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Előfordulhat, hogy a vállalkozás vezetősége úgy dönt, nem kívánja a 
könyvelőjét a továbbiakban megbízni, de a szerződést a könyvelő is 
felbonthatja, amennyiben a saját érdekét szem előtt tartva, ezt ítéli he-
lyesnek. Az itt felsorolt esetekben a könyvelőnek érdemes elgondolkod-
nia azon, hogy felbontja-e megbízási szerződését.

Könyvelőváltás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A nem ideális ügyfél

Előfordul, hogy a vállalkozó nem teljesíti a 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ha-
nyagságból, nemtörődömségből vagy a rossz 
szervezés következtében rendszeresen késve 
szolgáltatja a könyvelő számára nélkülözhetet-
len információkat. 

Gyakori probléma az is, hogy nem fogadja 
meg a könyvelő tanácsait, és amikor emiatt 
bajba kerül, a szakembertől várja a probléma 
megoldását. De nem ritka eset az sem, hogy 

„elfelejti” kifizetni a könyvelői díjat, minden 
alkalommal figyelmeztetni kell rá, majd 3-4 
hónap elteltével megjelenik egy zsáknyi bi-
zonylattal, régen lejárt felszólító levelekkel, 
és azonnali megoldást vár a problémáira. Ne-
héz ezeket az eseteket higgadtan kezelni, de 
természetesen a könyvelő érdeke is az, hogy 
a kapcsolat rendezetten működjön tovább, 
ezért érdemes átbeszélni a problémákat, és 
felhívni a figyelmet a szerződésben vállalt 
kötelezettségekre. Néha sikerrel járunk, és 
idejében visszafordíthatjuk a szerződésbontás 
felé vezető utat. 
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A könyvelő számos határidőnek és elvárásnak kell, hogy megfe-
leljen. Különösen veszélyes az a szituáció, amikor a szerződésben 
nincsenek szabályozva a vállalkozóra nézve kötelezően betartandó 
határidők, a könyvelő viszont nyilatkozik arról, hogy felel a bevallások 
határidőben történő leadásáért. A könyvelő képtelen teljesíteni a kö-
telezettségét, ha a bizonylatok nem állnak rendelkezésére a megfelelő 
időben, de ha nem tudja határidőben benyújtani a bevallást, és ezért 
a vállalkozást mulasztási bírság terheli, akkor a szerződés szerint ő tar-
tozik anyagi felelősséggel. Az elektronikus bevallás benyújtójaként a 
felelőssége a késve benyújtott bevallásokra vonatkozóan közvetlen.

Ugyanilyen veszélyt jelent az is, ha a vállalkozó rendszeresen kéri 
a könyvelőjét, hogy „bemondás” alapján kalkuláljon még hozzá ösz-
szegeket a bevalláshoz, azután a bediktált bizonylatok nem vagy csak 
részben érkeznek meg a könyvelésre. Hiszen a könyvelő a bevallás 
számszaki helyességéért is felelősséggel tartozik, a szóban elhangzott 
és le nem írt tételeket azonban nem tudja bizonyítani. Alapvető sza-
bály, hogy könyvelni csak bizonylat alapján lehet. 

Veszélyt jelent, ha a határidő szűkössége miatt alkalmanként be-
érkeznek a hiányzó tételek e-mailben vagy faxon keresztül. Ezeket a 
következő találkozás alkalmával ki kell cserélni az eredetivel. Ameny-
nyiben pedig olyan bizonylatot kapunk, amely a dátuma alapján már 
az előző időszakban is szerepelhetett (volna), akkor a könyvelés előtt 
meg kell győződni arról, hogy nem kaptuk meg előzőleg a már emlí-
tett módon.

Nagy problémát jelent az is, ha a vállalkozás nem utalja át a fi-
zetendő adóit, annak ellenére sem, hogy a könyvelő felhívja rá a 
figyelmét. Ilyenkor is a könyvelőtől várják a csodát, természetesnek 
veszik, hogy a szakember megírja helyettük a részletfizetési kérelmet 
– sokadszorra is. Amennyiben a felelős könyvelő nem jut dűlőre a 
cégvezetővel ezekben a kérdésekben, és többszöri felszólításra sem 
teljesíti a vállalkozó a szerződésükben vállalt kötelezettségeit, akkor 
jobban teszi, ha szerződést bont. 

A nem megfelelő könyvelő

A vállalkozó is fel fogja bontani a szerződését, ha a könyvelő nem 
figyel kellőképpen oda. Jogosan várják el a cégvezetők, hogy a fize-
tendő adókról időben legyenek tájékoztatva, amennyiben ők ehhez 
megfelelő információt szolgáltatnak. A másik ilyen elvárás, hogy a 
könyvelő munkaidőben elérhető legyen. Természetesen előfordul-
hat, hogy továbbképzés, nyaralás, tárgyalás miatt nem tud rendelke-
zésre állni, de ekkor is biztosítania kell a kapcsolattartási lehetőséget. 
Az a kolléga, aki rendszeresen „eltűnik”, a telefonját nem veszi fel, és 
a partnert nem hívja vissza, a legfőbb vonzerejét veszíti el: a bizalmat. 

A vállalkozók szeretik tudni, milyen elvárásoknak kell, hogy meg-
feleljenek, ezért a könyvelő feladata az is, hogy erről tájékoztatást 
nyújtson. Nem biztos, hogy egy cégvezető tisztában van a könyvelői 
feladatokkal és határidőkkel. Lehet, hogy ezért nem szól, ha bejelen-
tési kötelezettség alá eső változás történik a cég életében, vagy tudat-
lanságból nem juttatja el határidőben a bizonylatokat a könyvelőjé-
hez. Amikor ebből probléma keletkezik, a könyvelőt fogja hibáztatni 
– valljuk be, jogosan. Ezért, különösen a kezdő vállalkozók esetében, 
célszerű a szerződésben rögzíteni azokat a határidőket, amelyek a 
vállalkozóra nézve kötelezően betartandóak, illetve azokat a változá-
sokat, melyekről a könyvelőt haladéktalanul értesítenie kell. 

Mit tegyünk, ha minden igyekezetünk ellenére végül s
zerződésbontásra kerül a sor?

A határozatlan időre kötött szerződéseket időpontra tekintet nélkül 
mindkét fél felbonthatja. A könyvelő az addig elvégzett munkájáért 
felelősséggel tartozik, akkor is, ha ezt nem rögzítik külön írásban. 

Ha a szerződés írásban köttetett, írásban is kell felbontani, azon-
ban indokolni nem szükséges. A felbontásban megjelölt időpontban 
érdemes elkészíteni az átadási-átvételi jegyzőkönyvet, melyet mindkét 
fél aláír. A jegyzőkönyvben az összes olyan dokumentumot fel kell tün-
tetni, mely átadásra került, és célszerű rögzíteni, hogy a továbbiak-
ban van-e még valamelyik félnek követelése a másikkal szemben, ha 
igen, az hogyan és mikor teljesül. A szerződés felbontását követően a 
megbízónak be kell nyújtania a ’T182-es adatlapot, melyben közli az 
adóhatósággal, hogy a továbbiakban a megbízott személy nem nyújt-
hat be elektronikus bevallást a vállalkozás részéről. Amennyiben ezt 
a megbízó nem teszi meg, akkor meg kell tenni a könyvelőnek a saját 
nevében, jelezve, hogy a továbbiakban nem vállalja a megbízást.

A könyvelő csak azokért a bevallásokért tartozik felelősséggel, me-
lyeket ő nyújtott be. Amennyiben a vállalkozás következő könyvelője 
visszamenőlegesen önrevíziót, illetve pótbevallást készít, azok adat-
tartalmáért már ő felel. Gyakran okoz problémát az erre az időszakra 
vonatkozó, adóhivatal részéről történő utólagos ellenőrzés. A későbbi 
vitákat megelőzendően érdemes a szerződés felbontásakor azt is írás-
ban rögzíteni, hogy a volt könyvelő vállalja-e a cég képviseletét azon 
időintervallum ellenőrzésében, melyet ő könyvelt, és ha igen, milyen 

A könyvelő a bevallás számszaki helyességéért is 
felelősséggel tartozik, a szóban elhangzott és le nem 
írt tételeket azonban nem tudja bizonyítani.
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keresések időpontját. Nem érdemes nullás bevallásokat benyújtani a 
cég nevében, mert elképzelhető, hogy már másik kolléga foglalkozik 
a társasággal. Előbb vagy utóbb a vállalkozó jelentkezni fog, hiszen 
az adóhatóság is felszólító levelekkel ostromolja majd. Ekkor pedig a 
fent leírt megoldást célszerű választani, azaz valamiféle írásbeli meg-
egyezésre kell törekedni.

Működő cég átvétele

A gazdasági életben azonban gyakran fordul elő az is, hogy egy már 
évek óta működő vállalkozás könyvelésével bíznak meg bennünket.

Az első megkeresés alkalmával célszerű tisztázni, mi vezetett a cég-
nél a könyvelőváltáshoz, ki bontotta fel a szerződést, a könyvelő vagy 
a vállalkozó, és miért. Millió oka lehet a könyvelőváltásnak, ezek közül 
a leggyakoribb esetek:

A vállalkozó nem volt megelégedve a szolgáltatással. Ilyenkor ér-
demes tisztázni, milyen hiányosságokat tapasztalt az előző könyvelő-
jénél, és alaposan átgondolni, ezeket a problémákat mi meg tudjuk-e 
oldani. A szerződésben pedig rögzíteni kell a feladatokat, mindkét fél 
érdekében.

A könyvelő „mondott fel”, nem akarta a továbbiakban vállalni a 
cég iránti számviteli felelősséget. Ilyen esetben különösen érdemes 
minden elhangzott mondatra odafigyelni, és nem árt elkérni a kolléga 
telefonszámát, hogy az ő véleményét is meghallgatva tudjunk dönte-
ni, elvállaljuk-e a társaság könyvelését.

A vállalkozás telephelyet, székhelyet változtat, vagy tulajdonosvál-
tás történik, és szeretné a könyvelését elérhető távolságban megol-
dani. Általában az ilyen vállalkozásokat könnyen át lehet venni, nem 
okoz különösebb problémát a könyvelőváltás.

Családi vállalkozások esetében gyakori az összeférhetetlenség: 
például egy válás során a céget tovább vezető személy nem szeretné, 
ha a család előző könyvelője információkat szolgáltatna a volt házas-
társ részére. Ezekkel az esetekkel sincs különösebb nehézség, általá-
ban könnyű kommunikálni a kollégával is.

A működő cég könyvelését január elsejével a legkönnyebb elvál-
lalni, érdemes megegyezni a kollégával, hogy az előző év számviteli 
zárását végezze el, a vonatkozó bevallásokat készítse el, és nyújtsa be 
az adóhivatalokhoz. Amennyiben a kolléga erre nem hajlandó, akkor 
az általa szolgáltatott adatokból kell összeállítanunk a záró bevallá-
sokat, de ebben az esetben írásban rögzítsük a tényt, hogy a közölt 
adatok mögöttes tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Illetve, ha a 
vállalkozó ezt megfizeti, újra feldolgozhatjuk az előző év bizonylatait. A 
könyvelést az előző évi zárás nélkül is el lehet kezdeni, a számviteli nyi-
tás utólag elkészíthető. Áfabevallás benyújtása előtt azonban be kell 

díjazás ellenében. Természetesen etikusnak azt nevezhetjük, ha a 
könyvelt időszakra vonatkozó ellenőrzéseknél az elévülési időn belül a 
volt könyvelő képviseli a vállalkozást, azonban csak díjazás ellenében, 
hiszen ez pluszidőt és munkát jelent a szakember számára is.

Visszatarthatóak-e a bizonylatok?

