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Mindenki beszél róla, de nem mindenki tudja, hogy pontosan mi is az. 
És ha nem tudjuk azonosítani a problémás számlákat, akkor talán 
akaratunkon kívül nagyobb adókockázatot vállalunk. És mostanában 
a könyvelők ellen is sok bírósági eljárás van folyamatban.

Fiktív számlák veszélyei
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Miről ismered fel?

Fiktívnek, azaz nem valós számlának minősül 
az a számla, amely valótlan adatokat tartalmaz 
az általa dokumentált gazdasági eseményekre 
és/vagy az abban részt vevő felekre vonatko-
zóan. A fiktív számlák formailag megfelelnek 
a törvényi követelményeknek, azonban lénye-
ges tartalmi hiányosságokkal rendelkeznek. 
Alakilag gyakran hibátlan, ezzel is leplezve a 

tartalmi „hiányosságait”. A gazdasági élet szin-
te valamennyi területén előfordulnak ilyen bi-
zonylatok, biztos mindenki tudja, hogy melyik 
iparág, ahol a legjellemzőbb. 

Persze különbséget kell tenni aszerint, 
hogy a fiktív számlát a befogadó tudtával 
vagy anélkül, esetleg a kibocsátóval együttes 
elhatározásban használták-e fel. Egy kicsit „jo-
gászkodva” ez úgy hangzik, hogy megtörtént-e 
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Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű 
joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet, amelynek cél-
ja az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése. Azaz, ha a 
valódi ügyletet azért állítjuk be más módon, mint a valóság, mert azzal 
adót kerülünk el, akkor azt átminősítheti az adóhatóság. 

Az adóhatóság a színlelt ügyletek elbírálásánál figyelembe ve-
szi a számviteli törvény előírását is, miszerint a nyilvántartásokba 
csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat 
bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági 
műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő 
és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, 
hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tar-
talmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírás szerint 
javítottak. 

Sajnos gyakran a könyvelők még azt is megteszik, hogy bizonylat 
nélkül, telefonon bediktált adatokat könyvelnek be 20-án, hogy az 
áfabevallás tartalmazza ezt is. Ha esetleg előfordult már veled is ilyen, 
akkor tudd, hogy ezt TILOS! Gondolj a pénzmosási szabályzatodra is! 

Előfordulhat, hogy a valós gazdasági esemény nem azonos a 
számlában feltüntetett értékesítéssel, illetve szolgáltatással. Ebben az 
esetben mindig meg kell állapítani, hogy a számlán szereplő meny-
nyiségből mennyi a valóságban teljesített rész, mivel az adólevonás 
csak ennek erejéig fogadható el. Van, aki ezt túlszámlázásnak nevezi, 
a lényeg, hogy ez is problémás.

Fontos megemlíteni, hogy a teljesítés időpontjának téves feltün-
tetése nem teszi a számlát fiktívvé. A gazdasági esemény tényleges 
teljesítésének időpontja és a számlában feltüntetett időpont esetén a 
tényleges teljesítés időpontja az irányadó. 

A gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek 
között jött létre 

Itt arról van szó, hogy a valós eseményről kiállított számlában fel-
tüntetett – egyébként adóalanynak minősülő – számlakibocsátó 
bizonyítottan nem állt üzleti kapcsolatban a számla címzettjével. 

a számlabefogadó részéről a tőle el nem várható magatartás, illetve a 
bűncselekményre utaló alapos gyanú melyik oldalon jelentkezik. 

A fiktív számlák – akár a kibocsátó, akár a befogadó oldalon – 
mindig a szürke- és a feketegazdaság szférájába tartoznak. Céljuk jel-
lemzően valamilyen adókötelezettségek vagy jövedelmek eltitkolása, 
és természetesen valamilyen úton az állami bevételek csökkentésére 
irányul. 

A számlakibocsátó nem adóalany 

Az áfatörvény az adóalanyiság feltételeként a saját néven folytatott 
gazdasági tevékenységet írja elő. Az adó alanya lehet természetes 
személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 
Ennek alapján eltérő a számlakibocsátó minősítése. 

Gazdasági társaság esetén a cégbírósági nyilvántartás adatai alap-
ján lehet elbírálni az adóalanyiságot. Rengeteg nyilvános adatbázis 
van már arra, hogy megállapítsuk, egyáltalán létezik-e a cég. Termé-
szetesen nem minősül adóalanynak az, aki a cégbírósághoz bejegy-
zési kérelmet nem nyújtott be, vagy a bejegyzési kérelmét jogerősen 
elutasították, vagy a céget jogerős végzéssel megszüntették.

A fiktív számlák ellen az egyik védekezés tehát a cégek cégbírósági 
bejegyzésének ellenőrzése. Ez ma már az interneten azonnal megtör-
ténhet például a www.e-cegjegyzek.hu oldalon, melyen a cégbíróság 
online adatbázisához férhetünk hozzá teljesen ingyen. Ezenkívül a 
NAV rengeteg pozitív és negatív listát tesz közzé adóalanyokról. A gya-
nús eseteket mindig ellenőrizzük!

A felek között létrejött szerződés semmis 
(színlelt vagy jogszabályba ütköző)

A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartal-
muk szerint kell minősíteni. Talán senkinek nem ismeretlen az a kife-
jezés, hogy a „tartalom elsődlegessége a formával szemben”. 

Adójogi szempontból az ügylet elbírálásának lényege, hogy mi 
a valódi tartalma. Az adóvizsgálat tárgyát minden esetben az ügylet 
tényleges és teljesült tartalma képezi. 

Ma már szinte az is egy közhely, hogy a jogokat rendeltetésszerűen 
kell gyakorolni. 

A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekménye-
ket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni.
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Ilyen esetben a számlát olyan ismeretlen személy állította ki, aki 
más nevében jogtalanul kötött szerződést, tehát hiányzik az adó-
alanyiság egyik feltétele, a saját nevében folytatott gazdasági te-
vékenység. 

Ezt sok esetben nagyon nehéz bizonyítani, de az adóhatóság el-
lenőrzése kapcsán apró külső körülményekre is bukkanhat, amivel 
feltárja, hogy kik is voltak a valós szerződő felek.

A vizsgálat arra terjed ki, hogy a vevőnél történt-e jogosulatlan 
visszaigénylés, vagy a szállítónál bevétel- és adóeltitkolás. A tényállást 
mindkét félnél tisztázni kell. Először az érintett feleket nyilatkoztatni 
kell, és törekedni az igazság tisztázására, de figyelembe kell venni, 
hogy a megkötött szerződés és a kibocsátott számla magánokiratnak 
minősül, amellyel szemben bizonyításnak van helye.

Gyakran a feleket egymástól függetlenül hallgatják meg, és ha egy-
másnak ellentmondóan nyilatkoznak, akkor bizonyítottá válhat a fiktív 
ügylet. Előfordult már, hogy mindkét féltől megkérdezték, készpénzes 

A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekménye-
ket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni.

számla esetében hol történt a pénzátadás, azok milyen címletekben 
történtek stb. 

A nagyobb kockázat természetesen a levonási jogot érvényesíteni 
kívánó adózó oldalán van. Általában neki kell tudnia bizonyítani a gaz-
dasági esemény megtörténtét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a szerződésben foglaltak esetében 
az adólevonási jogosultság személyi feltételei fennálltak-e. Igazolni 
kell – a vállalkozás könyvelése felhasználásával –, hogy a bizonylat 
szerinti árut beszerezték, azt készletre vették, majd értékesítették, 

illetve a szerződés szerinti szolgáltatást a valóságban igénybe vet-
ték, annak ellenértékét a számla kibocsátója részére kifizették. 

Ezekkel igazolható, hogy az adólevonási jog kizárólag az előzetesen 
felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtoká-
ban történt. Az Áfa- és a Számviteli törvény előírása alapján a formai 
és tartalmi feltételek együttes megléte esetén kerülhet sor az áfa 
összegének visszaigénylésére. 

Az adó összegét igazoló dokumentumok tekintetében a formai 
feltételek mellett a tartalmi feltételek megléte is szükséges. Ebbe 

a körbe pedig az tartozik, hogy a gazdasági esemény 
– amelyre az adó visszatérítését alapozzák – valóban megtörtént-e, 
a termék ellenértékét kiegyenlítették-e és a másik adóalany részéről 
sor kerülhetett-e az adó áthárítására. Igen fontos annak vizsgálata, a 
számlát befogadó (megrendelő) mindent megtett-e annak érdeké-
ben, hogy a számla kiállítójának adóalanyiságát valószínűsíteni tudja 
(pl. a számlakiállító által képviselt vállalkozás legálisan működik-e, az 
a törvényben előírt hatóságnál regisztrálva volt-e). 

Vannak mulasztások, melyekért minden esetben csak a számlát 
kibocsátó lehet felelős. Ilyenek lehetnek

• annak utólagos megállapítása, hogy a számla kiállítója a szám-
latömböt nem a törvényes előírásnak megfelelően számlára 
vásárolta,

• azt nem vezette be a szigorú számadású nyomtatványok nyil-
vántartásába, valamint 

• az adó összegét nem vallotta be az adóhatóság részére.

Ekkor a számlát befogadó adóalany mint jóhiszemű adóalany nem 
vonható felelősségre. A számla kiállítója által elkövetett törvénysér-
tésekért a jóhiszemű számlafogadó adóalanyt nem lehet felelősség-
re vonni. Természetesen nála is vizsgálódnak, de ha hitelesen tudja 
igazolni, a gazdasági esemény végbemenetelekor a tőle elvárható 
körültekintéssel járt el, és csak utólag derült ki, hogy félre lett vezetve 
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úgy, hogy semmilyen körülmény nem utalt arra, hogy az egész jogügy-
let személyi és tárgyi feltételeinek hitelességében kételkedjen, akkor 
nem lehet gond. Elvileg.

