

Egyezmény nélküli országban végzett munka esetében

Kérdés lehet még, hogy ha olyan országban dolgoztunk, melyről nem 
tudjuk egyértelműen, hogy hazánknak van-e vele egyezménye, akkor 
célszerű az egészségpénztárnál kezdeni. Ott kapásból meg kéne mon
dani, hogy mely országok igazolásával lehet valamit is kezdeni. Ha az 
adott ország nincs a „listán”, akkor még van egy menekülőút.

Egy 2015. évi változás megengedi, hogy ha a magánszemély hu
zamosabb időt tartózkodik külföldön és ott az egészségügyi ellátását 
biztosítja (magán vagy állami úton), akkor a külföldi tartózkodás té
nyének (például külföldi lakcímkártya), illetve a biztosítás meglétének 
igazolásával kérheti a NAV-tól az egészségügyi szolgáltatási járulék 
alóli mentesítést. 

Az sem feltétel, hogy az adott országban dolgozzon a magán
személy, a lényeg azon van, hogy valamilyen, lehetőleg széles körű 
egészségügyi ellátásra való jogosultsággal rendelkezzen. Ez egy 
kötetlen formájú kérelem, és akár visszamenőlegesen (elévülési 
időn belül) is beadható. Benne van a pakliban, hogy az adóható
ság újabb dokumentumokat kér vagy a beadvány alapján mégis 
elutasítja (mérlegelési jogköre itt van a NAV-nak), de meg kell adni 
az esélyt. Az eljárás ingyenes, és jobb esetben többévnyi járulékot 
törölnek. 

Képzeljük el például azt az esetet, hogy a gyermekünk az USA-
ban dolgozik már 4 éve és a gyermek magyarországi állandó lakcí
me miatt a NAV-nak folyamatosan fizetjük az egészségügyi szolgál
tatási járulékot (vagy ha nem fizetjük, akkor állandóan felszólítások 
érkeznek). Az előbbi beadvánnyal pozitív elbírálás esetén vissza
kaphatjuk a befizetett összeget vagy véget vethetünk a felszólítá
soknak.

külföldi biztosítási jogviszonyt igazolja le a magánszemélynek. Az 
EU-tagállamok közül Nagy-Britannia, illetve Írország nem szokta 
kiadni az igazolást, itt a magánszemélynek kell a lakhelye szerinti 
egészségpénztárnál az igazolás kiadását kezdeményeznie. Nyilván a 
külföldön dolgozó személy helyett az idehaza tartózkodó hozzátar
tozó is eljárhat meghatalmazással. Ha nagy nehezen ez a papiros 
megvan, akkor első lépésben az egészségpénztárnál rendezni kell 
a kérdést. 

Az egészségpénztárt követően a NAV-hoz is be kell adni egy ké
relmet. Akár egy korábban le nem zárt T1011-es, akár határozattal 
előírt egészségügyi szolgáltatási járulék esetén T1011-es nyomtat
ványt kell lezárásként beadni. Ehhez a T1011-eshez is csatolni kell 
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ződésben nincs benne, vagy ha a számlán az 
nem szerepel külön sorban, vagy esetleg nem 
egyértelműsítjük a közvetítés tényét, mind-
mind olyan tény, ami az adóalapcsökkentést 
megakadályozza.

Itt marad a költségelszámolás mellett az 
adóból igénybe vehető kedvezmény. Prakti
kus tanács, hogy miután nem lehet levonni 
az adóból a külföldi autópályák, autóutak 
használatáért kifizetett útdíjat, ezért javasolt 
ezeknek külön főkönyvi számlát (alszámlát) 
nyitni az igénybe vett szolgáltatások között, 
nehogy összekeverjük e tételeket a 7,5% ki
számításakor.

Ugyanígy kell eljárni a belföldi útdíjaknál 
azokban az esetekben, amikor az nem a cikk
ben tárgyalt e-útdíjhoz kapcsolódik, hanem a 
hétköznapi nyelvén matricás rendszerhez.

Közvetített szolgáltatásnál nincs adóked-
vezmény

A fuvarozó társaságok körében gyakori, 
hogy a megrendelőjük felé továbbszám
lázzák az útdíjat. Ezáltal nemcsak költsé

Törvényi háttér

A helyiadó-törvény szerint 2013. július 1-jétől 
az iparűzési adóból (legfeljebb annak össze
géig) levonható az adóévben ráfordításként, 
költségként elszámolt, az autópályák, autó
utak és főutak használatáért fizetendő, meg
tett úttal arányos díj (útdíj) 7,5%-a. 

Eszerint azok, akik saját fuvareszközzel ren
delkeznek, levonhatják az általuk fizetendő 
helyi iparűzési adóból az adóévben a szállí
táshoz használt fuvareszközökre tekintettel 
megfizetett e-útdíj 7,5%-át.

Igénybe vett szolgáltatás vagy közvetí-
tett szolgáltatás

Köztudott, hogy az állandó jellegű iparűzési 
tevékenység után fizetendő adó alapja a nettó 
árbevétel, csökkentve

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a 
közvetített szolgáltatások értéke együt
tes összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 

kísérleti fejlesztés adóévben elszá
molt közvetlen költségével. Tehát 
a közvetített szolgáltatások értéke 
csökkenti az iparűzési adó alapját, 
ezáltal csökken az iparűzési adó ösz
szege is.

Az adóalapcsökkentés kockázata miatt 
azonban nagyon fontos, hogy figyeljük a kö
rülményeket.

Közvetített szolgáltatásként csak akkor szá
molhatjuk el a továbbszámlázott útdíjat, ha ez 
megfelel a törvényben foglaltaknak. A közvetí
tett szolgáltatások értéke az adóalany által sa
ját nevében vásárolt és a harmadik személlyel 
(a megrendelővel) írásban kötött szerződés 
alapján, a szerződésben rögzített módon rész
ben vagy egészben, de változatlan formában 
továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgál
tatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adó
alany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az 
adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy 
egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel 
kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a 
számlából a közvetítés ténye – vagyis az, hogy 
az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa 
vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan 
formában, de nem feltétlenül változatlan áron 
– egyértelműen megállapítható.