Előfordulhat olyan eset, amikor a könyvelő azért dönt a szerződés-
bontás mellett, mert a vállalkozó jelentős tartozást halmozott fel vele 
szemben. A szerződésben foglaltak szerint polgári peres úton érvé-
nyesíthetné a követelését, de köztudottan ez rengeteg időt és ener-
giát emészt fel. Ezért előfordul, hogy a könyvelők ahhoz a „trükkhöz” 
folyamodnak, hogy ameddig a vállalkozó nem egyenlíti ki a tartozását, 
addig visszatartják a bizonylatokat, ezzel mintegy ellehetetlenítik a cég 
további működését. Ez érdekes kérdések sorozatát veti fel, hiszen a 
könyvelőnek nincs joga önbíráskodni, viszont a vállalkozónak sincsen 
joga fizetés nélkül távozni. Köztes megoldásnak tűnik, ha a szerző-
dés felbontásakor írásban rögzítik, milyen ütemben történik meg a 
pénzügyi rendezés, és ennek fejében a volt könyvelő mikor milyen 
iratokat köteles átnyújtani. Amennyiben meg tudnak állapodni a felek 
egymással, úgy a megállapodást aláírásukkal hitelesítik, ettől kezdve 
az egy szerződésnek minősül. A könyvelőnek tehát megegyezésre kell 
törekednie, hogy jogi szempontból ne legyen támadható.

Találkozunk olyan esetekkel is, amikor a cégvezető egyszerűen el-
tűnik. Nem reagál a telefonos és az internetes megkeresésekre sem. 
Ebben az esetben a könyvelő nem tehet mást, mint hogy megőrzi a bi-
zonylatokat, és a saját védelme érdekében feljegyzi a sikertelen meg-

A könyvelő a bevallás számszaki helyességéért is 
felelősséggel tartozik, a szóban elhangzott és le nem 
írt tételeket azonban nem tudja bizonyítani.
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kérnünk az előző bevallást, hogy megbizonyosodjunk róla, nincs-e 
áthúzódó tétel, amely befolyásolná a nyomtatvány kitöltését.

Sajnos azonban az esetek nagy többségében nincsen ilyen szeren-
csénk, és a könyvelőváltásra év közben kerül sor. Bármelyik hónap 
elejétől megkezdhető a könyvelés, de a folytonosságot biztosítanunk 
kell. Amennyiben a vállalkozást viszonylag év elején vesszük át, és nin-
csen számottevően sok bizonylata, meg kell fontolni, nem járunk-e 
jobban, ha januártól újra feldolgozzuk az anyagot. Ha ez nem meg-
oldható, a már lekönyvelt részről főkönyvi kivonatot kell kérni, és ez 
alapján elvégezni az évközi nyitást. Visszamenőlegesen tételeket be-
könyvelni ilyenkor nem szabad, hiszen az befolyásolhatja a kolléga 
által benyújtott bevallásokat, és az év végi zárás eredményadatait is. 

Néhány dokumentum, amit mindenképpen meg kell kapnunk a 
kollégától:

• főkönyvi kivonat,
• tárgyi eszköz kartonok,
• készletleltár és készletnyilvántartó kartonok,
• pénztárnapló,
• áfaanalitika (amennyiben nem egy lezárt bevallási időszakot 

követően kezdjük meg a könyvelést),
• nyitott (rendezetlen) vevő-, szállító-nyilvántartó kartonok,
•  hitelszerződések, és az ide könyvelt tételek analitikája, 

tagikölcsön-nyilvántartó karton,
• amennyiben könyvelésre került valamilyen rendkívüli ese-

mény, illetve „egyéb” elnevezés alatt könyvelt tételt látunk, az 
ezekről szóló gazdaságiesemény-kartonok,

• bérszámfejtett dolgozók törzsadatai és bérfizetési jegyzékei, 
bérkartonok.

Vannak könyvelők, akik a cég átvételéhez a tárgyév összes gazdasági 
eseményéről kérik a kartonok kinyomtatását. Ez súlyra is sok papírt je-
lent, könnyebb a helyzet, ha ezt pdf-ben kérjük. Persze mindez telje-
sen felesleges lehet, ha az előző könyvelő vállalja az ő időszakát érintő 
ellenőrzések esetén a képviseletet, együttműködést. A fent felsorolt 
kartonokból az összes szükséges információ kinyerhető. 

A bérszámfejtés során fontos, hogy az év folyamán már kifizetett 
béradatokat a dolgozók paraméterei között rögzítsük. Az alkalmazott 
program függvénye, hogy az előző kolléga által tárgyévre számfejtett 
béreket tudjuk-e egy összegben mintegy „hozott” bért kezelni, vagy a 
tárgyév bérszámfejtését újra el kell végezni.

Az adóhivatal nem tolerálja a könyvelőváltásból adódó nehézsé-
geket, ezért a kollégáknak kell körültekintően eljárniuk, hogy a váltás 
gördülékenyen menjen, és az adatok ne vesszenek el, illetve ne kerül-
jenek duplán rögzítésre.

Jogszabályi háttér

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 61.  §-ának c) 
pontja alapján a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkálta-
tójától a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges 
felszerelések, munka- és védőeszközök, előírt védőital, valamint 
tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. 

A  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. §-ának (10) 
bekezdése szerint, ha a munkahelyi klíma zárt téri és szabadtéri mun-
kahelyen a 24 ºC (K) EH-értéket meghaladja, a munkavállalók részé-
re igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A 
folyadékveszteséget általában 14–16 ºC hőmérsékletű ivóvízzel kell 
pótolni. 

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát 
elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott 
ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készíté-
se, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása 
mellett történhet. 

Számviteli elszámolás

Na jó, elég a jogszabályokból! Azt tehát tudjuk, hogy a munkáltatónak 
védőitalt kell biztosítani a munkavállalók részére. 

A védőital-juttatás sajátos nem pénzben kapott (természetbeni) 
juttatás, amelyet – éppen ezért – a személyi jellegű egyéb kifizetések 
között kell elszámolni, és természetesen a felszámított áfát nem lehet 
levonásba helyezni. 

Ebben a kánikulában az egyik legfontosabb, hogy 
elegendő folyadékot fogyasszunk. És most, amikor 
az átlagosnál magasabb a hőmérséklet, újra és 
újra fókuszba kerül a foglalkoztatók védőital-jut-
tatása. Kérdés, hogy mikor, milyen mennyiségben, 
milyen formában kell a munkavállalók részére kö-
telezően biztosítani a védőitalokat.

Védőital
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Védőital   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Itt persze különbség még az is, hogy az előbbi esetben (azaz a vé-
dőitalnál) nem lehet az áfát levonni, míg a vállalkozási tevékenység 
során felhasznált víz díjában levő áfa levonható. 

Adókötelezettség

Egy kicsit itt is idézzük a jogszabályt. 
Az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján nem keletkezik bevétel:

„…valamely személy által a tevékenységében közreműködő 
magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berende-
zés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (fűtés, 
világítás stb.) igénybe vételére tekintettel, amelynek használata, 
igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókö-
rében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve 
azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás, valamint 
a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 
feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint 
a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítása), abban az 
esetben sem, ha a dolog, a szolgáltatás személyes szükséglet ki-
elégítésére is alkalmas, és a tevékenység hatókörében történő 
hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igény-
bevétel során nem zárható ki a magáncélú használat, hasznosí-
tás, igénybevétel.”

A jogszabályi előírás alapján biztosított védőital tehát nem minősül 
bevételnek. Így azt személyi jövedelemadó nem terheli, és a vállalko-
zási tevékenység érdekében felmerült költség mértékével a társasági 
adó alapját sem kell növelni.

De vigyázz! Ha a foglalkoztató által juttatott ital nem felel meg a 
védőital jogszabály által meghatározott követelményeinek, azaz pél-
dául kávé, energiaital vagy túlzottan édesített üdítőital fogyasztását 
biztosítja a tevékenységében részt vevőknek vagy üzleti partnereinek, 
vendégeinek, ebben az esetben az ital egyes meghatározott juttatás 
lesz, s a kifizetőt a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% személyi 
jövedelemadó- és 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás-fizetési 
kötelezettség terheli.

Sokszor látom ezt a költséget az anyagköltségek között elszámolva, 
ami azért nem jó, mert anyagköltségként a vállalkozási tevékenység 
során felhasznált víz és más folyadékok bekerülési értékét kell el-
számolni. Ami tehát nem a dolgozóknak adott juttatás, hanem más 
ok miatt felhasznált víz. Ilyen például a vezetékes víz, mely például a 
„mellékhelyiségben” elvégzi a szükséges tisztításokat. J 

A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszol-
gálása a közegészségügyi követelmények betartása 
mellett történhet. 
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Iskolakezdési támogatás – nyáron is adhatjuk   Fata László

Miért most?

Különösen azért érdemes elő-
re készülni erre, mert a mun-
katársak szeretik, ha időben 
megkapják, és valóban hasz-
nálhatják majd az iskolakezdés 
költségeinek térítésére. Persze 
a tankönyvre, taneszközre, ru-
házatra költhető utalványt majd 
egy késő őszi kiosztás esetén is 
jól tudják hasznosítani a munka-
társaink, de ekkor nem célszerű 
hangsúlyozni, hogy ezt az isko-
lakezdéshez adjuk (attól még 
a megfelelő dokumentációval 
adózhat ez kedvezően, ha az 
egészet például ruhákra költi a 
család).

Mivel egyre jobban meg-
oldott, hogy tényleg lehessen 
fizetni az utalványokkal akár a 
tankönyvek árát is. Így ha idén is 
működik majd ez, akkor célszerű 
a szeptember előtti kiosztással 
terveznünk. Ehhez azonban lassan el kell kezdenünk a nyilatkoztatást, 
a megrendelést.

A támogatás mértéke

Az iskolakezdési támogatást 
gyermekenként a minimálbér 
30%-ig adhatja a munkáltató a 
munkavállalójának vagy társas 
vállalkozás a személyesen köz-
reműködő tagjának. Ez az érték 
105 000 forintos minimálbérrel 
számolva 2015-ben 31 500 Ft 
iskolás gyermekenként. 

Ráadásul egy megfelelő gyer-
mek után mindkét jogosult szülő 
megkaphatja a munkáltatójától 
összesen tehát 63 000 Ft érték-
ben. Ha csak az egyik szülő a 
munkavállalónk, akkor kizárólag 
neki adhatjuk csak ezt a juttatást 
a minimálbér 30 százalékáig, a 
másik szülőnek az őt foglalkoz-
tató vállalkozás adhat ilyet. Ha 
azonban mindkét szülő nálunk 
dolgozik, akkor egy gyermekük 
után 31 500–31 500 forintot 
kaphatnak. Természetesen le-

hetőség van ennél kisebb összegű támogatásra is. Sőt a munkáltató 
a pénzügyi helyzetének függvényében azt is megteheti, hogy például 
augusztusban ad 10 000 forintot, majd novemberben még 20 000-et.

Az iskolakezdési támogatás kizárólag papíralapú vagy elektronikus 
utalvány formájában adható. Az elektronikus utalvány előnye, hogy a 
SZÉP Kártyához hasonlóan csak az első évben kell kiosztanunk a kár-
tyát, majd a következő években már csak utalnunk kell a feltöltést, 
amit majd a dolgozó felhasználhat.

Bár korai lehet, hogy már most az iskolakezdésről írok, de az ezt támogató béren kívüli juttatás a tanévkez-
dést megelőző 60. naptól év végéig adható. Így tehát szeptember 1-jei iskolakezdéssel számolva július első 
felében már oszthatjuk is.