Ennek ellenére az adóhatóság sokszor nem engedi az áfa ösz-
szegének levonását, sőt a számla összegének ráfordításkénti figye-
lembevételét (költségkénti elszámolását), mivel tényekkel nehezen 
bizonyítható, hogy a gazdasági esemény a valóságnak megfelelő-
en megtörtént és annak dokumentálása is szabályszerű volt. Ha a 
megrendelő, azaz a bizonylatot fogadó adóalany a tőle elvárható 
körültekintéssel jóhiszeműen járt el és szándékosan semmilyen 
törvénysértést nem követett el, az adóbírság és a késedelmi kamat 
előírását is mellőzni kellene.

Hibás, illetve hiányos adattartalmú számlák 

Jogszabály nem határozza meg a hibás számla fogalmát, ezért a 
gyakorlati tapasztalatok és az életszerű követelmények alapján 
fogalmazható meg, hogy minden olyan név- és számelírás, hiá-
nyosság, amely nem az adóalapot és az adó összegét érinti, javít-
ható, illetve pótolható. Még egy régi hatósági tájékoztató szerint 
a formai hibákat ki kell javítani és az esetleges hiányosságokat a 
törvényi előírásoknak megfelelően, a megadott határidőn belül 
pótolni kell. 

Az áthárított adó összegét érintő számlahelyesbítés módját 
és adójogi következményeit az áfatörvényben megtalálhatjuk. A 
hibás bizonylatok javítására csak utalást tartalmaz a Számviteli 
törvény 166. § (2) bekezdése, de annak módjáról nem rendelke-
zik. Amennyiben az adózó a számla hiányosságát, illetve hibáját 
pótoltatta, illetve kijavíttatta, az adólevonási joga nem korlátoz-
ható. Ellenkező esetben a számla adólevonásra alkalmatlannak 
minősíthető. 

Az adóhatóságnak lehetősége van a számlakibocsátót nyilatkoztat-
ni, illetve ellenőrizni, ha a hiba javításának körülményei vagy egyéb 
okok miatt a számla hitelességét illetően kétsége merül fel. Minden 
törvénytisztelő vállalkozás tiszteletben tartja a különféle hatóságok 
azon törekvéseit, hogy harcolnak a feketegazdaság ellen, mivel annak 
léte zavarja a legális piacgazdaságot, és aránytalanságot okozva tisz-
tességtelen árversenyt hoz létre. A rejtettgazdaság-mentes piacgazda-
ság elérése érdekében a különféle hatóságok számára szükségszerű 
a vállalkozások tevékenységének és nyilvántartásának, könyvelésének 
folyamatos ellenőrzése. 

Ingatlan értékesítése

Miután a termőföld is egy ingatlan, főszabály szerint itt is ezeket a 
szabályokat kell elővenni. Meg kell nézni tehát a bevételt, az ehhez 
kapcsolódó költségeket, a vétel és az eladás között eltelt időt, az érté-
kesítésen szerzett jövedelmet.

Amennyiben 15 évnél régebbi szerzésről van szó, vagy a bevétel 
nem éri el az ingatlannal kapcsolatos költségeket, akkor biztosan 
nem keletkezik adóköteles jövedelem. (Természetesen azért nem 
az 5 éves adómentes időszakot kell itt figyelni, mert nem lakóingat-
lanokról van szó.)

Ezekben az esetekben már annak sincs relevanciája, hogy milyen 
esetekben lennének adókedvezmények, esetleg adómentesség. Hi-
szen bármekkora is a jövedelem, be sem kell vallani.

Adómentesség 

Amennyiben nem ilyen régi beszerzésről van szó, vagy mégis tudtunk 
valami hasznot realizálni az értékesítésen, meg kell vizsgálnunk az 
adómentesség lehetőségeit.

Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban a be-
vallások időszakában sűrűsödnek a kérdések. Az 
adásvételek azonban év közben köttetnek, így ér-
demes már ekkor tisztán látni a leendő kötelezett-
ségeinkről.

Termőföld-
értékesítés
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az adómentesség érdekében az eladónak – legké-
sőbb a bevallás benyújtásáig – rendelkeznie kell a 
vevőtől egy nyilatkozattal, amit egy közjegyző készí-
tett vagy egy ügyvéd ellenjegyzett.
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kell a vevőtől egy nyilatkozattal, amit egy közjegyző készített vagy egy 
ügyvéd ellenjegyzett. Ebben a nyilatkozatban természetesen azt kell a 
vevőnek kijelentenie, hogy a termőföld értékesítése az adómentesség 
feltételeinek megfelel.

A valótlan tartalmú nyilatkozat miatti felelősség a vevőt terheli.

Az időszámítás kezdete

Az szja-törvény korábban nem pontosította azt a kezdő dátumot, hogy 
a fent említett 5 vagy 10 évet pontosan mikortól kell számolni.

Gondolhatnánk, hogy az adásvételi szerződés napja lesz a meg-
oldás. Pedig nem. A birtokba adás sokszor eltérhet az adásvételi 
szerződés időpontjától. A birtokba adás pedig a tényleges használat 
szempontjából egy fontosabb dátum lehet. 

Ezért az 5 vagy 10 éves időszak kezdőnapja a birtokba adás napja. 
Ha viszont az adásvételi szerződés sokkal hamarabb megköttetik, mint 
a birtokba adás, akkor az 5, illetve 10 éves időtartam az adásvételi 
szerződés keltét követő 12. hónap utolsó napján kezdődik.

Így például, ha 2015. augusztus 15-én kötjük meg az adásvételi 
szerződést, de a birtokba adás nem történik meg egy éven belül, ak-
kor is a vevőknek legkésőbb 2016. július 31-től a meghatározott cé-
lokra kell a termőföldet hasznosítaniuk ahhoz, hogy a nyilatkozatnak 
meg tudjon felelni.

A termőföld átruházásából származó teljes jövedelem bizonyos 
feltételek teljesítése esetén, több esetben is adómentes tud lenni.

Az egyik kulcs itt is az időtényező. Viszont nem a már eltelt idő lesz 
a szempont, hanem az, hogy a vevő azt milyen hosszú időre és milyen 
célra hasznosítja. 

Két eset is előfordulhat

Adómentes az értékesítés, ha a szövetkezetből kilépő magánszemély 
a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánsze-
mélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őster-
melőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált 
mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki 
azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 
évre bérbe adja.

Adómentes az értékesítés akkor is, ha az értékesítés regisztrációs 
számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemély ré-
szére történt, aki a területet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági 
őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése 
céljából használja, vagy az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállal-
kozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 
10 évre bérbe adja.

Az eladó azonban egy jövőbeni cselekményre csak valamilyen do-
kumentum alapján alapozhatja az adómentességet. Ennek érdeké-
ben az eladónak – legkésőbb a bevallás benyújtásáig – rendelkeznie 

Az adómentesség érdekében az eladónak – legké-
sőbb a bevallás benyújtásáig – rendelkeznie kell a 
vevőtől egy nyilatkozattal, amit egy közjegyző készí-
tett vagy egy ügyvéd ellenjegyzett.

Termőföld-értékesítés   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Kötvények könyvelése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

100 db kötvényt vásárolunk április 1-jén befektetési céllal 
120%-os árfolyamon

Tudjuk még, hogy a névérték 10 000 Ft/db, október 1-jén bocsá-
tották ki, 3 éves futamidővel. Kamatot minden év október 1-jén fizet-
nek, a példa kedvéért legyen a kamat évi 6%-os.

Vételár könyvelése: T 18 – K 384, összege: 1 200 000 Ft (100 db × 
10 000 Ft/db × 120%)

Vételárban megfizetett kamat elhatárolása: T 974 – K 18, össze-
ge 30 000 Ft (100 db × 10 000 Ft/db × 6% / 12 hó × 6 hó)

A vételárban levő kamatot tehát a már eltelt (október 1-től április 
1-ig tartó) 6 hónapra időarányosan kell kiszámolni, és „kiemelni” a 
beszerzési árból.

A beszerzéssel kapcsolatban azt még a későbbiek miatt érdemes 
kiszámolni, hogy végül is mennyi a kamat nélküli beszerzési ár, azaz 
a kötvény nyilvántartási értéke. A kamat nélküli vételár 1 170 000 Ft, 
ami darabonként 11 700 Ft-os árat jelent.

Július 1-jén értékesítésre kerül 40 db 130%-on, 
az eladási ár befolyt

Az értékesítéskor első lépésben kivezetjük a könyv szerinti értéket. 
Az értékpapír értékesítésekor elszámolási számlát is használunk, ez a 
példában a 375-ös számla lesz.

Könyv szerinti érték kivezetése: T 375 – K 18, összege 468 00 Ft (40 
db × 11 700 Ft/db)

Eladási ár könyvelése: T 36/38 – K 375, összege 520 000 Ft (40 db 
× 10 000 Ft/db × 130%)

Az értékesítés eredményét ketté kell választani. 

Egyik típusú eredmény az eladási árban felhalmozott kamat miatti 
nyereség: T 375 – K 974, összege 18 000 Ft (40 × 10 000 × 6% / 12 
hó × 9 hó)

A kamatot tehát 9 hónapra időarányosan kell kiszámolni, ami az 
utolsó kamatfizetéstől (október 1.) az értékesítésig (július 1.) tart.

A másik típusú eredmény pedig az értékpapír árfolyamváltozása, 
példánk szerint ez most nyereség: T 375 – K 975, összege a legegysze-
rűbben a 375-ös számla egyenlegéből határozható meg, példánkban 
34 000 Ft. (A 375-ös főkönyvi számlát a cikk végén is láthatod.)

Október 1-jén kamatfizetés történik

A bankszámlára érkezett kamat könyvelése: T 384 – K 974, összege 
36 000 Ft (60 db × 10 000 Ft/db × 6%)

Itt az összeget természetesen a banki jóváírás egyértelműen meg-
határozza, de a számítással ellenőrizhetjük. A még megmaradt 60 db 
kötvényre fogják kifizetni az éves kamatot.