Bár nem zárom ki ezeknek a feltételeknek 
az együttes meglétét, azt gondolom, hogy a 
társaságok jelentős része nem tudja teljesí
teni ezeket a feltételeket. Ha például a szer

A helyiadó-bevallások határideje is a zárással egy időben, május végéig esedékes. Az e-útdíj bevezetésével 
párhuzamosan bevezetett helyiadó-kedvezményt nem érdemes kifelejteni az iparűzésiadó-bevallásból.

Útdíj a helyiadó-bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A helyi adókról szóló törvény magyarázata szerint a költségként elszá-
molt e-útdíjat csak a saját fuvarozási eszközzel rendelkezők vonhatják le 
az adóból.
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geik továbbhárításáról gondoskodnak, 
hanem arra is lehetőségük van, hogy ezt 
az összeget (ha a vonatkozó egyéb felté
telek: megfelelő számla és szerződés is 
teljesülnek) közvetített szolgáltatásként 
levonják az iparűzési adó alapjából. Az 
így eljáró fuvarozó társaságnak ebben az 
esetben viszont nincs lehetősége az útdíj 
7,5%-ának adóból történő levonására, 
hiszen helyette a megrendelője viseli az 
útdíj miatt felmerülő költséget, az számára 
– a nyílt továbbhárítás miatt – nem ered
ményt rontó tétel.

Abban az esetben, ha a fuvarozó nem 
közvetített szolgáltatásként hárítja át az út
díjból származó terhet, hanem beépíti a 

szolgáltatásai árába, miközben a költségei 
szintén megtérülnek – értelmezésünk szerint 
–, jogosult lesz a 7,5% levonására is. A köz
vetített szolgáltatások miatti adóalapcsök
kentésre viszont nincs lehetőség. Az adója 
tehát nő ugyan az útdíj 2%-ával, de csökken 
annak 7,5%-ával.

Megrendelők adókedvezménye

A megrendelői pozícióban lévő társaságok 
részéről felmerülhet, hogy amennyiben 
sikerül elérniük a közvetített szolgáltatás
ként történő továbbszámlázást, költségvi
selőként élhetnek a 7,5% levonásának le
hetőségével. Fontos információ azonban 

számukra, hogy a helyi adókról szóló tör
vény magyarázata szerint ezt a tételt csak 
a saját fuvarozási eszközzel rendelkezők 
vonhatják le az adóból. 

Ha a társaság nem rendelkezik tulajdo
nosként vagy üzembentartóként azokkal 
a fuvareszközökkel, amelyek alapján az 
e-útdíjat megfizették, a 7,5% nem vonha
tó le az iparűzési adóból, még akkor sem, 
ha annak költségét valójában ő viseli. A 
megrendelők számára tehát nem feltét
lenül jelent előnyösebb megoldást, ha 
sikerül elérniük az útdíj közvetített szolgál
tatásként történő továbbszámlázását.

Számszerűsítsünk

Azt már látjuk, hogy a közvetített szolgál
tatásként történő elszámolás igen kocká
zatos – egyes vélemények szerint nem is 
szabályos.

De ha nincs adóalapcsökkentés, akkor 
viszont van adókedvezmény. Vajon melyik 
mennyit jelent guruló forintban a vállalkozás
nak?

Tételezzük fel, hogy egy fuvarozó vállal
kozás egy évben egymillió forintot költött az 
e-útdíjra, melyet a megrendelők felé tovább
számlázott. 

Egy 2%-os helyi iparűzésiadó-mérték 
mellett ez 20  000 forinttal csökkenti az 
iparűzésiadó-kötelezettségét.

Ha az útdíj nem közvetített szolgáltatás, 
tehát nem lehet az adóalapból levonni, akkor 
igénybe lehet venni az adókedvezményt, ami 
7,5%, azaz 75 ezer forint.

Talán nem is kellene „megerőszakolni” a 
közvetített szolgáltatás fogalmát.

A helyi adókról szóló törvény magyarázata szerint a költségként elszá-
molt e-útdíjat csak a saját fuvarozási eszközzel rendelkezők vonhatják le 
az adóból.
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Bejelentés menete

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a mun
káltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illeté
kes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt 
bejelenteni

• a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét és TAJ számát,
• a munkáltató adószámát,
• az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka, mező

gazdasági vagy turisztikai idénymunka),
• a munkaviszony napjainak számát.

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vo
natkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell 
tölteni a T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az Ügyfélkapun 
keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. A bejelentés 
visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változá
sa, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –, a bejelentett ada
tokban bekövetkezett változás bejelentésére is a T1042E jelű adatlap 
szolgál.

Ha nem jelenik meg a munkavállaló

A 2015. évben a NAV honlapjára kitett 15T1042E nyomtatvány számos 
újdonságot tartalmaz. Ha egy NAV-os nyomtatványba „belenyúlnak”, 
az általában nem hangzik jól, mert akkor valami újat kell már meg
szokni, ráadásul gyerekbetegségekkel is küszködni kell.

A több napra történő bejelentés módosításáról el lehet monda
ni, hogy rugalmasabban kezeli a nyomtatvány, és most már számos 
konkrét, részletes példa segíti a kitöltést, nemcsak jogszabály ízű vala
mit találunk a kitöltési útmutatóban.

A szabály egyszerű: ha egy napot vissza akarunk vonni (nem je
lent meg a dolgozó), akkor azt a bejelentést követő 2 órán belül, vagy 
előzetes bejelentés esetén a munkavégzés napja reggel 8 óráig von
hatjuk vissza.

Ha mondjuk egy dolgozót bejelentünk 2015. április 14–17. napok
ra, és a dolgozó 15-én reggel nem jön dolgozni, akkor 

• egy reggel 8 óráig beadott törlés a 15–17. napokat törli;
• egy reggel 8 óra után beadott törlés a 16–17. napokat törli, a 

15.-re meg kell fizetni a közterhet.