Iskolakezdési támogatás –
nyáron is adhatjuk

A felsőoktatásban tanuló hallgatókra, illetve 
az óvodásokra tekintettel azonban nem kaphatnak 
a szülők ilyen támogatást.

Szerző: Fata László
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A szülő

A juttatást azok kaphatják, akik családi pótlékra jogosult szülei az 
előzőekben leírt gyermeknek vagy e szülővel közös háztartásban élő 
házastársak. 

Itt érdemes a családi pótlék korhatárára is figyelnünk, lehet valaki 
középiskolás, de már nem jogosult a szülő családi pótlékra, de a 13., 14. 
tanévben közoktatásban részt vevők is megfelelhetnek a feltételeknek.

Emellett ha nem valósul meg a közös háztartásban élés, a házassá-
gi kötelék, akkor nem adható ilyen juttatás az érintett magánszemély-
nek. Ha azonban megvalósul, akkor abban az esetben is adható, ha a 
gyermek nem a magánszemély saját gyermeke.

A nyilatkozat

A személyi jövedelemadó-törvény szerint a magánszemély nyilatkoza-
ta alapján kell megállapítanod a kedvezményes adózás feltételeit, de 
szerencsére más dokumentumokat nem kell begyűjtened. Így nincs 
szükség például iskolalátogatási igazolásra. 

Többszörözés

A juttatás feltételrendszeréből jól látható, hogy sem az egyedi keret-
hez, sem az éves 200 ezer forintos összkerethez nem kell figyelnünk, 
hogy máshol kapott-e ilyen juttatást a magánszemély.

Szerencsés esetben egy gyermek után – a feltételek fennállása 
esetén – több helyről, többszörös értékben is megkaphatja a dolgozó 
ezt a juttatást kedvező adózással.

Ha például van 2 félállása és két vállalkozásában személyesen köz-
reműködő tag, akkor bizony egyetlen gyermek után mind a négy he-
lyen igénybe veheti az iskolakezdési támogatást 31 500 Ft (összesen 4 
x 31 500 Ft) értékben kedvező (35,7%) közteherrel.

Egy juttató azonban nyilván nem adhat egy gyermek után többször 
egy magánszemélynek még akkor sem, ha többszörös jogviszony áll 
fenn köztük.

Elektronikus utalvány esetén egy feltöltési lista, papíralapú utal-
ványnál az átvételi lap alapján igazolható, hogy kik részesültek ebben 
a juttatásban.

A fizetendő adó

Az iskolakezdési támogatásra a juttatás értékének 1,19-szeresére kell 
fizetnünk 16% személyi jövedelemadót és 14% ehót. Így összesen 
35,7% közterhet fizet a munkáltató, ha betartja a juttatás kiadásának 
feltételrendszerét.

Érdemes arra is figyelni, hogy az iskolakezdési támogatás formájá-
ban adott juttatás értékét bele kell számolni a béren kívüli juttatások-
ra vonatkozó éves teljes 200 000 forintos keretbe, és csak a kereten 
belül adott juttatások esetén érvényesíthetjük a kedvező mértékű 
közterhet. A juttatás egyedi értékének vagy az éves összkeret munkavi-
szonyban töltött napokkal arányos részének túllépése esetén a felette 
lévő részre már 51,17% közteherrel egyes meghatározott juttatásként 
kell bevallanunk és megfizetnünk az adót.

A már említett időbeni megkötés és a kedvezményes adózás ma-
ximális összege mellett egy csomó dologra kell figyelnünk, de szeren-
csére mindezek vizsgálatát a mellékelt nyilatkozattal el tudjuk intézni.

A gyermek

A gyermek köznevelésben (általános vagy középiskolai oktatásban) 
kezd iskolaévet. Ez nem feltétlenül kell, hogy Magyarországon történ-
jen. Minden EGT-államban folyó hasonló képzés jó lesz. A felsőokta-
tásban tanuló hallgatókra, illetve az óvodásokra tekintettel azonban 
nem kaphatnak a szülők ilyen támogatást. 

Fata László – cafeteria-szakértő 2005 óta fog-
lalkozik béren kívüli juttatásokkal. A Cafeteria 
TREND magazin (www.cafeteriatrend.hu) ala-
pítója, szerkesztője. Eddigi munkája során több 
mint 70 000 munkavállaló cafeteria-rendszerébe 
szólt bele közvetlenül.
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Osztalékelszámolás szabályai 2016-tól   Kardos Barbara

A jelenlegi előírás

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a jóváhagyott osztalék összegé-
re vonatkozó információ részét képezi az adott üzleti évről összeállított 
beszámolónak. A szabály alkalmazása a gyakorlatban úgy néz ki je-
lenleg, hogy a fordulónapot követően (továbbiakban: FN) a mérleg-
készítés időpontjáig (továbbiakban: MK) gyűjtésre kerülnek az üzleti 
évre vonatkozó információk. Ezt követően, az MK után a beszámoló 
összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő összeállítja a 
beszámolót, az eredménykimutatást az adózott eredményig. Majd a 
vezető tisztségviselő javaslatot tesz az osztalékra, így kerül levezetésre 
a mérleg szerinti eredmény. Kötelező könyvvizsgálat esetén itt kerül-
het kibocsátásra első körben könyvvizsgálói jelentés.

A beszámoló elfogadása érdekében összehívott taggyűlés, közgyű-
lés dönthet úgy, hogy nem fogadja el a vezető tisztségviselő javaslatát 
az osztalékra vonatkozóan és attól eltérő összegben hagy jóvá osztalé-
kot. Ebben az esetben az adózott eredmény felosztásáról szóló dön-
tésnek megfelelően a beszámoló mérlegét és eredménykimutatását 
módosítani szükséges, valamint a kiegészítő mellékletben rögzíteni 
kell, hogy a tulajdonosok nem fogadták el az adózott eredmény fel-
osztására szóló javaslatot. Valamint a könyvvizsgálónak a módosított 
beszámoló alapján ismét jelentést kell kibocsátania.

Az idősíkon szemléltetve így néz ki a folyamat:

A módosítás lényege

2016-tól kezdődő üzleti évek beszámolóinak összeállítása során 
már nem lesz szükség a „dupla körök futására”, mivel a jóváhagyott 
osztalék a jóváhagyás időpontjában válik majd kötelezettségé, azaz 
először a 2016-os üzleti év beszámolója alapján 2017. évben kell 
majd az új szabályok alapján könyvelni a jóváhagyott osztalékot. A 
vezető tisztségviselő által az adózott eredmény felosztására vonat-
kozó javaslata a beszámoló kiegészítő mellékletének lesz kötelező 
eleme. Ott is csak az éves beszámolót (továbbiakban: ÉB) készítők 
esetében, ugyanis az egyszerűsített éves beszámolót (további-
akban: EÉB) készítők kiegészítő mellékletének nem lesz kötelező 
eleme. 

A beszámoló tehát nem fogja tartalmazni a jóváhagyott osztalékra 
vonatkozó információt, azonban a beszámoló közzétételéhez kapcso-
lódóan megmarad az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat 
letétbe helyezési (közzétételi) kötelezettség.

Könyvviteli nyilvántartás

Az osztalék összegét meghatározó „adózott eredmény felosztásáról 
szóló döntés” dátumával kell tehát majd (először 2017-ben) könyvel-

2016. január elsején vagy azt követően kezdődő üzleti évekre vonatkozóan átfogóan változik a számviteli 
törvény (továbbiakban: Sztv). 

Az Sztv. átfogó módosítása a 2013/34. EU-irányelv előírásainak megfelelően történt és a módosítások 
jelentős többségét az új irányelvhez való alkalmazkodás tette szükségessé. 

A cikksorozat első részében az osztalékelszámolás megváltozott szabályai kerülnek összefoglalásra.

Osztalékelszámolás szabályai
2016-tól
Szerző: Kardos Barbara

2016-tól kezdődő üzleti évek beszámolóinak össze-
állítása során már nem lesz szükség a „dupla körök 
futására”, mivel a jóváhagyott osztalék a jóváhagyás 
időpontjában válik majd kötelezettségé.

Fordulónapot
követően:

XII. 31.

Mérlegkészítés
időpontjáig:

III. 31.

Adózott
eredmény
felosztása

V. 31.
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A megfogalmazás sorrendje tartalmi változást is hoz, mely változást 
a következő táblázat foglalja össze az osztalékfizetés forrására vonat-
kozóan:

A B C D E
AE 10 20 20 –10 –20
ET 15 –30 –15 15 15
Régi szabály 25 20 20 5 0
Új szabály 25 0 5 5 0

A 2016. üzleti évtől kezdődően alkalmazásra kerülő új szabály azok-
ban az esetekben hoz változást az osztalékfizetés fedezetének, forrá-
sának meghatározása során, amikor az adózott eredmény pozitív és az 
eredménytartalék negatív. 

Az osztalékfizetési korlát vizsgálata során továbbra is figyelemmel 
kell lenni a korrigált saját tőke és a jegyzett tőke viszonyára, mivel csak 
addig a mértékig fizethető osztalék, ameddig a korrigált saját tőke 
nem csökken a jegyzett tőke alá. A korrigált saját tőke meghatározá-
sához továbbra is a lekötött tartalékot és az értékelési tartalékot kell 
levonni a saját tőkéből. Az értékelési tartalék vonatkozásában történt 
pontosítás az Sztv.-ben, mert 2016-tól kiegészítésre került a „pozitív” 
szócskával, azaz a lekötött tartalék mellett a pozitív értékelési tartalék-
kal csökkentett saját tőke a korrigált saját tőke. 

A pontosításra azért volt szükség, mert valós értéken történő ér-
tékelés alkalmazása mellett lehet negatív az értékelési tartalék, mely 
negatív szám levonásával alaptalanul emelkedne a kifizethető oszta-
lék összege.

Összefoglalva

Összefoglalva tehát az Sztv. 39. § (3) alapján vizsgálni kell az oszta-
lékfizetés fedezetét, forrását, ami az adózott eredménnyel kiegészített 
eredménytartalék, illetve meg kell nézni, hogy a korrigált saját tőke 
mennyivel magasabb, mint a jegyzett tőke. 

A forrás és a korrigált saját tőke alapján megállapított értékek 
közül a kisebb lesz a maximálisan kifizethető osztalék összege, 
ennél többet tehát a jogszabályi korlát miatt nem hagyhat jóvá a 
döntéshozó testület. Kellő számviteli ismeretek hiányában a ta-
gok, tulajdonosok továbbra is a beszámolót összeállító számviteli 
szakember szaktudására kell, hogy támaszkodjanak a maximális 
osztalék meghatározásában. 

ni a jóváhagyott osztalék összegét kötelezettségként az eredménytar-
talék csökkenésével szemben, azaz

T 413. Eredménytartalék – 
K 476. Tagokkal, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség

Változás az eredménykimutatás szerkezetében

Az eredménykimutatás tehát nem fogja tartalmazni az eredménytarta-
lék igénybevételét osztalékra, részesedésre, illetve a jóváhagyott osz-
talék, részesedés összegét, ennek megfelelően megszűnik a mérleg 
szerinti eredmény mint eredmény kategória. 

F. Adózott eredmény
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény

Osztalékfizetési korlát

Az osztalékfizetési korlát meghatározásának szabályai is változnak. 
A jelenleg hatályos szabályozás az osztalékfizetés forrásaként „a 
tárgyévi adózott eredményt, illetve a szabad eredménytartalék-
kal kiegészített tárgyévi adózott eredményt” nevesíti, a jövőben 
a megfogalmazás megfordul és az „előző üzleti évi adózott ered-
ménnyel kiegészített szabad eredménytartalék”-ként határozza 
meg. 