 

Az idei, mérlegképes kreditpontot adó számviteli előadáson foglalkoztunk az értékpapírok könyvelésével is. 
A visszajelzések szerint hasznosak voltak az ott megoldott feladatok, így remélem, a magazin hasábjain is 
szívesen fogadjátok a példát.

Kötvények könyvelése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Kötvények könyvelése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Könyvelése: T 875  – K 375, összege 18 000 Ft. Ezt is láthatod 
„akasztófán” ábrázolva.

A példa ábrázolása főkönyvi számlákon

18. Kötvény

1 200 000 30 000

468 000

234 000

E. 468 000

375. Elszámolási számla (július 1.)

468 000 520 000

18 000

34 000

520 000 520 000

375. Elszámolási számla (február 1.)

234 000 220 000

4 000 18 000

238 000 238 000

974. Kamatbevételek

30 000 18 000

36 000

9 000

E. 33 000

December 31-én, mint mérlegfordulónapon az időarányos 
kamatot el kell határolni

A tárgyévre eső kamat elhatárolását aktív időbeli elhatárolásként kell 
könyvelni: T 391 – K 974, összege 9000 Ft (60 db × 10 000 Ft/db × 6% 
/ 12 hó × 3 hó) 

Az év végi elhatárolást a következő év elején vissza kell vezetni: T 
974 – K 391, összege az év végi elhatárolással egyező, 9000 Ft. 

Bár a következő kamatfizetésig – vagy  ha lesz, akkor az értékesíté-
sig – fura, hogy a 974-es számlának tartozik egyenlege van, de ezzel 
biztosítható, hogy az éves kamatfizetéskor csak a tárgyévre járó kamat 
kerüljön a tárgyévi bevételek közé.

Újabb 20 db kötvény értékesítése február 1-jén 
110%-os árfolyamon

Az előbb már könyveltünk egy értékesítést, ehhez hasonlóan itt is a 
375-ös értékpapír-elszámolási számlát fogjuk segítségül hívni.

Első lépésként kivezetjük a nyilvántartás szerinti értéket, ami a vé-
telárban megfizetett kamat nélküli beszerzési ár: T 375 – K 18, össze-
ge 234 000 Ft (20 db × 11 700 Ft/db).

Eladási ár könyvelése: T 36/38 – K 375, összege 220 000 Ft (20 
db × 10 000 Ft/db × 110%). A könyvelési tétel tartozik számlája attól 
függ, hogy a vételár teljesül-e azonnal pénzügyileg, vagy egyelőre csak 
követelés, és utána lesz kifizetve.

Bár már most látszik, hogy az eladási árban nem sikerült még a 
nyilvántartási értéket sem elkérni, az eladási árban ettől függetlenül 
van felhalmozott kamat.

Az eladási árban felhalmozott kamat miatti nyereség könyvelé-
se: T 375 – K 974, összege 4000 Ft (20 db × 10 000 Ft/db × 6% / 
12 hó × 4 hó). Az időarányos kamatot itt is az utolsó kamatfizetés 
óta eltelt időre kell kiszámolni, ami október 1-től február 1-ig tartó 
időszak.

Az értékesítéskor számolnunk kell még az értékpapír árfolyamvál-
tozása miatti eredményhatást. Jól látszik a számokból, hogy itt árfo-
lyamveszteségről lesz szó. Összegét a 375-ös főkönyvi számla egyenle-
géből határozzuk meg.
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Rendkívüli tételek megszűnése   Kardos Barbara

A struktúra változása

A rendkívüli bevételek és ráfordítások megszűnése következtében 
megszűnik a rendkívüli eredmény kategória, amely megszűnése kö-
vetkeztében a Szokásos vállalkozási eredmény kategória is eltűnik. A 
megszűnő sorok okán változik a megmaradó sorok sorszáma, betűje-
le, ezt az alábbi táblázat szemlélteti.

Eredménykimutatás struktúrája 
2015-ben

Eredménykimutatás struktúrája 
2016-tól

A. Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye

B.	 Pénzügyi	műveletek	ered-
ménye

C. Szokásos vállalkozási ered-
mény

X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény
E.	 Adózás	előtti	eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény

A. Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye

B.	 Pénzügyi	műveletek	ered-
ménye

C.	 Adózás	előtti	eredmény
X. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény

A rendkívüli tételek átsorolás

A rendkívüli gazdasági események hatásai tartalmuknak és jelle-
güknek megfelelően kerülnek besorolásra az Egyéb bevételek és 
ráfordítások, valamint a Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordí-
tásai közé. A gazdasági események eredményhatásának megfelelő 
elszámolásához a jövőben vizsgálni kell, hogy a gazdasági esemény 
milyen vagyonelemet érint: 

• értékpapírnak	 nem	 minősülő	 vagyonelem esetében a gaz-
dasági esemény eredményhatása Egyéb bevételt vagy Egyéb 
ráfordítást érint,

• tartós részesedés állományát befolyásoló gazdasági esemény 
eredményhatása Részesedésekből	származó	bevételek,	árfo-
lyamnyereségek vagy Részesedésekből	 származó	 ráfordítá-
sok,	árfolyamveszteségek sort érinti,

• hitelviszonyt	 megtestesítő	 értékpapír,	 tartósan	 adott	
kölcsön állományát befolyásoló gazdasági esemény ered-
ményhatása Befektetett	 pénzügyi	 eszközökből	 származó	
bevételek,	 árfolyamnyereségek vagy Befektetett pénzügyi 
eszközökből	 származó	 ráfordítások,	 árfolyamveszteségek 
sort érinti, 

• a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományát 
befolyásoló gazdasági esemény eredményhatása Pénzügyi 
műveletek	 egyéb	bevételei vagy Pénzügyi	műveletek	 egyéb	
ráfordításai sort érinti.

Egyéb bevételként vagy Egyéb ráfordításként kell elszámolni a nem 
értékpapír vagyonelemek esetében az ügylet eredményhatásának 
megfelelően:

• az apportátadást,
• a térítés nélküli átadást,

A Számviteli törvény (továbbiakban: Sztv.) átfogó módosítása a 2013/34 EU-irányelv előírásainak megfelelően 
történt. Az irányelv meghatározza az eredménykimutatás kötelező tartalmát, amelyben Rendkívüli bevételek 
és ráfordítások nem szerepelnek. Ebből következően az Sztv. szerint összeállított eredménykimutatás sémája 
sem tartalmaz 2016-tól Rendkívüli bevételeket és Rendkívüli ráfordításokat. Az Sztv. szerint korábban rendkí-
vülinek minősített tételek így tartalmuknak és jellegüknek megfelelően átsorolásra kerültek az egyéb bevételek 
és ráfordítások, illetve a megváltozott szerkezetű pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai közé.

Rendkívüli tételek megszűnése
Szerző: Kardos Barbara

A korábbi években képződött halasztott bevételek és 
ráfordítások feloldására az új szabályokat kell alkal-
mazni, azaz a kapcsolódó vagyonelem típusa dönti 
el, hogy egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek 
bevételeként történhet az elhatárolás feloldása.
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Részesedés megszűnés, átalakulás, tőkeleszállítás eredmény-
hatását, illetve a Befektetett pénzügyi eszközhöz, Értékpapírokhoz 
kapcsolódó elengedett kötelezettség, térítés nélküli átvétel, ajándék, 
hagyaték, többlet, tartozásátvállalás gazdasági események eredmény-
hatását a Pénzügyi	műveletek	 eredmény	 kategórián	 belül kell az 
eredményhatás előjele szerint bevételként vagy ráfordításként elszá-
molni.

Új sorok és módosuló tartalom  
a pénzügyi műveletek eredményén belül

A pénzügyi műveletek bevételein belül a jövőben már nem csak a Be-
fektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítéséhez kapcsoló-
dóan kerül pozitív eredményhatás elszámolásra, ennek megfelelően 
változik a sorok megnevezése.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
14. Részesedésekből származó	 bevételek,	 árfolyamnyereségek 

értékesítésének árfolyamnyeresége
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	 kölcsö-

nökből)	 származó	bevételek,	 árfolyamnyereségek kamatai, 
árfolyamnyeresége

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

A pénzügyi műveletek ráfordításai összhangba kerülnek a pénz-
ügyi műveletei bevételeivel, a jövőben a ráfordítások között is el-
különítésre kerül a tartós részesedésekhez kapcsolódó gazdasági 
események eredményhatása (18. sor) a más Befektetett pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó gazdasági események eredményhatásától 
(19. sor).

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

18.	 Részesedésekből	 származó	 ráfordítások,	árfolyamveszte-
ségek

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	 kölcsö-
nökből)	 származó	 ráfordítások,	 árfolyamveszteségek árfo-
lyamvesztesége

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

• a tartozásátvállalás során harmadik fél által átvállalt tartozást, 
az elengedett, elévült kötelezettséget (de Halasztott bevétel az 
eszköz kivezetéséig),

• az elengedett követelést,
• az átvállalt kötelezettséget (de pénzügyi rendezésig Halasztott 

ráfordítás),
• az adott és kapott támogatások összegét jogcímektől függet-

lenül (de Halasztott bevétel összemérés számviteli alapelve 
szerint),

• térítés nélkül adott, kapott szolgáltatás piaci értéke,
• térítés nélkül adott, kapott eszköz piaci értéke (de a kapott piaci 

értéke Halasztott bevétel az eszköz kivezetéséig),
• fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege.