A több napra történő bejelentés módosításáról el 
lehet mondani, hogy rugalmasabban kezeli a nyom-
tatvány.

Az egykori alkalmi munkavállalói rendszert az egysze-
rűsített foglalkoztatás váltotta fel. Már évek óta hasz-
náljuk a bejelentésnek ezt a formáját, most viszont 
változott a T1042E kitöltése azokban az esetekben, 
ha vissza akarunk vonni már bejelentett napokat.

Egyszerűsített 
foglalkoztatás 
bejelentése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Emlékszel még a nyílászárók esetére?

Azért kezdem ezzel, mert a 2008-as áfatörvény bevezetésekor ez volt 
az egyik legtöbbet emlegetett példa a most felvetett problémára.

Fordított adózás alá tartozik az az ingatlannal kapcsolatos szolgál
tatás, amely hatóságiengedély-köteles. 

Például a nyílászárók beépítése az áfa szempontjából adózhat 
egyenesen és fordítottan is, attól függően, hogy a szerződéses akarat 
adásvételre vagy építés-szerelésre irányult.

Az építési szolgáltatásnyújtásnál az egyenes vagy fordított adó
zást először a szerződés szövege dönti el. Amennyiben a szerző
déses akarat építés-szerelésre irányult, akkor egyértelmű, hogy az 
ellenérték fordítottan adózik. A másik rendező elv az, hogy a szol
gáltatás hogyan kapcsolódik az ingatlanhoz. Ha közvetlenül, akkor 
fordítottan, ha csak lazán, akkor egyenesen adózik. Ez utóbbi értel
mezésből máris megszületett az első konfliktus a fűnyírás és favágás 
kapcsán…

A nyílászárók ügyében – a NAV magyarázata szerint – ha a szer
ződésben ablakvásárlás szerepel, akkor egyenesen adózik az ügylet, 
viszont ha építés-szerelés, akkor fordítottan.

A témát tehát azért hoztam elő, mert ha termékértékesítés és szol
gáltatásnyújtás együtt merül fel, és ezeknek eltérő lenne az áfabeli 
megítélése, akkor meg kell keresni a „főtevékenységet” és a hozzá 
kapcsolódó „járulékos költséget”.

Vasanyagok fordított adózással

A vasanyagok fordított adózásba való bevonása tehát a járulékos költ
ség szabályának alkalmazását előtérbe hozta. Tipikusan a vasanyagok 
fuvardíjáról van szó, melyet a szállított termékkel azonos adózással 
kellene kezelni. Az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontjáról van 
szó, melynek a lényege az, hogy ha eladunk egy terméket és azt ki is 
szállítjuk, akkor a termékeladás adózási módját, mértékét, teljesítési 
időpontját felveszi a hozzá kapcsolódó összes egyéb, az eladó által 
vállalt költség.

Például értékesítünk a vevőnek 700 kg vasanyagot 600 000 Ft-ért 
fordított adózással, és vállaljuk a kiszállítását is, melyet külön fel kívá
nunk számítani 30 000 Ft + áfa értékben. A számlán ebben az esetben 
nem szerepelhet külön áfás tételként a kiszállítás, ebben az esetben 
mind a 630 000 Ft fordított adózással számlázandó. A bevallásba 700 
kg vasanyag kerül, az ellenérték rovatba 630 000 Ft, tehát a szállítást 
is be kell építenünk. 

Járulékos költség nemcsak fuvardíj lehet, hanem a vas feldara
bolásának a költsége is ide tartozik. A helyzet itt is ugyanaz, be kell 
építeni ennek a szolgáltatásnak az árát is a fordított adósan adózó 
termék adóalapjába.

A vastelepeken nem csak fordított adós tételek lehetnek, így az is 
előfordul, hogy a vevő egyenes és fordított adós portékát is vásárol. 
Ilyen esetben a két termék eltérő adózási módja marad, és itt is lehet 
szó kiszállításról. Nem tehetjük meg, hogy a nagyobb értékű tételhez 
ragasztjuk hozzá a kiszállítást, itt már sajnos arányosítani kell. Az ará

A témával kapcsolatban az elmúlt időszakban az átlagosnál több, helytelenül kiállított számlát láttam, így 
nem is volt kérdés számomra, hogy rendet kell tenni a fejekben. A fordított adózás bevezetésekor sokat em-
legettük a járulékosan keletkező események áfáját, de úgy látszik, a témát újra elő kell venni.

Fordított adózás 
keretében értékesített termékek és a hozzájuk 
kapcsolódó járulékos költségek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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nyosítást elvégezhetjük nettó ellenérték, súly vagy akár egyéb mutató 
(például a teherautón elfoglalt hely) alapján. 

Nyilván a kézenfekvő megoldás az értékarány alapján történő fel
osztás. A bevallásba így a fordított adós részhez a valamilyen arány 
alapján felosztott fuvarköltség is hozzá fog számítódni (súlyban nem, 
értékben igen).

Mi a helyzet, ha a kiszállítás ingyenes (például bizonyos érték felett 
vásárló vevő esetén ezt grátiszba adja az eladó). A válasz egyszerű: ezt 
a tételt nem kell számlázni, így nem zavar be a számlázásnál, illetve a 
bevallásnál.

Ha javítani kell a számlát

Az eddigi tapasztalatok szerint nagyon sok hibás számlázás történt. 
A javítás a szokásos módon történik, tehát vagy helyesbítő számlával 
beépítjük a fordított adós adóalapba a szállítást, vagy sztornó és új 
számla kiállításával oldjuk meg. Személy szerint az utolsó megoldást 
találom célravezetőnek, mivel a számlázott tételeket jelentősen át kell 
alakítani.

Az esetek döntő többségében a bevallás benyújtását követően tör
ténnek meg a módosítások.

Az eladói oldalon ez azt jelenti, hogy az eladó a módosító vagy 
sztornó plusz új számla átadásának időpontja szerinti bevallásában 
jelzi az adókötelezettség csökkenését. Az eredeti bevallásában szerep
lő adatszolgáltatásán nem fog módosítani.