2016-tól kezdődő üzleti évek beszámolóinak össze-
állítása során már nem lesz szükség a „dupla körök 
futására”, mivel a jóváhagyott osztalék a jóváhagyás 
időpontjában válik majd kötelezettségé.
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Osztalékelőleg

Az osztalékelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok az osztalékfizetésre vonat-
kozó szabályokhoz hasonlóan változtak. Bár az új Ptk.-ból kimaradt a „hat 
hónapos szabály”, 2014. XI. 27-től hatályos az Sztv. új előírása, mely szerint 
a legutolsó beszámolót, vagy ha ilyen készült, a közbenső mérleget a mér-
leg fordulónapját követő hat hónapig lehet figyelembe venni a saját tőke 
alátámasztására. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 2015. VI. 30-ig a 2014. XII. 
31-i fordulónappal elkészített beszámoló alapján lehet osztalékelőleg-kifi-
zetésről dönteni. Ezt követően, az osztalékelőleg-fizetéshez közbenső mér-
leget kell készíteni. A közbenső mérleget analitikus és főkönyvi adatokkal, 
leltárral és eredménykimutatással kell alátámasztani, valamint kötelező 
könyvvizsgálat esetén könyvvizsgáltatni is kell (Sztv. 21. §). Az új Ptk. 3:186. 
§ alapján, ha a beszámolóból megállapítható, hogy osztalékfizetésre nincs 
lehetőség, akkor az osztalékelőleget a tagok kötelesek visszafizetni (ezért 
már nem kell a tagoktól az erre vonatkozó nyilatkozat).

A saját részvény, saját üzletrész visszavásárlására az osztalékfize-
téshez, osztalékelőleg-fizetéshez hasonló szabályok vonatkoznak. A 
visszavásárlás feltétele, hogy az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év 
mérlegében kimutatott (jóváhagyott osztalékkal, osztalékelőleggel 
csökkentett) korrigált saját tőke összege csökkentve a visszavásárlás 
(a megszerzés) értékével sem csökken a jegyzett tőke összege alá. A 
visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész névértékére vonatkozóan 
nincs korlátozás, az lehet a visszavásárlási érték alatt vagy felett is.

Példa

„A” vállalkozásnál az alábbi adatok ismertek:  
D. Saját tőke 58 500
I. Jegyzett tőke 10 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–) 2 000
III. Tőketartalék 5 000
IV. Eredménytartalék 12 000
V. Lekötött tartalék 3 000
VI. Értékelési tartalék 30 000
VII. Adózott eredmény 500

A vállalkozás taggyűlése 5000 E Ft osztalékot hagyott jóvá a május 10-i 
taggyűlésen. A vállalkozás június elején vissza kívánja vásárolni üzlet-
részeinek 15%-át 14 000 E F-ért.

A visszavásárlás fedezete, forrása: 500 + 12 000 – 5000 = 7500 E Ft
Jóváhagyott osztalékkal csökkentett saját tőke a visszavásárláskor: 

53 500 E Ft
Jóváhagyott osztalékkal csökkentett KST: 53 500 – 33 000 = 20 500 E Ft

Nem vásárolható vissza 14 000 E Ft-ért saját üzletrész, maximum 
7500 E Ft lehet a visszavásárlási érték.  

Az alábbi táblázatban hét esetben kerül levezetésre a maximálisan kifizethető osztalék összege:

A B C D E F G
D. Saját tőke 58 500 43 000 36 500 35 000 56 000 41 000 46 000
I. Jegyzett tőke 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
III. Tőketartalék 5 000 5 000 5 000 5 000 – 5 000 10 000
IV. Eredménytartalék 12 000 12 000 –10 000 –10 000 –10 000 –10 000 –10 000
V. Lekötött tartalék 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
VI. Értékelési tartalék 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
VII. Adózott eredmény 500 –15 000 500 –1 000 25 000 5 000 5 000

Osztalékfizetés forrása =
ET + AE 12 500 –3 000 –9 500 –11 000 15 000 –5 000 –5 000
KST 25 500 10 000 3 500 2 000 23 000 8 000 13 000
KST-vizsgálat alapján korlát 15 500 – – – 13 000 – 3 000

Max. osztalék 12 500 – – – 13 000 – –
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Devizás gyűjtőszámla könyvelése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mi az a gyűjtőszámla?

Ha a vállalkozás ugyanazon adómegállapítási időszakban ugyanan-
nak a partnernek több, az áfatörvény szerint számla kibocsátásá-
ra okot adó ügyletet teljesít, az egyes teljesítéseket kiszámlázhatja 
„könnyítésként” egyetlen számlában, ezt nevezzük gyűjtőszámlának. 
Kibocsátása akkor lehetséges, ha az eladó a vevővel erről írásban elő-
zetesen megállapodott. Ebben az esetben a számla kiállításának legké-
sőbb a kiállító adóalany adómegállapítási időszakának utolsó napjáig 
meg kell történnie, de legfeljebb az attól számított 15 napon belül. 

Az Áfa-tv. előírásaiból következően a gyűjtőszámlának tételenként 
tartalmaznia kell az összes, a gyűjtőszámla kibocsátására jogalapot 
teremtő ügyletet. Mivel a gyűjtőszámla nem egy gazdasági eseményt 
(értékesítést) tartalmaz, azon a szerződés szerinti teljesítés időpontját 
ügyletenként fel kell tüntetni. Ebből az is következik, hogy az értékesítés 
árbevételét külön-külön indokolt a teljesítés időpontja szerint könyvelni.

Devizás számla kezelése

Általános szabály, ha a számlát devizában állítják ki, akkor a devizaér-
téket a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó – az Szt. 60. §-a 
szerint választott – devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

Ha a devizában kiállított gyűjtőszámlán különböző – szerződés 
szerinti – teljesítési napokkal történt a termékértékesítés, illetve a 
szolgáltatásnyújtás, akkor ezen devizatételeket a teljesítés napján 
érvényes, választott (és jellemzően eltérő) devizaárfolyamok haszná-

latával kell forintra átszámítva árbevételként elszámolni, és a követe-
lések között kimutatni. 

Ha a vevő a kiállított gyűjtőszámlát devizában kiegyenlíti, a kapott 
devizát a választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a 
deviza-betétszámlára könyvelni a vevőszámlával szemben. 

Mivel jellemzően a kiegyenlítéskori devizaárfolyam eltér a szerződés 
szerinti – különböző időpontú – teljesítéskori árfolyamtól, a vevőszám-
lán árfolyam-különbözet jelenik meg, amelyet a pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell elszámolni. 

Ha a vevőszámlára tételesen történt a könyvelés, akkor az eltérő 
teljesítési időpontokhoz kapcsolódóan eltérő lesz az egyes tételeknél 
mutatkozó árfolyam-különbözet mértéke, nagysága, sőt előfordulhat 
az is, hogy eltérő lesz az iránya is.

Hol az adókockázat?

Ha a gyűjtőszámlát egy összegben könyvelik, akkor nem a konkrét tel-
jesítési időpontokhoz kapcsolódik az elszámolás, és ebből adódóan vi-
tatható lesz mind az árbevétel, mind az árfolyam-különbözet nagysága.

Ennél a megoldásnál problémánk lehet a helyi iparűzési adó alap-
jánál, hiszen ott az árbevétel nagyságából kell kiindulni.

Ha a számlát tételesen – teljesítési időpontonként eltérő árfolya-
mon – könyveljük, de a kiegyenlítésnél nem az egyes tételekhez viszo-
nyítjuk az árfolyam-különbözet nagyságát, hanem annak összegéhez, 
akkor a számviteli elszámolás lesz téves, azaz az egyéb bevétel, egyéb 
ráfordítás nagyságánál lehet probléma. Ez csak azoknál a cégeknél 
jelent adókockázatot, akik a társasági adójukat a nyereségminimum 
szerint állapítják meg.

Végeredményképpen kétségtelen, hogy az eredményre gyakorolt 
hatás minden megoldás végén ugyanaz, a különbségek az egyes ered-
ménysorokban jelentkeznek.

Devizás gyűjtőszámla 
könyvelése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az értékesítés árbevételét külön-külön indokolt 
 a teljesítés időpontja szerint könyvelni.

A gyűjtőszámlával az új áfatörvény érkezésekor kellett megismerked-
nünk. Már az elején az is kérdés volt, hogy miként lehet egy számlán be-
lül több teljesítési időpontot feltüntetni. Ezt a problémát tovább tetézte 
az, ha ez a számla devizában kerül kiállításra. Igazi könyvelői csemege.
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Eltérően a Munka törvénykönyvétől a munkabér tárgyában   dr. Jónás Tünde

pihenőidő) járhat [Mt. 143. § (4) bek.]. Az 
Mt. ezen rendelkezése kifejezetten nem írja 
elő a felek megállapodását a másik heti pi-
henőnap (heti pihenőidő) alkalmazásához, 
azonban a szabály rendszertani és logikai 
értelmezése is azt támasztja alá, hogy pi-
henőnapi túlmunka szabadidővel történő 
jogszerű ellentételezéséhez is szükség van a 
felek megállapodására. 

Munkajogi rendelkezések, amelyek csak 
a felek megállapodása esetén alkalmaz-
hatók

Ha a teljesítménybérrel díjazott munkavál-
laló munkabérének időbérrésze nem éri el 
az alapbér összegét vagy a munkabérnek 
időbérrésze nincs is, azaz a munkavállaló dí-
jazása tiszta teljesítménybérben történik, a 
munkabér ilyen formában történő meghatá-
rozása csak akkor jogszerű, ha arról a felek a 
munkaszerződésben megállapodtak. A mun-
káltató ilyen munkabérről egyoldalúan nem 
rendelkezhet [Mt. 137. § (3) bek.].  

A rendkívüli munkavégzés ellenértéke-
ként az Mt. főszabálya szerint a munkavál-
lalót kizárólag bérpótlék illeti meg, azonban 
megilletheti bérpótlék és szabadidő, vagy 
csak szabadidő. Az Mt. 143. § (2) bek. sze-
rint ugyanis az 50 % bérpótlék helyett a fe-
lek megállapodása – vagy munkaviszonyra 
vonatkozó szabály – alapján szabadidő jár a 
munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt 
meghaladóan elrendelt rendkívüli munka-
időben,  a munkaidőkereten felül vagy az 
elszámolási időszakon felül végzett munka 
esetén. A szabadidő nem lehet kevesebb az 
elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a vég-
zett munka tartamánál, és erre az alapbér 

arányos része jár. A bérpótlék szabadidővel 
történő felváltásához viszont a felek megálla-
podására van szükség. 

Ugyanígy a munkaidő-beosztás szerinti 
heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elren-
delt rendkívüli munkaidőben történő mun-
kavégzés esetén 100% bérpótlék helyett 50% 
bérpótlék és másik heti pihenőnap (heti 

Jelen írásunkban a munkabér tárgyában folytatjuk korábbi témánkat, azaz megvizsgáljuk, hogy a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) milyen esetekben ad felhatalmazást a 
feleknek eltérő megállapodásra a munkabérre vonatkozó szabályoktól. A munkabér tárgykörében is irány-
adó az a főszabály, miszerint a felek a munkavállaló javára kifejezett rendelkezés hiányában is, a kógens 
szabályokat kivéve, az Mt. bármely szakaszától eltérhetnek.