Rendkívüli tételek megszűnése   Kardos Barbara
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Összemérés számviteli alapelve – változatlanul érvényesül

Az elhatárolási szabályok a halasztott bevételek és ráfordítások kép-
zésének és feloldásának szabálya nem változott, a jövőben is érvé-
nyesítésre kell, hogy kerüljön az összemérés számviteli alapelve, azaz 
a halasztott bevétel feloldása eszközérték-kivezetéssel arányosan 
történhet csak meg, illetve az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó 
halasztott ráfordítás elhatárolásának feloldása a pénzügyi teljesítés-
kor. A korábbi években képződött halasztott bevételek és ráfordítá-
sok feloldására az új szabályokat kell alkalmazni, azaz a kapcsolódó 
vagyonelem típusa dönti el, hogy egyéb bevételként vagy pénzügyi 
műveletek bevételeként történhet az elhatárolás feloldása.

Példa #1.

„A” Kft. apportba adja „B” Kft.-nek „C” Kft.-ben lévő 
30%-os részesedését. A „C” Kft.-ben lévő részesedés 
könyv szerinti értéke 3000 E  Ft, a létesítő okiratban 
meghatározott értéke 5000 E Ft. „B” Kft.-ben 10%-os 
részesedést szerez az „A” Kft.

A gazdasági események elszámolása 2016-ban:

Könyv szerinti érték kivezetése
T 375. Értékpapír – K 172. Részesedés 
 elszámo- jelentős tulajdoni
 lási részesedési viszonyban
 számla álló vállal-
  kozásban 3000

Létesítő okirat szerinti érték elszámolása
T 366. Egyéb – K 375. Értékpapír 
 követe- elszámolás
 lések számla 5000

Apport eredményhatása
T 375. Értékpapír – K 972. Részesedésekből 
 elszámolási származó bevételek, 
 számla árfolyam-
  nyereségek 2000

Cégbírósági bejegyzéskor
T 173. Egyéb tartós – K 366. Egyéb 

 részesedés követelések 5000

Cégbírósági bejegyzéskor
T 173. Egyéb tartós – K 366. Egyéb 
 részesedés követelések 5000

Példa #2.

„B” Kft. elengedte „A” Kft.-vel szemben fennálló kö-
vetelését, mely követelés „C” Kft. által kibocsátott  
1000 E Ft névértékű vállalati kötvény értékesítéséhez 
kapcsolódott. „A” Kft. 200 E Ft-ért vásárolta „C” Kft. 
által kibocsátott kötvényt „B” Kft.-től. „C” Kft. ellen fel-
számolási eljárás megindult.

A gazdasági események elszámolása 2016-ban:

Elengedett kötelezettség kivezetése
T 479. Egyéb rövid – K 973. Befektetett
 lejáratú pénzügyi eszközökből
 kötelezettség (értékpapírokból,
  kölcsönökből) származó
  bevételek, árfolyam-
  nyereségek  200

Halasztott bevétel elhatárolása
T 973. Befektetett – K 483. Halasztott 
 pénzügyi eszközökből bevétel 200
 (értékpapírokból, 
 kölcsönökből) 
 származó bevételek, 
 árfolyamnyereségek 

Értékvesztés elszámolása (megindult a felszámolási 
eljárás)

T 877. Részesedések, – K 189. Tartós hitelviszonyt 
 értékpapírok, megtestesítő
 bankbetétek értékpapír
 értékvesztése érték-
  vesztése 200

Halasztott bevétel feloldása
T 483. Halasztott – K 973. Befektetett 
 bevétel pénzügyi eszközökből
  (értékpapírokból,
  kölcsönökből) 
  származó bevételek,
  árfolyamnye-
  reségek 200
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Új kivétel a bruttó elszámolás elvének  
érvényesítése alól

A rendkívüli gazdasági események eredményhatásának átsorolása 
mellett az apportátadás esetében még egy újdonság van. Az apport-
átadás esetében függetlenül attól, hogy értékpapír vagy értékpapír-
nak nem minősülő vagyontárgy kerül átadásra, nem érvényesül a 
bruttó elszámolás elve. Azaz, míg korábban az apportátadás során 
az átadott eszköz könyv szerinti értéke rendkívüli ráfordításként ke-
rült elszámolásra, míg a létesítő okiratban meghatározott érték volt 
a Rendkívüli bevétel, 2016-tól az ügylet eredményhatásának előjele 
alapján történik meg az elszámolás bevételként vagy ráfordításként 
(nettó módon).

Hiv.: Áfa tv 14. § (2) Szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatás-
nyújtás, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének 
kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére 
másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog 
illette meg.

Példa #3.

„A” Kft. 6000 E Ft könyv szerinti értékű, 8000 E Ft beke-
rülési értékű irodai berendezést apportál „B” Kft.-be. A 
létesítő okiratban meghatározott érték 5000 E Ft.

A gazdasági esemény eredményhatása 
 5000 – 6000 = –1000 E Ft

Halmozott értékcsökkenés kivezetése 
T 149. Egyéb berendezés – K 143. Irodai 

 halmozott écs beren-
  dezés 2000

Könyv szerinti érték kivezetése
T 86. Egyéb  – K 143. Irodai 
 ráfordítások berendezés 6000

Létesítő okirat szerinti érték elszámolása
T 36. Egyéb – K 86. Egyéb 
 követelések ráfordítások 5000

Példa #4.

„A” Kft. 4500 E Ft könyv szerinti értékű, 8000 E Ft beke-
rülési értékű irodai berendezést apportál „B” Kft.-be. 
Az apportátadással 25%-os részesedést szerez. Az ala-
pított „B” Kft. jegyzett tőkéje 20 000eFt.

A gazdasági esemény eredményhatása
 5000 – 4500 = + 500 E Ft

Halmozott értékcsökkenés kivezetése
T 149. Egyéb – K 143. Irodai 
 berendezés beren-
 halmozott écs dezés 3500

Könyv szerinti érték kivezetése
T 96. Egyéb – K 143. Irodai 
 bevételek berendezés 4500

Létesítő okirat szerinti érték elszámolása
T 36. Egyéb – K 96. Egyéb 
 követelések bevételek 5000

Példa #5.

Ingyenes könyvelés „A” Kft.-nek, nullaforintos megbízá-
si szerződés alapján. Nyújtott szolgáltatás piaci értéke  
10 E Ft/hó. Alvállalkozónak kifizetett díj 8 E Ft+áfa/hó.

Alvállalkozótól beérkező számla (Egyéb ráfordítás, mi-
vel térítés nélküli átadáshoz kapcsolódik a szolgáltatás 
igénybevétele*)

T 86. Egyéb ráfordítások – K 454. Szállító 8000
T 466. Előzetes áfa – K 454. Szállító 2160

Ingyenes szolgáltatáshoz kapcsolódóan kiszámlázott 
áfa

T 36. Egyéb – K 467. Fizetendő 
 követelések áfa 2700 

Vagy ha a szolgáltatást igénybe vevőtől nem kéri a 
könyvelő az áfa megtérítését

T 86. Egyéb – K 467. Fizetendő 
 ráfordítások áfa 2700

* Ha a térítés nélküli szolgáltatás csak saját teljesítményt tartalmaz, akkor an-
nak értékét is el kell számolni egyéb ráfordításként (T 86. Egyéb ráfordítás –  
K 582. SEEAÉ). Az érték megállapítása önköltség-kalkulációs feladat.
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Őstermelőnek miért célszerű év közben a családi járulékkedvezményt kihasználni?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kedvezmény igénybevétele

A kedvezményt az egyes negyedévi járulékbevallás benyújtásakor és 
év végén is figyelembe lehet venni. A költségeiket ténylegesen tétele-
sen elszámoló őstermelők esetén általánosságban igaz az a kijelentés, 
hogy érdemes már negyedévente igénybe venni a családi járulékked-
vezményt. 

A járulékkedvezmény működési elve egyszerű: amit nem bírunk 
személyi jövedelemadóból igénybe venni, azt megkapod az egyéb-
ként fizetendő járulékból. Az őstermelők esetén – és kizárólag az 
őstermelők esetén – a szabály akkor is igaz, ha nincs személyi jövede-
lemadó-alapod, vagy kicsi ahhoz, hogy a családi kedvezményt elvigye. 

Elméleti fejtegetés helyett álljon itt egy példa.

Példa

Egy őstermelő 2014. évi bevétele 6 millió forint, melynek 20%-a után 
fizeti a járulékokat. Van egy gyermeke, melyre tekintettel az őstermelő 
tudna kedvezményt érvényesíteni. A 2015. évben a bevételek csak a 
IV. negyedévben haladják meg a kiadásokat, és a tételes elszámolás 
eredményeképp mutatkozik 700 ezer forint adóalap (vagy várhatóan 
ennyi fog kijönni). A 100 ezer forintos őstermelői adókedvezmény 
igénybevételének a lehetőségei adottak. 

Ezen paraméterek alapján az alábbi módon alakul az adó-, illetve 
járulékkötelezettség.

Azt már tudjuk – mert erről korábbi cikkben is írtunk –, hogy a járulékfizetésre kötelezett őstermelők akkor 
is jogosultak családi járulékkedvezményre, ha személyi jövedelemadót nem fizetnek a bevételük után, tehát 
a biztosított őstermelőket vastagon érinti a családi járulékkedvezmény rendszere.

Őstermelőnek miért célszerű év közben  
a családi járulékkedvezményt kihasználni?

…avagy az évközi és az év végi 
igénybevétel összehasonlítása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A költségeiket ténylegesen tételesen elszámoló ős-
termelők esetén érdemes már negyedévente igény-
be venni a családi járulékkedvezményt.

2015. I. negyedév 2015. II. negyedév 2015. III. negyedév 2015. IV. negyedév 2015. egész év

Adó(előleg) alapja 0 0 0 700 000 700 000

Járulékalap 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000

Fizetendő járulék (14%) 42 000 42 000 42 000 42 000 168 000

Érvényesíthető CsJK 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Ténylegesen fizetendő járulék 12 000 12 000 12 000 42 000 78 000

Fizetendő szja 0 0 0 82 000 0

Ténylegesen fizetendő járulék 42 000 42 000 42 000 42 000 160 000

Fizetendő szja 0 0 0 112 000 0
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Őstermelőnek miért célszerű év közben a családi járulékkedvezményt kihasználni?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A költségeiket ténylegesen tételesen elszámoló ős-
termelők esetén érdemes már negyedévente igény-
be venni a családi járulékkedvezményt.