A vevő kénytelen önrevíziót beadni, mivel fizetendő adót is meg
állapít. Tehát az eredetileg beadott bevallása önrevíziója keretében:

• kiveszi a fuvarhoz kapcsolódó levonható adót;
• ha az áfatörvény alapján a fordított adózással megállapítandó 

fizetendő adó időpontja is ugyanezen bevallási időszakra esik, 
akkor növeli a fuvarra eső fordított adózással fizetendő adó 
összegét;

• az előző ponthoz kapcsolódóan a levonható adót is bepakolja a 
bevallásba;

• végül módosítja az adatszolgáltatásban korábban leadott ér
tékadatot.

Természetesen a módosítással egy időben a feleknek pénzügyileg is 
el kell számolni a járulékos költség áfájával, azaz az eladónak a jogta

lanul a felszámított áfát vissza kell fizetnie a vevőnek, ha az ellenérték 
már rendezésre került.

Egyéb esetekben is probléma a járulékos költség

A járulékos költségek különkülön való számlázása és szerepeltetése 
más esetekben is előfordulhat.

A nehézséget általában az jelenti, hogy megállapítsuk az ügylet 
komplex jellegét. Az alapeset az, amikor többféle terméket veszünk, 
ezeket a tételeket különkülön kell a maguk adómértékével kiszámláz
ni. Ha viszont egy adott termékhez járulékos szolgáltatás kapcsolódik 
(például autószerelő beépíti az alkatrészt), akkor már biztos, hogy a 
két adóalapból egy lesz, méghozzá a jellegadó határozza meg a többit. 
Az autószerelőnél maradva a szolgáltatás adóalapjába épül be az al
katrész. De ha már veszünk egy új nyárigumiszettet, és azt felrakatjuk 
a járműre, akkor ott a termék a domináns, azaz a termék adóalapjába 
épül be a szolgáltatás.

Örök klasszikus a bérbeadás

Minden mindennel kombinálható, így több szolgáltatás is kerülhet 
egy adóalapba. Például a bérleti díj és rezsi egész biztosan egy adó
alap, akár van külön mérőóra, akár nincs. Ha a bérlet adóköteles, 
akkor a rezsi is bérleti díjjal azonosan, azaz áfával számlázandó. 
Mentesség esetén mindkét tétel mentes. Ide tartozik a bérlemény
nyel kapcsolatosan minden járulékos költség. Tehát egy adómentes 
bérbeadás esetén adómentesen kell továbbszámlázni az áfás villany
számlát is, és az adómentes közös költséget. Ha viszont a bérbeadás 
áfaköteles, akkor minden járulékos költséget áfásan kell továbbszám
lázni, még a közös költséget is.

Így kell számlázni a termékhez csapódó postaköltséget is. Hiába 
adómentes számlát kapunk a postától, ha a termék, aminek a kiszállí
tásához kapcsolódik, 27%-os áfás, akkor a postaköltségre is 27% áfát 
kell tenni. Ha a terméket 5%-os áfával értékesítjük, akkor a postakölt
ségre is 5% áfát teszünk.

Ha eladunk egy terméket és azt ki is szállítjuk, akkor 
a termékeladás adózási módját, mértékét, teljesítési 
időpontját felveszi a hozzá kapcsolódó összes egyéb, 
az eladó által vállalt költség.
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További építőipari esetek

Az építőiparban a fordított adózás okoz még sok nehézséget. Bonyo
lult feladványnak számít, ha egy építőipari cég egy szerződés kere
tében vállal fordított adós és egyenes adós szolgáltatást is. Nem a 
szerződéses darabszáma számít, nem is a pénzügyi kérdés, hanem a 
vállalt tételek egymástól való függése. Ha a vállalás mondjuk egy épü
let felújításáról, illetve a telket övező kerítés megépítéséről szól, akkor 

Ha eladunk egy terméket és azt ki is szállítjuk, akkor 
a termékeladás adózási módját, mértékét, teljesítési 
időpontját felveszi a hozzá kapcsolódó összes egyéb, 
az eladó által vállalt költség.

két külön ügyletről beszélünk, hiszen a kerítés és a felújítás egymásra 
nem épülő tételek. Ha a felújítás fordított adós, attól még a kerítés 
lehet egyenes adós.

De lehet olyan helyzet is, hogy az épületgépészetre és a belső 
vakolásra kötnek egy szerződést a felek. Nyilván itt a két munka 

egymásra épül, tehát egy ügyletként kell kezelni. Ha az épület
gépészet a jellegadó, akkor annak az adózási mértékét kell a 
vakolásra alkalmazni, de a történetnek lehetne akár az ellen
kező is a kimenete.

Érdekes kérdés, hogy egy építkezésnél az előkészítő föld
munka végzése építési hatóságiengedélyköteles építkezés
nél fordított, vagy egyenes adózás alá esik áfa szempontból. 
Ezek a munkák jellemzően a föld kitermelése, gépjárműre 

rakodása és elszállítása. A kérdés ugye azért merül fel, mert 
a szállítás nem adózik fordítottan. De akkor mi a „fő”? Az alap 

kiásása vagy a föld elszállítása?

Az építkezés részeként történt alapkiásás az áfatörvény 142. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján fordítottan adózik. A kitermelt föld 

fuvarozása pedig jellemzően mellékszolgáltatása az ilyen földmunká
nak. Viszont a fővállalkozó megbízásából, az alvállalkozó által végzett 
fuvarozás már egyenesen adózik, mivel az alvállalkozó nem végez épí
tési, építési-szerelési szolgáltatást.

Ha már itt tartunk, 
akkor mi a helyzet a daruzási szolgáltatással?

A fizetendő díj jellemzően a gépnaplóban leigazolt üzemórákból tevő
dik össze. A daruzás kiterjedhet a kivitelezéshez szükséges különböző 
anyagok és az építmény előre gyártott szerkezeti elemeinek beemelé
sére. Itt a gép bérbeadásáról van szó, amit az üzemórák alapján kell 
fizetni, vagy ingatlan létrehozatalára irányuló szolgáltatásról?