Eltérően a Munka törvénykönyvétől 
a munkabér tárgyában

Szerző: dr. Jónás Tünde

A felek megállapodhatnak abban, hogy a munkaszerződésben meghatá-
rozott alapbér egyes bérpótlékokat magában foglal.
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Eltérően a Munka törvénykönyvétől a munkabér tárgyában   dr. Jónás Tünde

A szabadidő, másik heti pihenőnap (heti 
pihenőidő) kiadására az Mt. szerint legkésőbb 
az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő 
munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás alkalmazása esetén leg-
később a munkaidőkeret vagy az elszámolási 
időszak végéig kerülhet sor. Munkaidőkere-
ten felül végzett munka esetén a szabadidőt 
legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig 
kell kiadni. A felek megállapodása alapján 
azonban ettől eltérően a szabadidő legkésőbb 
a tárgyévet követő év december 31. napjáig 
adható ki [Mt. 143. § (7) bek.]. 

Az Mt. által meghatározott eltérések

A felek megállapodhatnak abban, hogy a 
munkaszerződésben meghatározott alapbér 
egyes bérpótlékokat magában foglal. A bér-
pótlék jogosultsági feltételeinek fennállása 
esetén ezeket tehát nem kell külön megfizetni, 
mivel az alapbér részét képezik. Az alapbérbe 
építhető bérpótlékok köre azonban korlá-
tozott, ugyanis csak a vasárnapi pótlékról, a 
munkaszüneti napi pótlékról, a műszakpót-
lékról és az éjszakai pótlékról köthető ilyen 
megállapodás [Mt. 145. § (1) bek.].

A felek – csak – a munkaszerződésben 
megállapodhatnak abban is, hogy a bérpótlék 
kifizetésére nem tételes elszámolás alapján, 
hanem havi átalány formájában kerül sor. Ilyen 
esetben a munkavállaló az átalány összegét 
kapja meg függetlenül attól, hogy egyébként 
mennyi, bérpótlékra jogosító időszakban vég-
zett munkát. Átalánnyal bármelyik bérpótlék 
tételes fizetése kiváltható. Az átalány összegére 
az Mt. nem tartalmaz megállapítást, de nyil-
vánvaló, hogy a joggal való visszaélés tilalma 

ebben az esetben is irányadó. Az átalány alkal-
mazásával tehát a munkáltató nem élhet vissza. 
Készenlét, illetve ügyelet esetén olyan átalány-
ban történő megállapodásra is lehetőség van, 
amely nemcsak a készenléti és az ügyeleti pót-
lékot foglalja magában, hanem a munkavégzés 
díjazását is [Mt. 145. § (2) bek.].

Amikor a munkavállaló hátrányára is 
eltérhetnek a felek

Az Mt. egyik ilyen szabálya, miszerint a bér-
pótlék számítási alapja – eltérő megállapodás 
hiányában – a munkavállaló egy órára járó 
alapbére [Mt. 139. § (2) bek.]. Azaz a felek akár 
az alapbértől alacsonyabb mértékben is megál-
lapíthatják a bérpótlék számítási alapját.  

Ugyancsak akár a munkavállaló hátrányára 
is lehetséges az eltérés azon szabálytól, mi-
szerint a munkabért utólag, legalább havonta 
egy alkalommal kell elszámolni [Mt. 155. § (1) 
bek.]. A munkabérrel való elszámolásra tehát 
sor kerülhet hosszabb időszak alapulvételével 
is. Ez azonban csak az elszámolásra, és nem 
a kifizetésre vonatkozik. Attól a szabálytól, 
miszerint a munkabért a tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig ki kell fizetni, csak a mun-
kavállaló javára térhetnek el a felek. 

Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, azaz 
munkaidőkeret vagy elszámolási időszak 
alkalmazásakor, órabéres díjazás esetén 
ugyancsak lehetősége van a feleknek az Mt.-
től – akár a munkavállaló hátrányára szóló 
– eltérő megállapodásra. Az Mt. szabálya sze-
rint ugyanis egyenlőtlen munkaidő-beosztás 
esetén a munkáltató az órabéres munkavál-
laló munkabérét az adott hónapban irányadó 

általános munkarend szerinti munkanapok 
számának és a napi munkaidőnek az alapul-
vételével számolja el és fizeti ki [Mt. 156. § (1) 
bek. b) pont]. Tehát akármennyi munkaidőt 
osztott be a munkáltató az adott hónapban, 
a tényleges munkavégzéstől függetlenül a 
hónapban irányadó munkanapok száma és 
a napi munkaidő szerint kell a munkaválla-
ló munkabérét kifizetni, a munkaidőkeret 
végén pedig a teljesített munkaidő alapján 
elszámolni. Ettől eltérően azonban a felek 
megállapodhatnak úgy, hogy a munkavállaló 
a tényleges munkavégzés szerint kap díjazást. 
Ilyen megállapodás azonban csak órabéres 
munkavállalóval köthető, havibéressel nem. 

A munkabér készpénzben történő kifizeté-
sére vonatkozó rendelkezésektől is eltérhet-
nek – akár a munkavállaló hátrányára is – a 
felek. Eltérő megállapodás a munkabér kifize-
tésének időpontjára vonatkozó szabályoktól 
lehetséges [Mt. 159. § (1)-(4) bek.]. Attól 
azonban semmilyen irányban nem térhetnek 
el a felek, miszerint a munkabér készpénz-
ben történő kifizetése esetén a munkáltató 
a munkabért – saját költségén – köteles a 
munkavállaló által megadott címre elkül-
deni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap 
előtt megszűnt. Szintén kógens szabály, hogy 
a munkabért a munkavállaló munkahelyén 
vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben 
kell kifizetni, szórakozóhelyen csak az ott dol-
gozóknak fizethető ki [Mt. 159. § (5)-(6) bek., 
165. § (1) bek. f) pont].

Munkavállaló javára történő gyakori 
eltérések 

A felek megállapodhatnak a törvény szerinti 
bérpótléknál magasabb összeg fizetésében, 
vagy akár más típusú bérpótlékot is bevezet-
hetnek. Bővíthetik azon esetek körét is, ami-
kor a munkavállaló munkavégzés hiányában 
díjazásban részesül [Mt. 146. § (3) bek.]. 

A felek megállapodhatnak abban, hogy a munkaszerződésben meghatá-
rozott alapbér egyes bérpótlékokat magában foglal.
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A szabály pediglen egyszerű, a fordított adózást kell alkalmazni mind-
azon ügyletekre, melyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

• két áfa-, vagy két eva-, vagy egy eva- és egy áfaalany kötött egy-
mással szerződést (áfaalany alatt csak az áfafizetésre kötelezett 
adóalanyt értem);

• az ügylet tárgya szolgáltatás (ha egy terméket beépítéssel 
együtt adnak el, akkor ezt a feltételt nagyon alaposan kell vizs-
gálni, gyakorlatilag ennek a vizsgálata önálló cikk terjedelmű);

• a szolgáltatás tartalmában építési-szerelési munka vagy egyéb 
szerelési munka;

• a szolgáltatás ingatlan építésére, átalakítására, bontására irányul;
• a munka építési hatósági engedélyköteles.

A fővállalkozóval kötött szerződéseket tehát elsőként abból a szem-
pontból kell megvizsgálni, hogy az egyes munkálatokhoz párosul-e önálló 
ellenérték. Itt nem arról van szó, hogy az egyes készültségi fokokhoz mi-
lyen ellenérték tartozik. Például egy szerződés keretében vállalja a fővál-
lalkozó egy új épület megépítését és egy másik épület felújítását, és a két 
feladathoz külön-külön ellenértéket rendeltek. Vagy mondjuk egy épület 
homlokzati felújítása mellett az épület gépészeti felújítására is vállalkozott 
az építő cég és külön-külön díjat állapítottak meg a két munkára.

A teljesítés elfogadásánál itt ne azt értsük, hogy mondjuk egy épület ké-
szültségi foka hány százalékos, hanem, hogy az egyes önálló munkákat külön-
külön teljesítésként értékelik a felek. Az előbbi példánál maradva, ha az új 
épület építését és a másik épület felújítását külön-külön veszik át, és az ellen-
értéket is eszerint bontják meg, akkor az egyes munkákat önállóan értékelem.

Építőiparban alapesetben számít, hogy van egy megrendelő, egy 
fővállalkozó, és több alvállalkozó. Az alvállalkozók szolgáltatása meg-
ítélésének elengedhetetlen feltétele, hogy a megrendelő és a fővál-
lalkozó közötti ügyletet tudjuk minősíteni. A fővállalkozó és a meg-
rendelő közötti szerződés alapesetben tartalmaz egyenes és fordított 
adózással adózó elemeket vegyesen, például a tényleges építkezés 
mellé a tervezési, tereprendezési, kertépítési munkák is be szoktak 
csatlakozni. Az áfatörvény fő- és mellékszolgáltatására vonatkozó sza-
bályának elővétele előtt más szempontokat is figyelembe kell venni. 

Az ilyen összetett szerződések megítéléséhez hívjuk segítségül az 
alábbi táblázatot.

És csak az utolsó fázisban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy az 
egyes munkák fő- és mellékszolgáltatás viszonyban vannak-e egymás-
sal. Az építőiparban ez azt jelenti, hogy ha az egyik szolgáltatás vagy 
termékértékesítés elősegíti egy másik szolgáltatás vagy termékértéke-
sítés teljesülését, akkor ez utóbbi szolgáltatás vagy termékértékesítés 
lesz az irányadó. Egy telken belül egy új épület építése és egy tőle 
fizikálisan másik épület felújítása esetén a két ügyletet ebből a szem-
pontból nem tudjuk egyben kezelni, hiszen az új épület megépítésé-
hez valószínűleg nem szükséges a másik épület felújítása.

A táblázatban található végső következtetéseket kell aszerint értékelni, 
hogy azok a fordított adózásra vonatkozó feltételeknek megfelelnek-e. 
Vegyük azt az esetet, hogy egy épület megépítése (tervezéstől a kulcsát-
adásig) mellett a fővállalkozó a kerítés, a kert és az öntözőrendszer ki-

A 2008. január 1. óta bevezetésre került építőipart érintő fordított adózás rendszere a mai napig is nagyon 
sok kérdést generál. Ennek az egyik oka, hogy a vonatkozó nyúlfarknyi szabályozáshoz képest az építőipar-
ban kötött szerződések nagyon sokfélék, különösen az alvállalkozói láncolatok okoznak fejtörést.

Az építőipari szolgáltatások 
és a fordított adózás – fővállalkozó és az alvállalkozók 
közötti ügyletek megítélése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az elvégzett munkáért
az egyes munkálatokra külön-külön díj van megállapítva csak egy összegben van az 

ellenérték megállapítva
Telje-
sítés 
elfoga-
dása

Részletekben 
is lehetséges Az egyes munkákat önállóan sorolom be Az egész ügyletet egyben 

kezelem, vizsgálom, hogy 
mi a jellegadó tevékenységCsak egyben 

lehetséges
Ha fő- és melléktevékenységi viszonyban vannak az egyes munkák, akkor egyben kezelem
Ha fő- és melléktevékenységi viszonyban nincsenek az egyes munkák, akkor külön-külön ítélem meg
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kája fordított adós, tehát az építési hatósági engedély feltétel idáig 
is „leér”, azaz a kertépítő és az öntözőrendszert építő alvállalkozója 
közötti ügylet fordított adós lesz. Mielőtt jönne a kérdés: igen, lehet-
séges, hogy az alvállalkozó-láncolatban vegyesen fordított és egyenes 
adós számlázások váltják egymást.

Csak a logikát megértendő: ha a fővállalkozó és a megrendelő kö-
zötti ügyletből az következik, hogy a kerítés és a kert egyenesen adó-
zik, akkor a kerítéshez, a kerthez igénybe vett alvállalkozó számlája 
már csak egyenesen tud adózni.

A cikk további részében vizsgáljuk meg, hogy mit tegyünk azokkal az al-
vállalkozói szolgáltatásokkal, melyeket egy új épület használatbavételi en-
gedélyének kiadását, de a tényleges átadásukat megelőzően végeznek el.