A 100  000 forintos adókedvezménnyel ezt az összeget nullára 
csökkentjük (negatív nem lehet).

Év végi bevallásban

A második esetben szintén az év végi bevalláson keresztül lehet meg-
érteni az összefüggéseket. Az év végi bevallásban ez az őstermelő is 
kimutat 700 000 forint adóalapot, mellyel szemben 750 000 forint 
családi kedvezményt tud felmutatni. 

Az adóalapot lenullázza, és a megmara-
dó 50 000 kedvezményalap 16%-val, 

azaz 8000 forinttal tudja utólag a 
járulékát csökkenteni. 

A különbség tehát az, hogy 
ebben az esetben az őster-
melői adókedvezményt 
nem tudta kihasználni a 
termelő.

Esetleg az önrevízió?

Kérdés lehet, hogy 
van-e lehetőség az év 

közben igénybe nem vett 
családi járulékkedvezmény ön-

revízió keretében történő igénybe-
vételére.

Erre a kérdésre a NAV válasza határozott nem 
volt, bár a nyomtatványon technikailag kivitelezhető 

lenne a módosítás.

Mennyiben módosítja a fenti képet az a tény, hogy ha a házastárs 
munkavállalóként igénybe veszi a családi kedvezményt?

Ha az összes kedvezményt elviszi a házastárs, akkor a válasz az, 
hogy vigye nyugodtan, mert az őstermelői adókedvezmény így bizto-
san nem kerül veszélybe.

A következtetésünk tehát az, hogy már év elején érdemes számol-
gatnia a családi kedvezményre jogosult őstermelőnek.

A táblázatban található számok magyarázatra szorulnak. A táblázat 
piros színű sorai jelölik azt az esetet, amikor az őstermelő év közben 
számol a családi járulékkedvezmény lehetőségével, a kék szín pedig 
azt jelöli, amikor nem. 

Ebben a példabeli esetben 82 000 
forinttal előrébb van éves szin-
ten az az őstermelő, aki év köz-
ben igénybe veszi a családi 
járulékkedvezményt. 

Az egészségügyi hoz-
zájárulással most nem 
számoltunk ugyan, de 
nem jönne ki különb-
ség, mivel mindkét 
esetben ugyanazzal a 
járulékalappal lehet 
csökkenteni az egészség-
ügyi hozzájárulás alapját.

Évközi igénybevétel esetén

Vegyük először azt az esetet, amikor 
élünk a járulékkedvezmény évközi igény-
bevételének a lehetőségével. 

A IV. negyedévben nincs lehetőség a családi járulékkedvez-
mény igénybevételére, mivel van személyi jövedelemadó-alap, 
ennek megfelelően a személyi jövedelemadót kell elsősorban fo-
gyasztani. 

Az adóévi bevallásban ki fogjuk mutatni a 700 000 forintos ösz-
szevont adóalapot, melynek összegéből le tudunk vonni 3 havi gyer-
mekkedvezményt (3 × 62 500 = 187 500; 9 hónapot már év közben 
járulékra igénybe vettünk), és az így maradó adóalap után jön ki 
82 000 forintnyi adó. 
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Könyvelési szolgáltatások teljesítési időpontja 2015. július 1-jétől, esettanulmányok   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

1. Elkésett számla

A könyvelő az ügyfelével úgy szerződött, hogy havonta számolják el 
a könyvelési szolgáltatást, és a könyvelési díj tárgyhónap 20-ig ese-
dékes. Az augusztus hónapot tehát augusztus 20-ig kellene rendez-
ni. Viszont a könyvelő bármely okból csak szeptemberben állítja ki 
a számlát. A számla kiállításának időpontja mint teljesítési időpont 
nem alkalmazható, mivel a számlát a fizetési határidő után állították 
ki. Marad a főszabály, tehát augusztus 31. lesz a teljesítés időpontja.

Ha csavarunk annyit a történeten, hogy több hónappal is késik a 
számla (például az ügyfél pénzügyi helyzete változó), akkor minden 
egyes hónap utolsó napjával teljesítési időpont keletkezik, tehát eleve 
nem egy számlát kell kiállítani.

Figyelem! Ezt a szabályt nem alkalmazhatjuk abban az esetben, ha 
eleve a fizetési határidő az elszámolt időszakot követi, ugyanis erre 
már a fizetési határidő szabálya lép be.

2. Könyvvizsgálati szolgáltatás

A könyvvizsgálat szolgáltatás elszámolási időszaka gyakran egy teljes 
év. Ilyen esetben a teljesítési időpontra rávághatnánk, hogy egy évnél 
hosszabbra az időszak nem nyúlhat, így az elszámolt időszak utolsó 
napja a teljesítési időpont. Csakhogy ez nem így van.

Vegyük azt az esetet, hogy az elszámolt időszak 2015. június 1.–2016. 
május 31. Mivel az elszámolt időszak nem haladja meg (csak eléri) az 
egy évet, ezért a fizetési határidő marad a teljesítés időpontja. De miért 
csak a fizetési határidővel foglalkozom? Mivel az első fél évbe belenyúlik 
az elszámolt időszak, tehát csakis a régi szabályok szerint járhatok el.

Ne vágjuk el itt a szálat. Ha megnézzük a következő időszakot: 
2016. június 1.–2017. május 31., akkor itt már vizsgálom a részlet-
szabályokat. Ha mondjuk 2017. május 20-ig kell az ügyfélnek fizetni, 
és a számlát 2017. május 20. előtt ki is állítja a könyvvizsgáló, akkor a 
számla kibocsátásának a napja lesz a teljesítés időpontja. Egyébként 
ez már inkább elvi kérdés, hiszen addig még számos jogszabályválto-
zás történhet.

3. Fizetési határidő hiányában

Léteznek olyan szerződések is, melyekben nincs fizetési határidő rög-
zítve, vagy úgy van meghatározva, hogy a fizetési határidő a számlaki-
bocsátást követő ikszedik nap.

2015. július 1. után egyértelműen kijelenthető, hogy mivel nincs 
egy naptári napra rögzített fizetési határidő, ezért a teljesítési idő-
pontja az elszámolt időszak utolsó napja lesz. (A gondot egyébként 
a múlt okozza, ugyanis a 2015. június 30-ig hatályos szabályozás nem 
adott egyértelmű választ az ilyen esetekre.) 

Ha mondjuk a könyvelési szerződés szerint havonta számolnak el 
a felek, és a tárgyhónapot követő hónapban kiállított számla kézhez-

A 2015. július 1-jétől hatályos változásairól magazinunk áprilisi számában található egy cikk a témában. 
Az azóta eltelt idő hozott szép számmal kérdéseket, melyekkel azért már birkózni kell.

Könyvelési szolgáltatások teljesítési 
időpontja 2015. július 1-jétől,

esettanulmányok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha nincs egy naptári napra rögzített fizetési határ-
idő, akkor a teljesítés időpontja az elszámolt időszak 
utolsó napja lesz.
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Látható, hogy a második hónaptól a teljesítés időpontja átfordul a 
számlakibocsátás időpontjára. Ebből az is következik, hogy egy szám-
lával nem tudjuk a három hónapot elintézni.

5. Átmeneti szabályok – mi a helyzet az ügyfél júniusi 
könyvelési anyagával

Gyakori kérdés szokott lenni, hogy amikor a könyvelő a havi munkáját 
leszámlázza, akkor áfa szempontjából milyen hónapot számol el:

– Abból kell kiindulni, hogy az ügyfele mely havi könyvelési anya-
gával foglalkozott, vagy

– abból kell kiindulni, hogy ténylegesen mely hónapban dolgo-
zott az ügyfele (bármely havi) anyagával?

A helyes válasz a második bajusz, tehát a 2015. július havi könyvelési szol-
gáltatásra már akkor is az új szabályokat kell alkalmazni, ha az ügyfél 2015. 
júniusi könyvelési anyagával, bevallásaival kell jellemzően foglalkozni.

6. Fizetési határidő több mint 30 nap

Könyvelési szolgáltatásról szóló szerződés havi elszámolást tartalmaz, 
és a fizetési határidő a tárgyhónapot követő hónap 45. napja. Az új, 30 
napos szabály a következő érdekes eredményre vezet.

Elszámolt 
időszak

Számla 
kiállítása

Fizetési 
határidő

Teljesítés 
időpontja

2015. V. hó 2015. VI. 10. 2015. VII. 15. 2015. VII. 15.

2015. VI. hó 2015. VII. 10. 2015. VIII. 14. 2015. VIII. 14.

2015. VII. hó 2015. VIII. 10. 2015. IX. 14. 2015. VIII. 30.

2015. VIII. hó 2015. IX. 10. 2015. X. 15. 2015. IX. 30.

2015. IX. hó 2015. X. 10. 2015. XI. 14. 2015. X. 30.

Máris feltűnhet, hogy 2015 augusztusában kétszer is fizetünk áfát az 
adott ügyfélre tekintettel, pedig csak egyszeresen fog a pénz befolyni. 
Itt a lényege a változásnak: előrehozni a teljesítési időpontot.

Végül fontos megemlíteni, hogy egyéni vállalkozók esetén tovább-
ra is él a 45 napos szabály, amit most már az új teljesítési dátumokhoz 
igazítottan kell számolni. Tehát a rendszertelenül fizető ügyfél eseté-
ben továbbra is segítséget fog jelenteni ennek a szabálynak a jelenlé-
te – egyéni vállalkozó könyvelő esetén.

vételét követő 10. napon van a fizetési határidő, akkor a 2015. júliusi 
könyvelés teljesítési időpontja 2015. július 31. lesz. De ha belegondo-
lunk, a 2015. júniusi könyvelésnek is július hónapra fog esni a telje-
sítési időpontja, tehát már július hónapra kéthavi áfát kell vallani az 
adott ügyfél tekintetében, ugyanakkor pedig egyhavi ellenérték fog 
továbbra is befolyni.