Mivel az ellenértéket döntően a leigazolt üzemórák alapján állapít
ják meg a felek, vélelmezhetően nem eredménykötelemről van szó, 
így elsősorban bérbeadás valósul meg, az ügylet egyenesen adózik. 

A bérleti konstrukciót támasztja alá az az érv is, hogy a díjat ab
ban az esetben is fizetni kell, ha mondjuk nem sikerül a szerkezeti 
elemeket beemelni. A daruzási szerződés alapján fizetendő díj megál
lapítására a leigazolt üzemórák alapján, a fel és levonulási költségek 
figyelembevételével kerül sor.
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Ingyenes bérletet kísérő közműszámla   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bérbeadás mint tevékenység

A bérbeadásnak egyik tipikus fajtája, amikor a bérbeadó nem kér 
bérleti díjat. Ennek polgárjogi részével most nem foglalkozunk, áfa 
szempontjából csak az az érdekes, hogy bármely okból külön bérleti 
díj nincs.

Nagyon fontos, hogy minden ilyen kérdésnél olvassuk el a bérbe
adás fogalmát. 

Bérbeadás, illetve bérbevétel: a bérleti szerződésen alapuló jog
viszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama 
alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék 
időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.

Rezsiköltségek

Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy bérleti díj ugyan nincs, de a 
közmű fogyasztását térítse meg a használó, akkor a közműszámlák 
továbbszámlázása bérleti díjnak minősül! Azaz, jönnek a szokásos 
következmények: ha a bérbeadó nincs bejelentkezve az adóköteles 
bérbeadásra, akkor a közműszámlák áfáját is elbukják (valamelyiknek 
le kell nyelnie), illetve a távhőszolgáltatásra vonatkozó kedvezményes, 
18%-os kulcs sem alkalmazható. 

További – bár nem nagyságrendi – kérdés a villanyszámlákon 
szereplő adó hatályán kívüli tételek kezelése. Ez is megy a bérleti díj 

adóalapjába, tehát mentesség esetén továbbra sem fog adózni, adó
köteles bérbeadás esetén viszont adóalapot képez.

Ne keverjük az előbbi esetet azzal, amikor egy telephelyen belül 
több tulajdonos van, és egy mérőórát számláznak szét. Itt valóban 
csak a közmű továbbszámlázásáról van szó, tehát nincs jelentősége 
annak, hogy mi az áfabeli jogállás bérbeadást illetően. Az adó hatá
lyán kívüli tételeket pedig ugyanúgy adó hatályán kívüli tételként kell 
továbbszámlázni.

És amikor leesik a húsz fillér…

Még egy dolog: ha rájövünk arra ingyenes (vagy akár ellenértékes) 
bérbeadóként, hogy nem vagyunk bejelentkezve az áfába, és a köz
műszámlákat pedig áfásan számláztuk tovább, akkor az adóköteles 
bérbeadásra utólag is bejelentkezhetünk. A vonatkozó jogszabályhely 
az Art. 22. § (17) bekezdése. A jogszabályhely ismerete azért fontos, 
mert az adóhatóság felé beadandó kötetlen formájú kérelemben erre 
a jogszabályhelyre hivatkozni kell.

Az ingatlanok áfabeli kezelése 2008. január 1. óta 
nincs nyugvóponton, akár az értékesítésüket, akár 
a bérbeadásukat nézzük.

Ingyenes bérletet 
kísérő 
közműszámla
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy bérleti díj 
ugyan nincs, de a közmű fogyasztását térítse meg a 
használó, akkor a közműszámlák továbbszámlázá-
sa bérleti díjnak minősül!
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Kinek kell ilyen bevallást adni?

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény alapján felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes sze
mély vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely – többek között – élelmi
szert hoz forgalomba. 

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete 2. cikk 
6. pontja alapján: „forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az 
értékesítési láncban, a gyártón és az importő
rön kívül, aki forgalmazza a terméket”.

Tehát a forgalmazás alatt értékesítést kell 
érteni, így az élelmiszerlánc minden „köz
tes” tagjára (tehát a gyártó és a végső fel
használó közötti) is fennáll a felügyeleti díj 
bevalláskészítési és -fizetési kötelezettség. 
Kivételt jelentenek ez alól azok az őstermelők, 
akiknek az éves árbevétele a 8 millió forintot 
nem haladja meg (mezőgazdasági kisterme
lők).

A díjköteles tevékenységek

A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységek töb
bek között még:

• élelmiszertermelési, tenyésztési vagy 
kísérleti célból tartott állatok forgalma
zása,

• élelmiszer vagy takarmány termelési céljából termesztett nö
vény, vetőmag, növényi termék, szaporító- és ültetési anyag 
forgalmazása,

• takarmány előállítása, forgalmazása,
• állati eredetű melléktermékek kezelése, felhasználása, további 

feldolgozása, szállítása vagy ezekből származó termékek forga
lomba hozatala,

• állatgyógyászati készítmények és állatgyógyászati termék előál
lítása vagy forgalmazása,

• növényvédő szer, termelésnövelő anyag vagy EK-műtrágya elő
állítása vagy forgalmazása.

A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző 
évi nettó árbevétel 0,1%-a (1 ezreléke). A díjalapból levonható a jö
vedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag 

annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette. 
A kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztá

si cikket értékesítő vállalkozások esetében az 500 
millió forintot meg nem haladó része után 0%.

Persze kérdés, hogy mi a kereskedelmi tör
vény alapján a napi fogyasztási cikk: 
„a vendéglátó tevékenység keretében értékesített 
termékek kivételével olyan, a lakosság napi szük-
ségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élel-
miszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztí-
tószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet 
a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül 
elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél”.

2014. február 15-től azon mikrovállalkozások 
(egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, tár
sas vállalkozás), melyek elsődlegesen végső 
fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak 
a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj 

vagy az évi húszezer forintos átalány megfizetése között.
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni május 31-ig.
A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a követ

kező év január 31-ig a Nébih részére átutalással. 
A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedel

me esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot 
szabhat ki.

Farkas Mária: Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás határideje: május 31.!

Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy bérleti díj 
ugyan nincs, de a közmű fogyasztását térítse meg a 
használó, akkor a közműszámlák továbbszámlázá-
sa bérleti díjnak minősül!

Május 31-ig nemcsak a beszámolókat, hanem számos bevallást is el kell készíteni. Ezek sorába állt be a 
Nébihnek adandó bevallás. Nézzük, kiknek kell élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizetni.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás 
határideje: május 31.!
Szerző: Farkas Mária
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Válasz-adó

A megszűnő egyéni vállalkozásnak 30 
napon belül adni kell egy soron kívüli 
1558-as bevallást; ha alkalmazottja volt, 
akkor egy soron kívüli 1508-as bevallást; 
ha áfa alanya volt, akkor egy soron kívüli 
1565-ös bevallást, és végül a biztosítási 

Az egyéni vállalkozásról szóló törvény mondja ki, 
hogy az adószám törlése egyben a vállalkozói tevé
kenység végét is jelenti (ellentétben a társas vállal
kozásokkal, ahol még cégjogilag él a cég), méghoz
zá a törlésről szóló határozat jogerőre emelkedése 
napjával szűnik meg az egyéni vállalkozás.

?

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.

jogviszonyunk lezárásaképpen a 15T1041-
esről se feledkezzünk meg. A személyi 
jövedelemadóról ebben az esetben sem 
kell soron kívüli bevallást adni, adóévet 
követően kell elszámolni a vállalkozói te
vékenységgel.

Egyéni vállalkozónak törölték az adószámát. Jogerőre emelkedés után mi a 
teendő? Úgy kell eljárni, mint aki megszűnt egyéni vállalkozó?
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Válasz-adó

?
den egyéb feltétel mellett – ezzel az összeggel 
csökkenthető az adózás előtti eredmény.

Talán annyit kell még a témához megje
gyezni, hogy ha egy társaság egy adott évben a 
vesztesége miatt a nyereségminimum szabá
lyai szerint állapítja meg az adóját, az adózás 
előtti eredményből akkor is le kell vezetnie a 
növelő és csökkentő tételeket, ellenkező eset
ben nem tudja megállapítani a negatív adó
alapot, amit a következő évekre továbbvisz.

Persze ez azért is fontos, hiszen a növelő és 
csökkentő tételekkel meghatározott adóalapot is 
össze kell hasonlítani a nyereségminimummal, 
de gyakori hiba, hogy a 29-es bevallás 03-as és 
04-es lapját már nem töltjük ki (vagy elfelejtjük 
kitölteni) a nyereségminimumos években.

Egy társaság a korábbi évben a nyereségminimum 
szabálya szerint állapította meg a társasági adó 
alapját, mert sem az adózás előtti eredmény, sem 
pedig az adóalapja nem érte el a bevétel 2%-át. Az 
ebben az évben keletkezett veszteséget le lehet-e 
vonni a következő évek pozitív adózás előtti ered-
ményéből? Azaz, lehet-e ezt a veszteséget elhatá-
rolt veszteségként nyilvántartani?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 
www.iranyadomagazin.hu

fizetésére a jövedelem- (nyereség) minimum 
alapulvételével került sor. 

Azaz, a 29-es bevallás 01-01-es lapjának 7. 
sorában (mint adóalap) két összeg is szere
pel. Valójában a c) oszlopban szereplő összeg 
után kell az adót megállapítani. Viszont az a) 
oszlopban van az általános szabályok szerinti 
adóalap, így a következő évek során – min

A jövedelem- (nyereség) minimum beveze
tésével nem változtak a veszteségelhatárolás 
szabályai. Ha az adó alapja bármely adóévben 
negatív, ennek összegével a következő adó
évek adózás előtti eredménye csökkenthető. 
Így az adóévi negatív adóalap összege akkor 
is elhatárolható és a következő adóévek alap
jaiból leírható, ha az adóévben az adó meg
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Ekáer, a folytatásos teleregény   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kérdés: 
Terméket szállít az eladó belföldön úgy, hogy útdíjköteles járművel 
indítja a fuvart, de a vevőhöz vezető út egy részére már nem hajthat 
be, ezért a vevő küld nem útdíjköteles járműveket (mondjuk hármat), 
melyekre átpakolják a termékeket.

Válasz: 
A rendszám módosítása nem lesz jó, mivel egyszerre csak két rendszám 
vihető fel a rendszerbe. Marad tehát az a módszer, hogy az egyik tet
szőleges kisautó rendszámára lemódosítom a nagyautó rendszámát, és 
a súlyadatot is a kisautóra tekintettel lecsökkentem, majd a másik két 
kisautóra tekintettel két ekáerszámot kell kérni, felrakodási helyként az 
átrakodás helyszínét (ami lehet akár GPS-koordináta is) kell megadni.

Az is fontos, hogy a két kisautóhoz rendelten legyen önálló szállító
levél, nem elegendő az útdíjköteles jármű szállítólevele.

Az ekáerszámot kockázatos termék esetén az eladónak, nem koc
kázatos termék esetén a vevőnek kell kérnie. Itt mindkét fél fuvaroz, 
tehát nem kockázatos termék esetén a fuvarköltség viselőjének kel
lene kérnie az ekáer-számot; ha a fuvarköltség is osztott, akkor a biz
tonsági megoldás az lenne, ha az eladó kérné meg az ekáer-számot.

Kérdés:
Mit tegyünk fordított esetben, tehát amikor nem útdíjköteles jármű
vel indul a fuvar és útdíjköteles járművel fejeződik be?

Válasz: Kockázatos termék esetén nincs mese, az induló kisteher-
autókra különkülön kell ekáerszámot kérni, majd az átrakodást kö
vető fuvarra tekintettel mindegyik ekáer-számhoz rendelt rendszámot 
a nagyteherautó rendszámára kell lemódosítani.

Nem kockázatos termék esetén az átrakodás helyszínétől lenne 
kötelező az ekáer-számot megkérni, de célszerűbb lenne itt is az előző 
megoldást alkalmazni.