Induljunk ki abból, hogy a fővállalkozó a megrendelő felé csak for-
dítottan adózik. Itt is egy táblázattal kezdenék:

A fővállalkozó felé nyújtott szol-
gáltatás elkészültekor…

Használatbavételi enge-
dély még nem jogerős

Használatbavételi 
engedély jogerős

Az épületet a megrendelőnek 
még nem adták át Fordított adózás

Fordított 
adózás

Az épületet a megrendelőnek 
már átadták Fordított adózás Egyenes adózás

A táblázatból a jobb felső eset az érdekes, amikor már az alvállalko-
zó által vállalt szolgáltatás teljesül ugyan, de a fővállalkozó még nem 
adta át az ingatlant. Mondjuk egy áruház építésekor a különféle üz-
letekben kialakított belső munkálatokat alvállalkozóval végeztetik el. 
Ezek a belső munkálatok nem feltételei a használatbavételi engedély 
kiadásának, viszont a fővállalkozó által vállalt komplex, fordított adós 
ügylet része. A fővállalkozó csak akkor tudja átadni az ingatlant a meg-
rendelőnek, ha ennek az alvállalkozónak a munkája is kész van, tehát 
az alvállalkozó munkája is fordított adós.

Ha az alapfeltételen változtatnék, és a fővállalkozó megrendelő 
közötti ügyletek tartalmaznának egyenes és fordított adós elemeket 
is (üzletek belső munkálatai egyenes adósak), akkor a fenti táblázat 
elemzésével kell kezdenünk, és lehet, hogy az előbbi táblázatig el sem 
jutunk (az alvállalkozó számlája is egyenes adós lesz).

A leírtak alapján látható, hogy az alvállalkozói számlák megítélésé-
nek egy fontos kiindulópontja a fővállalkozó és a megrendelő közötti 
megállapodás ismerete. Ez a megállapodás pedig nincs az alvállalko-
zó orrára kötve, azaz az ügylet megítélését ez a körülmény is nehezíti. 
Abból meg végképp nem szabad egyértelmű következtetést levonni, 
az alvállalkozó csak azt a tényt tudja, hogy építési hatósági engedély-
köteles építkezésbe dolgozik be. Nyilván nagy az esélye, hogy fordított 
adós számlája lesz, de láthattunk a cikkben ezzel ellentétes következ-
tetést is.

építését is vállalta. Az épület egészére, a kertre és az öntözőrendszerre, 
illetve a kerítésre vonatkozóan állapítottak meg ellenértéket. Ezt a három 
tételt viszont egy teljesítésként fogadják el, tehát a szerződés akkor tel-
jesül, ha mindhárom feladattal végez a fővállalkozó. A kerítés, a kert, az 
öntözőrendszer építése nem függvénye az épület elkészültének, tehát fő- 
és melléktevékenységi viszony nem állapítható meg. Az építési hatósági 
engedély az új épületre szól, a többi tételre nem. A főépület ellenértéke 
fordítottan fog adózni, ez innentől nem kérdés, míg a többi tétel – mivel 
azokhoz az építési hatósági engedély nem csatlakozik – egyenesen adózik. 
Mit kellene változtatni ahhoz, hogy az egész egyben fordítottan adózzon? 
Ha a szerződés szerint az egész komplex tevékenységhez csak egy ellenér-
ték lenne rendelve, akkor azt kellene vizsgálni, hogy a felek szerződéses 
akarata mire irányult. A példabeli esetben nyilvánvalóan az új épület 
megépítésére, ami fordított adós, tehát a teljes ügylet fordítottan adózik.

Fővállalkozó – alvállalkozó

Most értünk el fővállalkozó és az alvállalkozó kapcsolatához. A legfon-
tosabb szabály, amit itt alkalmazni kell, hogy az építési hatósági enge-
délyköteles kritérium meglétét nem abból a szempontból vizsgálom, 
hogy az alvállalkozó munkája annak minősülne-e, hanem abból a 
szempontból nézem, hogy az alvállalkozó a fővállalkozó munkái közül 
az építési hatósági engedélyköteles munkához dolgozik be vagy nem.

Még mindig az előző példánál maradva (új épület + kerítés + kert), ha 
fővállalkozó és a megrendelő közötti szerződést egyben és fordítottan ke-
zelem, akkor a bedolgozó alvállalkozók esetén az építési hatósági engedély 
feltételt elfogadottnak tekintem. Azaz a főépületben építési munkát végző 
(gépész, villanyszerelő, épületasztalos stb.), a kerítést építő alvállalkozó 
számlája fordított adós lesz. A kert már külön téma. A kertépítő alvállalkozó 
az öntözőrendszer és a kert építését együtt vállalja. Azt most fogadjuk el, 
hogy az öntözőrendszer építése építési-szerelési munka, a kert építése pe-
dig nem. Itt újra a táblázat szerint kell végigmenni, hogy milyen viszony van 
a fővállalkozó és a kertépítő alvállalkozó között. Ha mondjuk egy ellenérté-
ket állapítanak meg a teljes munkára, akkor még mindig bajban vagyunk, 
mert meg kell mondanunk, hogy mi a jellegadó. Itt már belép a fantázia: a 
vevő alapvetően egy kertet akar, aminek a fenntartását segíti elő az öntöző-
rendszer, tehát a kertépítés van előtérben, azaz egyenes adózik a kertépítő.

Vállalkozók láncolatba

És nem fogom abbahagyni: a kertépítő alvállalkozónak van egy al-
vállalkozója, aki csak az öntözőrendszert építi ki. Az öntözőrendszer 
létrehozatala építési-szerelési munka, a fővállalkozó minden mun-
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Nézzünk néhány érvet arra, hogy milyen elvárásokat fogalmaznánk 
meg, illetve milyen szempontokat tartanánk fontosnak, ha most kel-
lene szoftvert választanunk. Természetesen a lista végtelen hosszú 
lehet, így a listát inkább továbbgondolás céljából kezdtem meg.

Tárgyi eszközök

Vajon van-e tárgyi eszköz modulja a kiválasztott szoftvernek?
Fontos, hogy a szoftver képes legyen elkülönítetten kimutatni a Szám-
viteli törvény szerint elszámolható értékcsökkenést, valamint a Társa-
ságiadó-törvény szerintit is. 

Az is egy jó dolog, hogy készíthető belőle üzembe helyezési jegy-
zőkönyv.

Hasznos, ha képes a támogatásból megvalósult beruházásokat 
külön kezelni, mivel ezekben az esetekben képesnek kell lennem fi-
gyelemmel kísérni a bekerülési érték költségenkénti elszámolásakor, 
hogy a passzív időbeli elhatárolásokat milyen mértékben szüntetem 
meg a rendkívüli bevételekkel szemben.

További fontos szempont lehet, hogy a fejlesztési tartalék terhére 
beszerzett eszközök esetében képes legyen figyelni, hogy meddig nem 
érvényesíthető a Tao-törvény szerinti értékcsökkenés.

Vevők-szállítók – a folyószámlát érintő kritériumok vizsgálata

Nagyon fontos, hogy a választott program kiválóan kezelje a folyó-
számlát mind a vevők, mind a szállítók vonatkozásában. Sok felesle-
ges munkától „kímélhetjük meg magunkat”, ha a kiválasztott program 
tesztelésénél alaposak vagyunk. 

Hasznos lehet, ha van a programon automata kontírozási lehető-
ség a manuális rögzítés mellett. A nagy mennyiségű, azonos gazdasági 

eseményt tükröző számlák esetében hasznos az automata kontírozás, 
vagy abban az esetben, ha adatrögzítő végzi ezt a munkát, azonban a 
vegyes tételek esetében már kissé nehézkessé válhat.

Saját tapasztalatból javaslom, hogy a választott program minden-
képpen képes legyen külső rendszerből számlákat befogadni. Így le-
hetőség nyílik arra, hogy – főleg sok kimenő számlával rendelkező 
cégeknél – megspóroljuk a vevőszámlák rögzítését. 

Követelmények a folyószámlát érintő gazdasági események 
könyvelhetőségével szemben

Jelzi-e, ha véletlenül ugyanazon sorszámú számlát akarom rögzíteni? 
Nem biztos, hogy az a jó, ha megtiltja, de figyelmeztetést mindenkép-
pen adjon a duplikált sorozatszámra.

A legtöbb program automatikusan összepontozza a folyószámlaté-
teleket a pénzügyi teljesítéskor. De vajon összevezeti-e automatikusan 
a „stornó” és helyesbítő számlákat? Bizonyára többen közülünk vettek 
már át olyan céget, hogy a nyitott folyószámla „kipontozatlan” akár 
több oldal is volt, mert pl. ha a számlasorszám-hivatkozásban egy 
szám vagy betű eltérés volt, akkor már nem pontozta össze a program.

Tudok-e partnerre, számlaszámra, esetleg számlaértékre (forint 
vagy deviza) való hivatkozással keresni a folyószámla-analitikában?

Az egyik legnehezebb kérdés a devizás tételek kezelése. Magam 
is tapasztalom, hogy sok program ugyan átszámolja a devizás tételt 

Ezt a kérdést leginkább akkor tesszük fel, amikor újonnan vágunk bele a könyvelői vállalkozásba, de előfor-
dulhat, hogy nem vagyunk elégedettek a jelenlegi programmal, és cserélni szeretnénk.

Mit várhatunk el egy 
könyvelőprogramtól?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sok felesleges munkától „kímélhetjük meg 
magunkat”, ha a kiválasztott program tesztelésénél 
alaposak vagyunk. 
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úgy paraméterezni, hogy az áfabevallás sorainak megfelelően, ugyan-
olyan bontásban lekérdezhető legyen az áfaanalitika, részletezve a 
tájékoztató sorokat is. 

A teljes automatizmushoz azonban hibátlan és tökéletes rögzítés és 
paraméterezés kell, tehát egy automatikusan elkészített áfabevallás 
esetén is legyen mindig manuális ellenőrzés.

Vizsgálni kell, hogy hogyan tudja kezelni a program az EU-s 
áfakönyvelési tételeket, az eltérő árfolyamok kezelését (hiszen 
nem minden cégnél megoldható, hogy MNB „közép” árfolya-
mon könyveljük a szállítói számlákat is). A negyedéves összesítő 
kitöltéséhez a közösségen belüli értékesítésekről és beszerzé-
sekről tudunk-e EU-s adószámonként listát kérni, megkönnyítve 
ezzel a munkánkat?! Az áfaanalitikában fontos az áttekinthető-
ség, ez feltehetőleg a leggyakrabban ellenőrzött terület (NAV, 
átvilágító, könyvvizsgáló, banki minősítő), nem kifejezetten 
kellemes élmény az ellenőrzés során az ellenőrnek magyaráz-
ni, hogy pl. a vissza nem igényelhető áfát az analitika miért így 
vagy úgy tartja nyilván és mit kell még hozzá kombinálni, hogy 
egyezzen.

Árak, szoftvertámogatottság

Természetesen a szakmai igények sora is még végtelen hosszú lehet.
A választáskor azonban nem elhanyagolható szempont az ár. Mi-
vel valószínűleg hosszabb távú döntést készülünk hozni, ezért ne 
sajnáljuk az időt az ár-érték arány összemérésére. Nem biztos, 
hogy egy egyszerűbbnek tűnő „olcsóbb” program a végén is olcsó 
marad. Több programnál nem elhanyagolható a szoftverkövetési 
díj sem. 

Több cégnél működik a bérleti konstrukció is, ami automatikusan 
tartalmazza a folyamatos szoftverkövetést, így előre tervezhető költsé-
gért mindig a legfrissebb verziót használhatjuk.

A döntés előtt mindig több programot nézzünk meg, és ne sajnál-
juk az időt az összehasonlításra!