4. Több hónapot egyszerre számláz a könyvelő

Vegyük azt az esetet, hogy a könyvelési szolgáltatást havonta számol-
ják el a felek, de a fizetési határidőt 3 hónap tekintetében összevon-
tan kezelik, azaz minden tárgynegyedév 2 hónapjának 20-ig esedékes 
mindhárom havi könyvelési díj. Érdekes megoldás, de ha maradunk 
a havi elszámolás rendíthetetlenségénél, akkor a következő ered-
ményre jutunk.

Időszak Számla 
kibocsátása

Fizetési 
határidő

Teljesítés 
időpontja

2015. VII. hó 2015. VIII. 10. 2015. VIII. 20. 2015. VIII. 20.

2015. VIII. hó 2015. VIII. 10. 2015. VIII. 20. 2015. VIII. 10.

2015. IX. hó 2015. VIII. 10. 2015.VIII. 20. 2015. VIII. 10.

Ha nincs egy naptári napra rögzített fizetési határ-
idő, akkor a teljesítés időpontja az elszámolt időszak 
utolsó napja lesz.
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Áfaköteles-e?

A cél az lenne, hogy a visszavett poharakra tekintettel ne kelljen az áfát 
megfizetni, illetve a bizonylatolás is követhető legyen.

A pohárért fizetett betétdíjat termékértékesítésként kell értékelni 
az áfa szempontjából, tehát a betétdíjról minimum kézi nyugtát kell 
kiállítani (pénztárgépes nyugta is megfelelő lehet). A pohár vissza-
vitelekor az áfatörvény megengedi, hogy a betétdíj nettó összegével 
az adóalap csökkenthető legyen, tehát az áfafizetés egy adott pohár 
tekintetében „kinullázható”. 

Milyen bizonylatot kell kiállítani a visszavételezésnél?

Mivel a betétdíj fizetője jellemzően nem adóalany, ezért nem kellett 
eredendően számlát kiállítani. Eredeti számla hiányában módosító 
számla kiállítása nélkül is lehet az adóalapot csökkenteni. 

Tehát az áfatörvény szerinti bizonylatot nem kell kiállítani, de más 
egyéb bizonylatot (például visszavételt igazoló pénztárbizonylatot) 
már igen. Ezen bizonylatok alapján lehet ugyanis csak az áfaanalitikát 
elkészíteni.

Több stand, egy pohár

További kérdéseket vet fel, ha a standok összefognak és mindenhol 
lehet bérelni és visszavinni is poharat. Ez már problémás, hiszen 
elvileg csak az az áfaalap lenne csökkenthető, ami mögött az adott 
vállalkozó szolgáltatásnyújtása áll. Ha már egy másik vállalkozó ál-
tal „nyugtázott” poharat hoznak vissza, azt ugyan visszatéríthetem, 
de nem csökkenthetem vele az áfaalapot (egyik vállalkozásét sem). 
Akkor nincs megoldás? A megoldást részben a valóság adja, hiszen 
egyforma, egyedileg nem azonosítható poharakról beszélünk, tehát a 
visszavitelnél meg sem állapítható, hogy kitől „bérelte” a magánsze-
mély, tehát igazából ez a probléma nem probléma. Az a rész marad 
nyitva, ha több betétdíjat fizet ki a vállalkozó, mint amit beszed. Elvileg 
ennek a különbözetnek az áfatartalma nem állítható be a bevallásba 
negatívumként.

A különféle fesztiválok elmaradhatatlan „kellékei” a bort, illetve pálinkát előállító vállalkozások standjai. 
A bort, a pálinkát üvegpohárból inni jobb, ezért már a kezdetektől fogva azt a megoldást alkalmazzák a 
standok, hogy betétdíj fejében lehet pohárban is kérni az italt. Sőt általában több stand fog össze, azaz bár-
hol lehet kérni és visszaváltani is poharat. Mindehhez a hétköznapinak mondható ügylethez egy szögletes 
áfatörvényt kell hozzáigazítanunk.

Bornapokon
pohár betéti díjának kezelése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha egyedileg nem azonosítható poharakról beszé-
lünk, így a visszavitelnél meg sem állapítható, hogy 
kitől „bérelte” a magánszemély.



Az egyezmény

Mint minden nemzetközi vonatkozású kérdésnek, itt is abból kell kiin-
dulni, hogy az egyezmény mit mond. Az egyezmények munkavállalóra 
vonatkozó szabályai szinte mindig ugyanazt a szabályt tartalmazzák:

– Főszabály szerint a tevékenység végzésének a helye az adózta-
tás helye

– Kivételesen pedig a küldő országban kell adóztatni, ha
0 kevesebb, mint 183 napig van hazánkban a külföldi munka-

vállaló, és
0 a kérdéses juttatást nem belföldi illetőségű munkáltató jut-

tatja, és
0 a kérdéses juttatást nem a külföldi fél magyarországi telep-

helye fizeti ki.
Az ún. hármas (együttes) feltételből teljesül az első, mivel valószí-
nűsíthető, hogy nem állandó jelenlétről van szó. Mivel a külföldinek 
idehaza nincs telephelye, ezért az utolsó feltétel is teljesül. A középső 
feltétel teljesülése már problémásabb.

Adóvonzata

Kapásból mondhatnánk, hogy mivel a magyar cég fizeti ki a dolgo-
zók szállását, étkezését, ezért a juttatásnak hazai adóvonzata van. A 
feltétel viszont úgy szól, hogy munkáltatónak kell a juttatónak minő-

sülnie. Itt nem csak azt kell nézni, hogy formálisan munkáltatóról van 
szó (mert formálisan a kérdés szerint nem jön létre munkaviszony a 
magyar cég és a külföldi cég alkalmazottjai között), hanem azt is, hogy 
tartalmilag mi valósul meg. 

Ha a külföldi cég dolgozói gyakorlatilag a magyar cég utasításai és 
felelőssége mellett látják el a munkát, akkor a magyar cég az egyez-
mény szempontjából munkáltatónak minősül, tehát a magánszemé-
lyek részére adott juttatást belföldi adókötelezettség fogja terhelni. 

Ezt a szálat továbbfejtve:
– a szállás és az utazás költsége kezelhető adómentes juttatásként;
– étkezés és egyéb juttatások pedig összevont adóalap részeként 

adóznak.

Mivel nem pénzbeli juttatásról van szó, ezért a magyar munkáltató csak 
megállapítja és bevallja a 08-ason a személyi jövedelemadót. Az össze-
vont adóalap után viszont nem lesz sem járuléklevonás, szochofizetés 
(Tbj. szerint nem válik foglalkoztatóvá a magyar cég), sem egészségügyi 
hozzájárulás (Tbj. szerinti külföldi személyekről van szó).

A másik eset az lesz, hogy a hazai cég nem rendelkezik a külföl-
di cég dolgozóinak munkája felett. A kérdésben szereplő esetben 
is erről lehet szó, a külföldi cég a saját szaktudása alapján elvégzi a 
szervizelési munkákat a gépeken, a magyar cég csupán a juttatásával 
így nem minősül munkáltatónak. Adózásilag ez az egyszerűbb eset, 
mert a juttatás adóztatásának a helye külföld lesz, tehát a juttatások 
egyike után sem kell semmilyen közterhet levonni. Azt nem szabad 
elfelejteni, hogy az adómentességhez a külföldi munkavállaló illető-
ségigazolását be kell gyűjteni.

Külföldi szerelők Magyarországon   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Belföldi ipari cég külföldi – magyarországi telephellyel nem rendelkező – cégtől rendeli meg gépeinek szer-
vizelési szolgáltatását, a szolgáltatási számlán felül állja a külföldről jött emberek szállását és ellátását is. 
Cikkünkben azt részletezzük, hogy a különféle juttatások hogyan adóznak, ha a két érintett ország között 
kettős adóztatást elkerülő egyezmény van.

Külföldi szerelők Magyarországon
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a külföldi cég dolgozói gyakorlatilag a magyar 
cég utasításai és felelőssége mellett látják el a mun-
kát, akkor a magyar cég az egyezmény szempontjá-
ból munkáltatónak minősül.

17. oldalwww.iranyadomagazin.hu
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Válasz-adó

csak vélelmek felállítása mellett lehet rövid 
választ adni.

A fővállalkozó vélhetően egy teljesen új 
épület átadására vállalt kötelezettséget azzal, 
hogy az ingatlan felépítésével együtt szobrok 
elhelyezését is vállalta. Ha a szerződés szerint 
a teljes ügyletre egy ellenértéket állapítottak 
meg, akkor a szobor is fordítottan fog adózni, 
a jellegadó fordított adós épület okán.

Ha a szobrot egy alvállalkozó készíti el 
olyan módon, hogy a szobrot a helyszínen 
„faragja ki”, tehát az érdemi munkát a helyszí-
nen végzi, akkor az alvállalkozó szolgáltatás-
ról állít ki számlát. Mivel a fővállalkozó által 
végzett munka építési hatósági engedélykö-
teles, így ezt a feltételt elfogadottnak tekintve 
az alvállalkozó számlája fordított adós lesz.  
Más a helyzet akkor, ha az alvállalkozó a 
szobrot a saját telephelyén készíti el, és a 
helyszínen csak a talapzatot alakítja ki, majd a 
szobrot ráhelyezi. Ebben a formában ez már 
termékértékesítésnek minősül, tehát az alvál-
lalkozó számlája egyenes adós lesz.

A pontos válasz megadásához szükség lenne 
a szerződésre, illetve arra az információra, 
hogy pontosan milyen szobrokról van szó 
(kerti szobor, épületbe beépített, esetleg be-
lefaragott szobor). Az információk hiányában 

?
Egy építési projekt keretében szobrokat kell építe-
ni. A fő szerződésbe a 142. § (1) bekezdés a) és b) 
pontjainak a rendelkezését írták bele. Azaz, a fő 
munka fordított áfás. 