Egyébként mindkét előző kérdésben még lehet változás, ugyanis igazá
ból nincs rá rendelkezés a jogszabályban, inkább biztonsági megoldások.

Kérdés: 
Értékadat megadása nem mindig kötelező. Ha nem kötelező és mégis 
megadja a bejelentő, de elrontja az összeget (elírás vagy deviza ese
tén rossz átváltási árfolyam), akkor lehet-e szankciója?

Válasz:
Az önkéntesen megadott adatnak is pontosnak kell lennie, illetve összeg 
és súly esetén a 10%-on kívüli tévedés miatt lehet szankció. Ebből az is 
következik, hogy a nem kötelező adatokat nem kell erőltetni.

Folytatjuk az ekáerrel kapcsolatosan felmerült kérdések ismertetését. Tényleg nem tudom megmondani, 
hogy a téma mikor „pukkad” ki. Remélem, a könyvemet már olvastad, így a válaszokhoz ismered a rendszer 
alapvető jellemzőit.

Ekáer, a folytatásos teleregény
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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magyar vevőnek. Az árut közvetlenül az utolsó magyar vevőhöz viteti 
a közbenső szereplő. Majd az utolsó magyar vevő ebből a termékből 
belföldre elad, a termék elszállításra kerül. Kérdés, hogy mely relá-
ciókban kell ekáer-számot kérni?

Válasz: Az EU-s behozatalra egyértelműen kérnie kell ekáer-számot 
az első magyar vevőnek. Az első magyar vevő és az EU-s fuvar cél
állomása szerint vevő közötti értékesítésre nem kell ekáer-szám. Az 
ezt követő belföldi ügyletre szintén nem kell ekáer-szám, mert az áru 
már egyszer belföldön adókötelesen értékesítve lett, és volt belföldi 
közúton fuvar is.

Azt azért ki lehet jelenteni, hogy egy közúti ellenőrzés ezt nem fogja 
látni, hogy a belföldi fuvarra miért nincs ekáer. Ha a hatósági zárat el akar
juk kerülni, akkor önkéntesen a belföldi fuvarra lehet ekáer-számot kérni.

Kérdés: EU-tagállambeli adóalany szállít be magyarországi raktárba 
árut, az áru tulajdonjoga nem változik, marad a külföldi tulajdoná
ban. A magyarországi raktár üzemeltetője köteles-e egyéb célú beho
zatal jogcímen ekáer-számot kérni?

Válasz: Ha a magyarországi raktár tulajdonosának vevőként, feldol
gozóként az áruhoz nincs köze, akkor nem kell neki ekáerszámot 
kérnie.

A külföldi lenne adott esetben ekáer-szám kérésére kötelezhető:
– ha a külföldi itthon szeretné az árut eladni akár belföldi, akár 

EU-s partnernek, akkor eleve magyar adószám is kellene neki, 
és az ekáer-számot is meg kell kérnie a behozatalra tekintettel;

– ha a külföldi csak logisztikai célból pakolja le az árut, majd to
vábbszállítja, akkor senkinek nem kell ekáer-számot kérni.

Kérdés: Hogyan indítsunk el fuvart az ekáer-felület üzemszünete esetén?

Válasz: Az egyik verzió, hogy az üzemszünetet éppen rögzítési fázisban 
„kapjuk el”, tehát a felületen az adatokat fel bírjuk vinni, de az ekáer
számot a rendszer már nem képzi meg. Ilyen esetben érdemes a hiba
üzenetet is tartalmazó felületet kinyomtatni, és azzal elindítani a fuvart.

Ha már az ekáerfelületen látható a hibaüzenet, akkor javasolt a 
szállítólevélre ráírni, hogy üzemszünet okán nincs ekáer-szám.

Lehet még természetesen egyedi hiba is, például az inter net   szol
gál tatás gyengülése. Ez a legrosszabb, mert ha utólag az in ter net-
szol   gáltatótól semmilyen papirost nem tudunk besze rez ni, hogy egy 
adott időintervallumban valóban kimaradt in ter net szolgáltatás, akkor 
az adóhatósággal szemben nincs mentségünk.

Önkéntesen kérünk ekáer-számot belföldi vagyon mozgatásánál. 
Ezt azért tesszük, hogy ne álljon a fuvar. Természetesen az ide felvitt 
adatoknak is helyesnek kell lennie.

Kérdés:
Be kell-e jelenteni azon veszélyes termékek UN-számát, melyeket LQ 
(kis mennyiségű) kiszerelésben szállítanak?

Válasz:
Mivel az ADR-szabályozás szerint a kiszerelésüknél fogva nem minő
sülnek veszélyes terméknek, ezért nem kell UN-számot megadni az 
ekáer-szám igénylésekor.

Kérdés:
Adott egy többszereplős ügylet. Egy EU-tagállambeli eladó értékesíti 
a terméket egy magyar vevőnek, aki azt továbbértékesíti egy másik 

Ekáer, a folytatásos teleregény   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az öltöny mint munkaruha?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Törvényi háttér

Az szja-törvény 1. számú mellékletének 8.24. pontja 1999. január 1. 
óta nem változott. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes: 
„a munkáltató által a munkavállaló magánszemélynek adott munka
ruházati termék”.

A szél tehát innen fúj, a törvény szerint adómentes lenne.

Munkaruha

Mi is tehát a munkaruha?
Munkaruha az, ami az olyan öltözet és tartozékai, amelynek célja a 
munkavállaló egészségének védelme. Ha ezt nem hordja, akkor a 
munkavállaló egészsége veszélyeztetve van.

Munkaruha az is, amit az utcai ruhára veszünk fel azért, hogy a ruházat 
nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása ne következzen be.

Munkaruha a kifejezetten jelmezszerű öltözet is. Például a kosztü
mös színielőadások jelmezei vagy a portás, pincér, sportjátékvezető, 
kegyeleti szolgáltatást végző stb. megkülönböztető jellegű ruházata és 
tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre 
alkalmatlan.

Munkaruha az öltöny?