Hosszú távú döntést hozunk, legyünk tehát alaposak. Kérjünk 
demo verziókat, hisz’ fontos, hogy a kiszemelt szoftverünket működés 
közben is lássuk. 

Jó nézelődést!

forintra, de nem megfelelő a működése. Emiatt pedig az árfolyam-
különbözet sem lesz helyes.

Ha tehát sok devizás tétel rögzítésére számítasz, akkor ez a prog-
ram választásakor az egyik legfontosabb kérdés legyen.

Nagyon hasznos, ha tud korosító listát készíteni. Sok bank kér ilyet 
például egy hiteligénylésnél, amit nagyon egyszerűen megoldhatunk, 
ha van egy ilyen opció a programban.

Nagyon hasznos funkciók, ha tudok fizetési felszólítást vagy egyen-
legközlőt nyomtatni a programból.

És még egy számomra nagyon fontos érv a programmal szemben. 
Ha a könyvelési program listái kinyerhetők Excel formátumban is, ak-
kor az ezekkel való rendszerezésben a lehetőségek határa a csillagos 
ég. Azt hozod ki belőle, olyan elemzést csinálsz, amit csak akarsz.

Nem elhanyagolható szempont az sem, egyre több ügyfélnek van 
igénye arra, hogy a kért információkat e-mailben, elektronikusan sze-
retné megkapni.

Áfaana litikák, kimutatások, nyilvántartások

Kényes terület az áfaanalitika egy-egy szoftver vizsgálatakor, több 
szakmai szerző, valószínű, a gyakorlati tapasztalatai alapján regényt 
tudna írni erről. A könyvelők álma az olyan program, melyet be lehet 
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Sok felesleges munkától „kímélhetjük meg 
magunkat”, ha a kiválasztott program tesztelésénél 
alaposak vagyunk. 



Válasz-adó

Miért is tehetjük meg? Mert a veszteség 
elhatárolásának ténye a vonatkozó adózói 
nyilvántartásból következik, ami azért mindig 
megvan, azaz a bevallásban történő mulasz-
tás nem jelenti a korábban elhatárolt vesz-
teség végleges elvesztését. Még egy dolog: a 
szabály több évet érintő is igaz. Ha mondjuk 
egy 1129-es bevallásban kimutatott veszte-
séget használnán k fel az 1429-es bevallás 
kitöltésekor, de az 1229-es, illetve az 1329-
es bevallásban ezt nem szerepeltetjük, akkor 
az 1229-es és az 1329-es bevallást is helyes-
bíthetjük.

A válasz nagyon röviden: igen. A társaságiadó-
bevallás feldolgozásakor a NAV vizsgálja, hogy 
ha egy bevallásban korábban elhatárolt vesz-
teséggel csökkentjük az adóalapot, akkor ez az 
elhatárolt összeg a korábbi bevallások alapján 
rendelkezésre áll-e. Ha szakadást tapasztal, 
akkor általában a bevallási terület hibásnak 
veszi a bevallást, de arra is van példa, hogy 
megtörténik a feldolgozás. Erre válaszul a 
korábbi év vagy évek bevallását helyesbítjük, 
és ezt követően a hibás bevallást javítjuk. Ha 
magunktól jövünk rá a hibára, akkor termé-
szetesen az utolsó lépés kimarad.

?

Válasz-adó

Vihetjük-e tovább a társaságiadó-veszteséget, ha a korábbi évek valamelyik 
bevallásából kihagytuk a továbbvitel tényét?

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.
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Válasz-adó

?
február hónapra még meg kell fizetni a téte-
les adót. Ahhoz, hogy éves szinten csak 6 havi 
katát fizessen, az augusztus hónapot mentesí-
teni kellene. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy 
leghamarabb augusztus 7-vel jelentkezik vissza 
az okmányirodánál működő vállalkozónak (feb-
ruár 24 napja és augusztus 6 napja adja ki a 30 
napot). A szünetelés megkezdésének bejelen-
tését kell csak külön az adóhatósághoz bejelen-
teni, a továbbiakban csak az okmányiroda felé 
van bejelentési kötelezettsége.

Lehetséges, hogy az egyéni vállalkozó a 
teljes február hónapot mentesítette a tételes 
adó alól. Ebben az esetben arra kell vigyáznia, 
hogy az okmányirodai bejelentés „hatálya” 
augusztus hónapra essen, véletlenül se július 
hónapra. Az augusztus hónapra így biztosan 
fizet tételes adót a vállalkozó.

A tételes adó megfizetése szünetelés ese-
tén nem azon múlik, hogy az adóhatósághoz 
mikor jelenti be a szünetelést a vállalkozó, 
hanem, hogy az okmányiroda mely nappal fo-

gadja el. Ugyanez vonatkozik a visszajelent-
kezésre is, azzal, hogy a NAV felé már 

nem kell semmit bejelenteni.

Ha az egyéni vállalkozó feb-
ruár elején (mondjuk 

5-én) jelentette be a 
szünetelés tényét 

az okmányiro-
dában, majd 
ezt követően 
a 15T101E 

nyomtat-
ványon, 
a k k o r 

További hasznos válaszokat 

szakértői blogunkban olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu
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Egy katás egyéni vállalkozó 2015. február óta szünetelteti a tevékenységét, 
melyet az önkormányzathoz és a NAV-hoz is bejelentett. Augusztus 1-jétől 
újra szeretné vállalkozását használni. Azt szeretnénk, hogy a tételes adóval 
fedett időszaka a 2015-ös évben a január, illetve az augusztustól decemberig 
tartó időszak legyen, azaz összesen 6 hónapnyi időszakra, 3 millió forint extra 
adó nélküli bevételszerzési lehetősége legyen.

A kérdés, hogy mikor és milyen bejelentőlapot kell benyújtani annak ér-
dekében, hogy a vállalkozó augusztus hónapban már dolgozhasson, és  

augusztusra a tételes adót is újra előírja a NAV a vállalkozás részére?
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Termőföldről történő közvetlen értékesítés bejelentése

A termőföldről történő eladások bejelentése már akkor kérdéses volt, 
amikor még betakarítási szezon sem volt. Sajnos a március 1-jei, az 
április 1-jei, illetve a június 1-jei változásokkal sem lett tisztább a hely-
zet ezen a téren.

 
A problémát a különféle mentességi szabályok oldaláról kell meg-

közelíteni.
Nem kell bejelenteni a szállítást – az összes egyéb körülménytől 

függetlenül – ha
• a termelő a saját terményét a szárítóba viszi (és majd onnan 

értékesíti valamikor);
• a terményt traktorral szállítják el a vevőhöz;
• a terményt nem közúton szállítják el a vevőhöz;
• a termelő kompfeláras vagy alanyi mentes számlát fog kiállítani 

a terményről;

• a termelő TÉSZ részére értékesíti a terményt (ez esetben csak a 
termelő mentesül az ekáer-szám alól, a TÉSZ nem!).

Ha az előbbi rostán nem akad fenn a szállítás, akkor számolni kell 
a bejelentési kötelezettséggel. Klasszikus esete: áfás termelő a ter-
ményt a betakarítást követően közvetlenül a vevőjének adja el és a 
vevő teherautóval szállítja el a szárítóba vagy a saját telephelyére a 
terményt.

Általában az ügyletben két szereplő van: a termelő és a vevője. 
Maradva a kétszereplős szituációnál, a következő szabályokra kell fi-
gyelemmel lenni:

• Kockázatos termék esetén a bejelentési kötelezettség mindig 
a termelőnél van, mindegy, hogy ki szállítja el az árut. A vevő 
nem teheti meg, hogy a bejelentési kötelezettséget átvállalja az 
eladótól.

• Nem kockázatos termék esetén a fuvarozást bonyolító felet ter-
heli a bejelentési kötelezettség, azaz általában a vevőt.

• Az ekáer-számot a fuvarozás megkezdését megelőzően kell be-
jelenteni, ami a NAV-tájékoztató szerint a felrakodás megkez-
dését jelenti. Tehát szabály szerint az ekáer-számot úgy kellene 
megkérni, hogy még üres a teherautó. Erre nyugodtan rá lehet 
mondani, hogy amíg közútra nem lép az autó, addig is jó meg-
kérni az ekáer-számot.

• Felrakodási címként annak a termőföldnek a helyrajzi szá-
mát kell bejelenteni, ahonnan a termény közvetlenül a 
teherautóra kerül (lehetne azért itt is kukacoskodni, hogy 
ha a kombájn és a teherautó éppen eltérő helyrajzi számon 
mozog, akkor a felrakodási cím valójában a teherautó alatti 
helyrajzi szám…). Ha egy teherautóra több helyrajzi szám-
nak megfelelő földről kerül fel termék, akkor június 1-jétől 
érvényes szabály értelmében egy ekáer-számhoz az összes 
felrakodási címet meg kell adni. Ezt nehéz összerakni: ugye 
azt kéri a szabály, hogy még akkor mondjam meg, hány hely-
rajzi számról fog a termény felmenni a még üres teherautó-

Meddig lesznek még aktuális kérdések a témában? Nem tudom. De talán ezek a kiegészítések és a könyv 
együtt sokat segítenek a munkádban.

Ekáer – még mindig aktuális kérdések
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a kockázati biztosítékhoz kapcsolódó tevékeny-
ség szezonális, akkor lehet a befizetett biztosíték ösz-
szegéből részbeni kiutalást kérni.
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A TÉSZ problémája az előző blokkban leírtakkal azonos lesz, azzal 
a különbséggel, hogy egy ekáer-számot kell akkor is kérni, ha több 
termelő terménye kerül egy teherautóra. Miért is? Mivel a TÉSZ az 
egyetlen feladó, az egyes helyrajzi számokkal kell foglalkozni, a hozzá-
juk rendelt termelőkkel már nem.

A kockázati biztosíték visszaszerzési, 
csökkentési lehetőségei

Ismerjük a szabályt: kockázatos termékek bizonyos típusú szállítása 
esetén a kockázati biztosítékot meg kell fizetni, ha nincs meg a két-
éves működés és/vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való 
szereplés.

Mi van akkor, ha a kétéves működés megvan, de a köztartozás-
mentes adózói adatbázis csak később jön össze, mondjuk 2015. jú-
nius 11-vel? Ilyen helyzetben lehetőleg még aznap kell egy nem for-
manyomtatványon kérelmet a NAV-nak beadni, és kérni a kiutalást. A 
kiutalásra az adóhatóságnak 15 napja van. Átvezetést más adónemre 
– mivel a rendelet csak kiutalást említ – nem lehet kérni.

Kevésbé ismert szabály, hogy ha a kockázati biztosíték fizetése alól 
nem tudunk mentesülni, de a kockázati biztosítékhoz kapcsolódó te-
vékenység szezonális, akkor lehet a befizetett biztosíték összegéből 
részbeni kiutalást kérni. A szabály ismertetése helyett álljon itt egy 
példa.