Kérdés, a szoborépítés-szerződés fordított áfás-e? 
Igazából azt nem tudom eldönteni, hogy munka 
vagy anyag. Ha munka, akkor kapcsolódik-e a fő 
szerződéshez, tehát fordított áfás lesz-e?

Ha anyag, akkor vizsgálni kell-e a 142. § (1) a) pon-
tot. (Mely szerint termékértékesítés lenne, de in-
gatlan-nyilvántartásba, azt mondják a műszakiak, 
hogy nem kell bejelenteni.)

Válasz-adó
magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyak-
ran ismételt kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét vá-
laszt olvashatsz, az ügyfeleidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.
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Válasz-adó

?
• az átalányadózás megkez dését közvet-

lenül megelőző adóévben a bevétele a 
15 millió forintot nem haladta meg és

• az adóévben várhatóan nem haladja 
meg a 15 millió forintot.

Ha a bevételre vonatkozó vizsgálatot egy 
2016-os évre történő bejelentkezés ese-
tén vizsgáljuk, akkor az árbevételi korlátot a 
2015-ös és a 2016-os évre kell elvégezni. Ér-
telemszerűen a 2015-ös év tényleges adatát, 
a 2016-os év várható adatát kell figyelembe 
venni.

További hasznos válaszokat 

szakértői blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

Az átalányadózás választásánál két év árbevételét 
kell vizsgálni. Hogyan kell értelmezni a törvényt a 
két év tekintetében? Melyik két évnek az árbevéte-
le nem haladhatja meg a 15 millió forintot?

paragrafusnak már a címe is árulkodik arról, 
hogy kik is választhatják ezt a lehetőséget:

• egyéni vállalkozók,
• mezőgazdasági kistermelők.

Az átalányadózás választásának azonban csak 
az első lépcsője, hogy vállalkozásunk megfe-
lel-e a fenti két kategóriának.

A következő, amit vizsgálni kell, hogy 
mennyi a vállalkozásból származó be-

vétel. 
Csak azok választhatják a vál-

lalkozói jövedelem szerinti adó-
zás helyett az átalányadózást, 
akiknek

Az átalányadózás szabálya-
it az szja-törvény 

50. §-ában ol-
vashatjuk.

Ennek a 
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A „csúsztatás” gyakorlati fogalma a Munka törvénykönyve fényében   dr. Jónás Tünde

napi munkaidő mértékével kell számítás-
ba venni [Mt. 93. § (2)-(3) bek.]. 

A munkaidőkeret tartamához képest 
időarányosan több  
beosztott munkaidő-kezelése

Kiegyenlítő nap

Az egyenlőtlen munkaidő-beosztásból fa-
kadóan a munkaidőkeretben beosztható 
órák nem feltétlenül egyenletesen osz-

lanak el a munkaidőkeret tartama alatt, 
hiszen épp az egyenlőtlen munkaidő-
beosztás lehetővé tétele a jogintézmény 
egyik célja. Ez viszont eredményezheti 
például azt is, hogy 2 havi munkaidőke-
ret esetén a munkavállaló már az első 

A munkaidő-beosztás főbb szabályai 
munkaidőkeret esetén

A munkaidő-beosztás legalapvetőbb sza-
bálya, hogy a munkaidő-beosztás szabá-
lyait (munkarend) a munkáltató állapítja 
meg [Mt. 96. § (1) bek.]. A munkaidő 
beosztásáról tehát egyedül a munkáltató 
jogosult rendelkezni, figyelemmel az Mt. 
kógens, eltérést nem engedő szabályaira 
(például az egybefüggő 11 óra, bizonyos 
esetekben 8 óra napi pihenőidő kötelező 
biztosítása). 

A munkavállalónak a munkaidő beosztásá-
nak meghatározásába – a kötetlen munka-
rend kivételével – beleszólása nincs. 

A munkaidő egyenlőtlen beosztásának 
lehetőségéhez a munkáltatónak munka-
időkeretet vagy elszámolási időszakot kell 
alkalmaznia. Az utóbbi, 2012 júliusától élő 
jogintézmény a hazai gyakorlatban megle-
hetősen ritka.  

Munkaidőkeret esetén – az Mt. 101-
102. §-ban foglaltakra tekintettel – a 

munkaidő a hét minden napjára vagy 
az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is 
beosztható [Mt. 97. § (3) bek.]. 

A munkáltató tehát akár 12 munkaórát 
is beoszthat egy napra rendes munka-
időként, akár szombatra, vasárnapra is, 
de megteheti azt is, hogy a munkavállaló 
munkanapjára 0 óra rendes munkaidőt 
oszt be. Utóbbit nevezzük a gyakorlatban 
kiegyenlítő napnak.

Munkaidőkeretben a teljesítendő 
munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a 
napi munkaidő és az általános munka-
rend alapul vételével kell megállapítani, 
amelynek során az általános munkarend 
szerinti munkanapra eső munkaszüneti 
napot figyelmen kívül kell hagyni. 

Például 2015 júniusában az általános 
munkarend szerint 22 munkanap volt, 
amely napi 8 órás munkaidőt és 1 havi 
munkaidőkeret esetén 176 beosztható 
munkaórát jelent. A távollét tartamát fi-
gyelmen kívül kell hagyni, vagy az adott 
munkanapra irányadó beosztás szerinti 

A gyakorlatban sokszor előfordul, a munkavállaló maga kéri a munkáltatójától, hogy az egyes munka-
napra beosztott több, 10-12 óra munkavégzést „csúsztatással” egyenlítse ki, azaz a felgyülemlett órákat az 
általa meghatározott napokon szabad idővel kompenzálja a munkáltató. A Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.) munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályai szerint azonban nem egészen úgy mű-
ködik a „csúsztatás” gyakorlati intézménye, mint ahogyan azt sok munkavállaló gondolja.

A „csúsztatás” gyakorlati 
fogalma a Munka törvénykönyve 
 fényében

A munkavállalónak a munkaidő 
beosztásának meghatározásába 
– a kötetlen munkarend kivételével 
– beleszólása nincs.

Szerző: dr. Jónás Tünde
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A „csúsztatás” gyakorlati fogalma a Munka törvénykönyve fényében   dr. Jónás Tünde

hónapban ledolgozza a beosztható mun-
kaórák 2/3-át. 

A munkaidőkereten felüli munkaidő 
viszont rendkívüli munkaidőnek minősül 
[Mt. 107. § b) pont], ezért a munkáltató-
nak alapvető célja, hogy a munkaidőkeret-
ben beosztható óránál többet ténylegesen 
ne osszon be. 

Ezen cél elérését teszi lehetővé az előbb 
már említett kiegyenlítő nap, amely azt 
jelenti, hogy a munkáltató munkanapra 
0 óra rendes munkaidőt oszt be. A mun-
káltató ezzel kompenzálni és megelőzni 
tudja a munkaidőkereten felüli rendkívüli 
munkaidő keletkezését, ha a munkaidő-
keretben beosztható munkaidőhöz képest 
már túl sok munkaórát osztott be a mun-
kaidőkeret tartamához viszonyítva. 

Rendkívüli munkaidő díjazása

A munkaidőkeret lejártakor a munkavállaló 
munkabérét az általános munkarend és a 
napi munkaidő, valamint a teljesített mun-
kaidő alapulvételével el kell számolni. Ha az 
elszámolás alapján a munkavállaló alacso-
nyabb összegű munkabérben részesült, a 
különbözetet számára a következő havi mun-
kabérrel ki kell fizetni [Mt. 156. (2)-(3) bek.].

Ha rendkívüli munkaidő azért keletkezik, 
mert a munkáltató a munkaidőkeretben be-
osztható munkaidőnél többet osztott be, ak-
kor a munkavállalónak 50% bérpótlék vagy 
– munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a 
felek megállapodása alapján – szabadidő 
jár. A szabadidő nem lehet kevesebb az el-
rendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett 
munka tartamánál, és erre az alapbér ará-

nyos része jár [Mt. 143. § (2) bek. b) pont, 
(3) bek.]. 

A szabadidőt legkésőbb a munkaidőkeret 
végéig kell kiadni. Ha azonban munkaidőke-
reten felül végzett rendkívüli munkáról van 
szó, a szabadidőt értelemszerűen legkésőbb 
a következő munkaidőkeret végéig kell ki-
adni, mivel a munkaidőkereten felül végzett 
munka csak a munkaidőkeret lezárásakor lesz 
megállapítható [Mt. 143. § (6) bek.]. 

A felek azonban megállapodhatnak arról 
is, hogy a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet 
követő év december harmincegyedik napjáig 
kell kiadni [Mt. 143. § (7) bek.].

Összegzés

A munkaidőkeret alatt „összegyűlt” órák csúsz-
tatására a munkavállaló nem jogosult. A mun-
kaidő beosztásáról kizárólag rendelkező mun-
káltató jogkörébe tartozik, hogy a pluszórákat 
ún. kiegyenlítő napok, azaz 0 órás munkana-
pok beosztásával kiegyenlítse. Ennek beosztá-
sára a munkaidő-beosztás szabályai irányadók, 
azaz legalább 7 nappal korábban, legalább 1 
hétre előre kell közölni a munkaidő-beosztást, 
és az adott napra vonatkozó munkaidő-beosz-
tás legalább 4 nappal korábban módosítható a 
munkáltató gazdálkodásában vagy működésé-
ben előre nem látható körülmény felmerülése 
esetén [Mt. 97. § (4)-(5) bek.]. 