Nem, mert a magánszemély egészségére az öltöny nincs hatással. Ha 
egy tárgyalás alatt nem öltönyt viselnénk, akkor sem lenne az egész
ségünk jobban veszélyeztetve.

Nem, mert nem azért vesszük fel, hogy az ingünk ne legyen koszos 
egy tárgyalás alatt.

Nem, mert ez nem egy megkülönböztető ruházat. És még akkor 
sem, ha sokan ezt jelmezszerű öltözetnek vélik…

Az adókötelezettség

Az ilyen jellegű költségek elszámolására adómentes kategória nincs. 
Ha tudunk vállalni valamennyi adóterhet, akkor is meg kell keresni 

hozzá a megfelelő jogcímet. Enélkül a magánszemély összevonandó 
jövedelme lesz, mely úgy adózik, ahogy a felek közötti jogviszony (pl. 
munkabér).

Az összevonandó jövedelem elkerülése érdekében vállalt adóte
her az az 51,17%. Adhatjuk üzleti ajándékként, csekély értékű aján
dékként, mindenkinek egyenlő feltételekkel stb. Ezek adóterhe mind-
mind 51,17%.

Munkaruhau-talvány

A munkaruhával kapcsolatban is érdemes körültekintően eljárni, ha 
azt utalványban adjuk. Csak akkor adómentes, ha az kizárólag a cég 
által használt és előírt munkaruhára váltható be. Egyébként a magán
személy összevonandó jövedelmével együtt kell adózni!

Az öltöny mint munkaruha?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ezeréves szabályról beszélünk, mégis minden évben van egy-két ügyfél, akinek el kell magyarázni, hogy a 
vásárolt öltönyét miért nem lehet munkaruhaként elszámolni.
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Vezércikk

A beszámoló után, de még a szabadság előtt

Most, hogy a beszámolók elkészültek, és a 2014-es évet magunk 
mögött tudhatjuk, nézzük meg, hogy milyen utómunkálatokra van 
még szükség. Mielőtt a korábbi évek anyagait elrakjuk a szekrény 
mélyére vagy visszaadjuk az ügyfélnek, egy utolsó kontroll, egy 
utolsó simítás, hogy ha majd később egy adóellenőrzésre az anya
got újra kézhez kell venni, akkor már ne érhessen minket megle
petés.

Számla javítása

Ha egy számla valamelyik adata hibás, akkor azt javítani kell. De 
vajon hiba és hiba között van-e különbség? Mit kell tenni, ha egy 
olyan adat hibás vagy esetleg változik később, ami a számlának 
nem is kötelező tartalmi eleme? A kérdés természetesen a levo
nási joggal is összefüggésben van, így kellő körültekintéssel kell 
eljárni.

Átalányadózók járulékfizetése

Az átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói kivét fogalma 
ugyanúgy értelmezhetetlen, mint ahogyan pl. az evásoknál is. Hiszen 
az e körbe tartozók nem számolnak el költséget, jövedelmüket a be
vételből a személyi jövedelemadó-törvényben meghatározott költ
séghányad levonásával állapítják meg. A járulékfizetést a törvény így 
egyedi módon szabályozza, ráadásul elképzelhető, hogy a különböző 
adóknak és járulékoknak nem azonos az alapja.

Külföldi napidíjak adózása

Amikor egy munkavállaló külföldi kiküldetésben van, előfordulhat, 
hogy a munkáltató részére napidíjat ad. Ezt a dolgozó valutában fel
veszi, de annak adóját és járulékait a fizetésénél le kell rendezni. A 
napidíjak adózása a dolgozó munkakörétől is változhat. Cikkünkben 
az adózási szabályokat kiegészítjük a napidíjak számviteli elszámolá
sával is.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Milyen	típusú	jövedelem	a	vetélkedőn	nyert	pénz?
a) Ez a jövedelem adómentes.
b) Az egyéb jövedelmek között kell bevallani.
c) Önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.

2.	 Mikor	jogosult	a	munkavállaló	műszakpótlékra?
a) Ha az este 6 és reggel 6 közötti időszakban dolgozik.
b) Ha az este 10 és reggel 6 közötti időszakban dolgozik.
c) Minden esetben, amikor a beosztás szerinti napi munkaidő kez

detének időpontja rendszeresen változik.

3.	 Kell-e	 egészségügyi	 szolgáltatási	 járulékot	 fizetni	 a	
betéti	társaság	nyugdíjas	beltagja	után,	aki	a	társa-
ság	vezető	tisztségviselője?

a) Igen, minden esetben.
b) Igen, ha máshol nem fizetnek utána ilyen járulékot.
c) Csak abban az esetben, ha egyúttal személyesen közreműködik a 

társaság tevékenységében.

4.	 Hogyan	kell	a	fordított	adózású	vasanyagok	értékesí-
tésekor	a	szállítási	költséget	leszámlázni?

a) A szállítási költség is fordítottan adózik, mert a vasanyagok értéke
sítéséhez kapcsolódó járulékos költség.

b) A szállítási költséget áfásan kell leszámlázni, mert arra nem vonat
kozik a fordított adózás.

c) Az attól függ, hogy felénk a szállítási költséget milyen áfa tar ta lom
mal számlázták le.

5.	 Milyen	 áfatartalma	 van	 az	 ingyenes	 bérbeadáshoz	
kapcsolódó	 rezsiköltség	 továbbszámlázásának	 (áfa-
alany	vállalkozó	esetén)?

a) A rezsiköltséget úgy kell továbbszámlázni, ahogyan azt felénk ki
számlázták.

b) A rezsiköltséget minden esetben áfásan kell továbbszámlázni.
c) Az attól függ, hogy a bérbeadásra milyen adózási szabályt kell 

alkalmaznunk. Ha bejelentkeztünk az áfa alá, akkor áfásan, ha 
pedig nem, akkor mentesen.

+1.	Az	alábbi	esetek	közül	melyik	számolható	el	munka-
ruhaként	adómentesen?

a) Egy cégvezető öltönye, amely a cég arculatának megfelelő színű.
b) Egy raktáros acélbetétes bakancsa.
c) Egy edző melegítője.

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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