Tűzifa-értékesítéssel foglalkozó cég 2015. március 12. óta fo-
lyamatosan értékesít és szállít tűzifát a vevőinek, és ennek megfe-
lelően ekáer-számot kér, illetve kockázati biztosítékot fizet. 2015. 
április 26-ig folyamatosan emeli a keretet, és ennek megfelelően 
fizeti a biztosítékot. Mondjuk ezen a napon éppen 950 000 Ft van 
a letéti számláján. Ez a kerete egészen 2015. július 11-ig elegendő 
(a 45 napnál régebbi „kieső” megrendelése és az újonnan érkező 
megrendelések nagyjából egyformák). Ezt követően a megrende-
lések csökkennek. Kalkuláció alapján megállapítja, hogy 2015. jú-
lius 30-án már csak 400 000 Ft keretet használ ki, 2015. augusztus 
25-én már 250 000 Ft-os keret is elegendő volna. Az előbbi idő-
pontokhoz rögzítetten 45 napra kérheti a biztosíték mérséklését, 
ami azt jelenti, hogy 2015. szeptember 13-án 550 000 Ft-ot kérhet 
ki, 2015. október 9-én pedig további 150 000 Ft-ot (természete-
sen itt is 15 nap a kiutalási határidő). A kalkulációs időpontok 
egyébként tetszőlegesek, tehát más időpontokban is vizsgálható 
a keret. 

ra. Még hozzáértő becslése mellett is csak tévedni lehet. Ha 
az ekáer-számhoz rendelt felrakodási címek kevésnek vagy 
soknak bizonyulnak, akkor azt már módosítani csak úgy le-
het, hogy törölni kell az ekáer-számot és újat kérni, és ezt a 
módosítást már nyilván a felrakodást követően tudom csak 
végrehajtani. Ezért célszerű az ekáer-számot akkor megkér-
ni, amikor már a teherautó meg van pakolva. Tisztában va-
gyok természetesen azzal, hogy a termőföld mellől ennek a 
kérésnek a tényadatokkal való teljesítése is szinte lehetetlen 
feladat.

• Előfordul, hogy több, szomszédos termelő ugyanannak a ve-
vőnek értékesít úgy, hogy a betakarítást is egyszerre végezte-
tik el. Tehát a teherautóra nemcsak eltérő helyrajzi számról, 
hanem eltérő eladóktól is kerül fel termény. Ez azt jelenti, 
hogy legalább annyi ekáer-szám kell, ahány áfás termelő 
terménye kerül fel arra a bizonyos egy teherautóra. Itt még 
az is belép, hogy ha egy teherautón több termelő terménye 
van fenn, és van olyan termelő, aki súlyban határ alatt van 
(értékben biztos, hogy alatta lesz), akkor arra a termelőre 
tekintettel nem is lenne kötelező az ekáer-szám. Nyilvánva-
ló, hogy ömlesztett termény esetén már reménytelen azt is 
megmondani, kinek hány tonna terménye van a járművön, 
tehát a bejelentés során inkább az összsúly helyességére kel-
lene figyelni. Természetesen az sem megoldás, hogy minden 
fuvart egy termelőre jelentünk be, mivel a számlázási súlyok 
– arányaiban – nem lesznek beszélő viszonyban az ekáer-
számnál megadott súlyokkal (illetve az egyes termelőkhöz 
rendelt súlyok arányával). Ne feledjük: az ekáer-felületen 
bejelentett súly nem kell, hogy egyezzen a számlázott súllyal, 
hiszen a számlázott súly már a termény minőségi válogatást, 
szárítást követő súlyával egyezik meg.

A fenti történetet lehet cirkalmazni azzal az esetkörrel, amikor a TÉSZ 
részére ad el a termelő terményt. Tipikus eset: a termelő a termőföld 
mellől adja el a terményt a TÉSZ-nek, de a szállítás már közvetlenül a 
TÉSZ vevőjéhez történik meg. Ilyen esetben a termelő semmiképpen 
sem kötelezhető a bejelentésre, a TÉSZ viszont igen (a mentesítő sza-
bályokat természetesen itt is megvizsgálom előzetesen).

Ha a kockázati biztosítékhoz kapcsolódó tevékeny-
ség szezonális, akkor lehet a befizetett biztosíték ösz-
szegéből részbeni kiutalást kérni.
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A reklámadó évközi változásának két fontos kihatása

Az egyik fontos változás társasági adóban keresendő. A módosítás 
értelmében a 2015. január 1-jétől hatályos megengedő szabály (30 
millió forintos éves szintig nyilatkozat nélkül is elismert a reklámra 
fordított költség) 2014. évre is alkalmazható, tehát egészen a rek-
lámadó megjelenésétől kezdve lehet a társasági adót újraszámolni. 
A problémát én úgy közelíteném meg, hogy elsőként megnézném, a 
tao-növelő tételek közül kigyűjteném a reklámadót növelő tételeket. 
Ha ezeket összeadva 30 millió forintnál kisebb számot kapok, akkor 
a teljes összeggel önrevíziózhatom 2014. évi 1429-es bevallást. Sok 
vállalkozásnál valószínűleg „filléres” tételről beszélünk, hiszen a 2014. 
évben is csak azokat a számlákat kell bepakolni, melyek mögött a 
szerződést 2014. augusztus 14-ét követően írták alá. Ide tartozhatnak 
például a különféle internetes reklámköltségek, ahol a (jellemzően 
külföldi) hirdető nem nyilatkozott.

A másik fontos vonulat a reklámadós módosításnak annak fel-
mérése, hogy az a cég, ahol a reklámbevétel 100 millió forint körül 
mozog, adófizetővé válik-e a 2015-ös évben. Egész pontosan azt kell 

meghatározni, hogy a 2015. július 5-i naptól 2015. december 31-i 
intervallumra eső bevétel évesítve a 100 millió forintot átlépi-e. Ezer-
forintos pontossággal 49 millió 41 ezer forintról beszélünk. Ha ezt a 
bűvös számot várhatóan átlépjük, akkor már a feltöltésnél lesz rek-
lámadó-kötelezettségünk.

Példa

Nézzünk egy példát. Egy cégnek a reklámbevétele (idegen vállalkozá-
sok reklámja, illetve a saját célú reklám költsége) együttesen és vár-
hatóan 55 millió forintot fog kitenni 2015. július 5.–2015. december 
31. időszakban.

Évesíteni kell a bevételt, tehát az egy napra leosztott bevételt fogom 
365 nappal megszorozni: 55 000 000 / 179 × 365 = 112 151 000 Ft

Sávos adómértékkel meg kell határozni az évesített adót: 
(112 151 000 – 100 000 000) × 0,053 = 644 000 Ft

Az évesített adót vissza kell számítani a hatályba lépést követő idő-
szakra: 644 000 / 365 × 179 = 316 000 Ft

Ennek az – várható – adónak a 90%-ra kell feltölteni a reklámadót 
december 20-ig (és a bevallást is be kell adni a feltöltésre).

Jöhet a jogos kérdés, hogy az adófizetési kötelezettség megjelené-
se miatt adóelőleg-fizetővé válik a példabeli cégünk? A válasz nem, 
csak feltöltési kötelezettsége lesz.

Az egyik adónem, ami nálam komfortzónán kívül van, mégis figyelni kell a szabályait. Nézzük meg tehát a 
2014. évre vonatkozó tao kihatását, és egy példán keresztül szemléltessük, hogyan kell az átmeneti szabályt 
alkalmazni.

Reklámadótörvény 
évközi módosítása

A módosítás értelmében 
a 2015. január 1-jétől hatályos megengedő szabály 
2014. évre is alkalmazható.

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Vezércikk

Fiktív számlák veszélyei

A gazdasági élet szinte valamennyi területén előfordulnak 
olyan bizonylatok, amelyek az alapvető számviteli szabályokat 
és adójogi előírásokat megszegve jogellenes állapotot hoznak 
létre, azaz adókikerülésre, jogtalan adóelőny szerzésére törek-
szenek. 

Egy körültekintő könyvelőnek ezeket a számlákat ki kellen tudnia 
szűrni, hiszen azok könyvelése számára is veszélyt jelenthet. Nincs 
könnyű dolgunk, hiszen a fiktív számlák formailag megfelelnek a tör-
vényi követelményeknek.

Rendkívüli tételek megszűnése

Folytatva a számviteli törvény módosításáról megkezdett cikksoroza-
tunkat következő részeként azzal foglalkozunk, hogy hova kell sorolni 
2016-tól azokat a tételeket, amelyek most még a rendkívül bevételek 
vagy ráfordítások között szerepelnek. Láthajuk majd, hogy ugyan van 

benne logika, de az egyes gazdasági események új helye több ténye-
zőtől is függ.

Őstermelők járulékkedvezménye

Már megszoktuk, hogy a mezőgazdasági őstermelők külön, speciális 
szabályt kapnak. Ilyen terület a családi járulékkedvezmény is. A kö-
vetkező számban annak járunk utána, hogy miért célszerű nekik is év 
közben a családi járulékkedvezményt kihasználni. Összehasonlítjuk az 
évközi és az év végi igénybevételt.

Pohárletét

Biztosan jártál már olyan rendezvényen, ahol meg lehetett vásárolni 
a poharat, és ha nem szeretted volna emlékként hazavinni, akkor azt 
vissza is váltották. Olyan akkor ez, mint egy göngyöleg? A poharakra 
adott letétek adózásának járunk a végére.
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A módosítás értelmében 
a 2015. január 1-jétől hatályos megengedő szabály 
2014. évre is alkalmazható.
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Levonható-e	az	áfája	a	védőitalként	megvásárolt	ás-
ványvíznek?

a) Igen, mert a rendelet alapján kötelező juttatás, és a vállalkozási 
tevékenység érdekében felmerült költség.

b) Nem, mert az italok áfája nem levonható, bármilyen italról van szó.
c) Az attól függ, hogy eléri-e a hőmérséklet a rendeletben meghatá-

rozott értéket.

2.	 Kaphat-e	iskolakezdési	támogatást	az	a	munkaválla-
ló,	akinek	a	gyermeke	Magyarország	területén	kívüli	
iskolában	tanul?

a) Igen, ha EGT-tagállamban olyan iskolában tanul, ami a magyar 
általános vagy középiskolai oktatásnak felel meg.

b) Nem, a támogatás csak a Magyarországon közoktatásban részt 
vevő tanuló után adható kedvezményes adózással.

c) Igen, de csak akkor, ha párhuzamosan magyar intézményben is 
nyilvántartott tanulóról van szó.

3.	 Melyik	az	a	leghamarabbi	dátum	egy	adóévben,	ami-
kor	osztalékot	lehet	fizetni?

a) A fordulónapot követően.
b) A beszámoló elfogadását követően.
c) A beszámoló közzétételét követően.

4.	 Kell-e	 a	 gyűjtőszámla	 egyes	 tételeit	 teljesítési	 idő-
pontonként	rögzíteni	a	könyvviteli	nyilvántartásban?

a) Nem, azonos adóelszámolási időszakban az utolsó teljesítési idő-
pontra kell rögzíteni a számla tételeit.

b Nem kell, de ha a vállalkozó a számviteli politikájában úgy dönt, 
hogy tételesen könyveli, akkor igen.

c) Igen, az árbevételt minden esetben a teljesítési időpontra kell 
könyvelni.

5.	 Az	alábbi	esetek	közül	melyiket	kell	teljes	egészében	
fordított	áfásan	számlázni?

a) Egy szerződés keretében vállalja a fővállalkozó egy új épület meg-
építését és egy másik épület felújítását, és a két feladathoz külön-
külön ellenértéket rendeltek.

b) Egy épület homlokzati felújítása mellett az épület gépészeti felújí-
tására is vállalkozott az építő cég és külön-külön díjat állapítottak 
meg a két munkára.

c) Egy épület megépítése (tervezéstől a kulcsátadásig) mellett a fő-
vállalkozó a kerítés, a kert és az öntözőrendszer kiépítését is vál-
lalta, és az egészhez egyetlen – komplex – árat határoztak meg.

+1.	A	módosítás	 szerint	 a	 társasági	 adóban	a	 30	millió	
forintos	éves	szintig	nyilatkozat	nélkül	 is	elismert	a	
reklámra	 fordított	költség.	Melyik	évtől	 lehet	ezt	a	
szabályt	alkalmazni?

a) A reklámadó megjelenésétől visszamenőlegesen.
b) 2015. január 1-jétől.
c) 2015. július 1-jétől.

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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