Ha kiegyenlítő napokkal nem kezeli a 
munkáltató a pluszórákat, akkor azokat mint 
munkaidőkereten felüli rendkívüli mun-
kaidőt a munkaidőkeret lezárásakor el kell 
számolni, és a különbözetet a következő havi 
munkabérrel ki kell fizetni. Ha a felek megál-
lapodása alapján a munkáltató szabadidővel 
ellentételezi a munkaidőkereten felüli rend-
kívüli munkaidőt, akkor a szabadidő a követ-
kező munkaidőkeret végéig adható ki (kivéve, 
ha a felek megállapodtak a tárgyévet követő 
év végéig történő kiadásról). 

A munkavállalónak a munkaidő 
beosztásának meghatározásába 
– a kötetlen munkarend kivételével 
– beleszólása nincs.



Munkába járásra tekintettel a 9 Ft/km mikor adható adómentesen?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kötelező vagy lehetőség?

A munkába nem busszal vagy vonattal érkező dolgozók részére a 
munkáltató adómentesen a 9 Ft/km-t fizetheti. Ez azért csak lehető-
ség, mert ezt a munkáltatónak csak nagyon extrém esetben kötelező 
adnia. Ilyen eset lehet, ha

– a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a 
munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés, vagy 

– a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú vára-
kozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést.

Alapesetben nem kötelező adni, de ha a munkáltató adni akarja, ak-
kor érdeke fűződik az adómentességhez.

Buktatók

Az első buktató, hogy főszabály szerint csak közigazgatási határon kívül-
ről bejáró dolgozó esetén adható. Közigazgatási határ nem feltétlenül 
azonos a városhatárt jelző táblával. Kecskemétiként olyan példát tudnék 
hozni, hogy Kecskemét közigazgatási határába beletartozik Hetényegyhá-

za, Ballószög, Katonatelep, Kadafalva, Helvécia. A felsorolt településekről 
bejáró dolgozóknak tehát adómentesen nem adható a juttatás, még ak-
kor sem, ha mondjuk Helvécia viszonylatában akár 20 kilométer feletti tá-
volságot is össze lehet szedni a lakóhely és kecskeméti munkahely között.

Kivétel persze itt is van: közigazgatási határon belüli munkába járásra 
is adható adómentes juttatás, ha a munkahelyet a munkarendjéből adó-
dóan sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.

Kérdés lehet még, hogy ha a határon túlról jár be dolgozni a mun-
kavállaló, akkor az munkába járásnak minősül-e. A válasz egyértel-
műen igen.

Több műszakos munkarend esetén könnyen előfordulhat olyan 
szituáció, hogy az egyik műszakba busszal, a másik műszakba sze-
mélygépkocsival érkezik a dolgozó. Ilyen esetben lehetséges kombi-
náltan és adómentesen is adni juttatást, tehát a „buszos” napokra a 
jegy térítését, a „személygépkocsis” napokra pedig a 9 Ft/km-t lehet a 
dolgozónak fizetni. Úgy viszont már nem lehet variálni, hogy ugyanar-
ra a munkanapra kétféle juttatást kap adómentesen a munkavállaló.

Kiemelt probléma szokott lenni, hogy a munkába járás tényét 
kell-e valahogyan külön bizonyítani az adómentesség megalapozásá-
hoz. A 9 Ft/km juttatás nem kötődik semmilyen közlekedési eszköz-
höz, így akkor is jár, ha a dolgozó:

– kerékpárral;
– nem saját tulajdonú személygépkocsival;
– személygépkocsi utasaként;
– gyalog

jár dolgozni. A hangsúly azon van, hogy arra a napra, amikor bármely 
okból nem jött be dolgozni, nem jár az adómentes juttatás.

Ritkán előfordul, hogy a munkáltató több mint 9 Ft-ot adna kilomé-
terenként. Ebben az esetben a 9 Ft feletti rész munkabérként fog adózni.

A munkába járás költségét – illetve sok esetben csak 
annak egy részét – a munkáltató adómentesen té-
ríti meg a dolgozó felé. Ezért fontos, hogy minden 
részletre odafigyeljünk.

Munkába járásra tekintettel 
a 9 Ft/km mikor adható adómentesen?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Közigazgatási határon belüli munkába járásra is 
adható adómentes juttatás, ha a munkahelyet a 
munkarendjéből adódóan sem helyi, sem helyközi 
közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.
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Vezércikk

Megérkezett az EGYKE

Az utóbbi években már megszokhattuk, hogy a nyomtatványok neve 
a hosszú elnevezéséből adódó rövidítés. Ismerjuk és használjuk 
már a KOMA – rossznyelvek szerint kóma – nyomtatványt, de ilyen 
az IGAZOL nyomtatvány is. Ezekben a dokumentumokban egyező-
ség, hogy nem egy konkrét évhez kapcsolódnak, hanem egy konk-
rét feladathoz. Ezért is nincs előttük évszámot jelölő rész. Ebbe a 
sorba állt be a legújabb nyomtatvány, a képviseletek bejelentésére 
alkalmas EGYKE. Megnézzük a kitöltéssel kapcsolatos tudnivalókat, 
buktatókat.

Ekáer a bérmunka esetén

Talán most már csillapodik az idei év legnagyobb káoszt okozó 
rendszere, de ehhez az is hozzájárul, hogy az adózók is kialakították 
a cégen belüli saját rendszerüket. Egy kicsit részletesebben a közös-

ségi országból érkező bérmunka anyag és a kész áru visszavitelének 
bejelentésével foglalkozunk majd, és ezzel kapcsolatban hívjuk fel a 
figyelmet néhány sarkalatos pontra.

Törölt adószámú cég számlája

Foglalkoztunk már az adószám törlésének intézményével, de talán 
nem lehet elégszer felhívni a figyelmet azokra a kockázatokra, amikor 
egy ilyen cégtől fogadunk be számlát. Megnézzük, hogyan kell kezelni 
a helyzetet mind kiállítói, mind befogadói oldalon.

Beszámoló szerkezetének változása

Már egy néhány számban olvashattál a számviteli törvény változásá-
ról, így világossá vált, hogy olyan módosítások is vannak, melyek be-
folyásolják a beszámoló szerkezetét. Megnézzük, hogy milyen módon 
változik a mérleg és az eredménykimutatás szerkezeti felépítése.
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Közigazgatási határon belüli munkába járásra is 
adható adómentes juttatás, ha a munkahelyet a 
munkarendjéből adódóan sem helyi, sem helyközi 
közösségi közlekedéssel nem tudja elérni.
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Figyelmesen olvastál?

1. Az áfabevallás előtt az ügyfél telefonon szól, hogy 
még egy számla nála maradt, és kéri, hogy még ezt is 
tedd be a könyvelésbe. Mit teszel?

a) Csak akkor teszed be a könyvelésbe, ha azonnal behozza a 
számla eredeti példányát, és ez alapján meggyőződsz a számla 
hitelességéről.

b) Amennyiben nincs lehetősége elhozni eredetiben a számlát, ak-
kor megkéred, hogy szkennelje be, ami alapján a könyvelésbe 
nyilvántartásba veszed. Természetesen figyelsz arra, hogy az ere-
deti példány újra ne kerüljön könyvelésre.

c) Megkéred, hogy diktálja be a számla adatait (sorszám, vevő, 
összeg, dátumok stb.), és felhívod a figyelmét arra, hogy a 
számla hitelességével és tartalmával kapcsolatosan az övé min-
den felelősség.

2. Mikortól kell az 5 éves adómentes időszakot számol-
ni a termőföld értékesítése esetén? (Az adómentes-
séghez egyéb feltételek adottak.)

a) Az adásvételi szerződés keltétől.
b) A birtokbaadás napjától.
c) A birtokbaadás napjától, de legkésőbb az adásvételi szerződés 

keltét követő 12.  hónap utolsó napjától.

3. Fizethető-e a kilométerenkénti 9 Ft-os költségtérítés 
közigazgatási határon belül érkező munkavállaló-
nak?

a) Nem, soha.
b) Igen, de csak akkor, ha a munkavállaló a munkahelyet a munka-

rendjéből adódóan sem helyi, sem helyközi közösségi közleke-
déssel nem tudja elérni.

c) Igen, de csak akkor, ha nem kap helyi utazási bérletet a dolgozó.

4. Mi a teljesítési időpont egy könyvviteli szolgáltatást 
tartalmazó számlán július 1-je után, ha nincs rajta 
fizetési határidő?

a) Ha nincs egy naptári napra rögzített fizetési határidő, akkor a tel-
jesítési időpont az elszámolt időszak utolsó napja lesz.

b) Ha nincs egy naptári napra rögzített fizetési határidő, akkor a tel-
jesítési időpont a számla kibocsátásának napja lesz.

c) Ha nincs egy naptári napra rögzített fizetési határidő, akkor a tel-
jesítési időpont a számla keltét követő 30. nap lesz.

5. Kell-e számlát vagy nyugtát kiállítani a bögre vagy 
pohár ellenértékéről, ha azt mint egy visszaváltható 
göngyöleg adjuk át egy rendezvényen?

a) Nem, ezt az összeget elszámolásra vesszük át, így elegendő egy 
pénztárbizonylat.

b) Igen, de csak akkor, ha a vevő előre jelzi, hogy nem fogja vissza-
hozni a poharat vagy bögrét.

c) Igen, az átadás értékesítésnek minősül, majd visszavételkor az 
adóalap csökkenthető.

+1. Adóköteles juttatás-e a magyar cégnek egy külföldi 
cég állományában levő, de Magyarországon munkát 
végző szerelők magyarországi szállása, étkezése?

a) Csak akkor, ha a magyar cég a dolgozók felett utasítási joggal ren-
delkezik, és munkájukért felelősséggel tartozik. A szállás viszont 
így is adómentes, az étkezés után pedig 51,17% adót kell fizetni.

b) Minden esetben, hiszen a juttatás kifizetésével a magyar cég kifize-
tőnek számít, így a magyar törvények alapján kell megállapítani az 
adófizetést úgy, hogy a szállás adómentes, az étkezés adóköteles.

c) Nem, soha, hiszen a dolgozó nincs állományban, így az szja-tör-
vény szerint a magyar cég nem válik kifizetővé.

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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