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Gyakori jelenség, hogy egy külföldi cég belföldi magánszeméllyel köt 
munka végzésére irányuló szerződést olyan módon, hogy a külföldi cég-
nek belföldön semmiféle telephelye, adószáma, jelenléte nincs. Általában 
különféle informatikai, piackutatási munkákkal, reklámozási szolgáltatá-
sokkal lehet találkozni. Az adókötelezettség ismertetését érdemes három 
részre tagolni: személyi jövedelemadó, járulék és általános forgalmi adó.

Külföldi munkáltató,
belföldi magánszemély
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadónál az első, amivel 
meg kell birkóznunk, az az adóztatás helye. 
Ha van egyezmény, akkor az szinte mindig azt 

mondja, hogy munkaviszony esetén a munka-
végzés helyén kell adózni, megbízási vagy al-
kotói tevékenység esetén pedig az illetékesség 
határozza meg az adóztatás helyét. A vizsgált 
esetekben a magánszemély mindig az állandó 
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Bevallások

A magánszemély első lépésben be kell, hogy adjon egy évszámmal 
ellátott T1041INT nyomtatványt, melyben saját magát bejelenti bizto-
sítottként. Ezt követően pedig az évszámmal ellátott 08INT nyomtatvá-
nyon a saját maga által kiszámolt járulékalap után havi gyakorisággal 
bevallja a levonandó járulékokat és a fizetendő szociális hozzájárulási 
adót. Amivel nem kell számolnia, az a szakképzési hozzájárulás. A 
havi adatszolgáltatáshoz természetesen Ügyfélkapu is szükségeltetik 
a belföldi magánszemély részéről. A járulékok és a szociális hozzájá-
rulási adó közel 45%-át viszik el a jövedelemnek (bér esetén a teljes 
bérnek), a személyi jövedelemadóval együtt pedig a 61%-át. Mind-
ez tehát azt jelenti, hogy megkeresett 100 egységnyi jövedelemből 
mindösszesen 39 egységnyi marad a magánszemély zsebében.

Ezzel a jelentős többletteherrel kell számolni, ha a külföldi cég külön 
ezt az összeget nem utalja el. Amennyiben a külföldi cég a szociális hoz-
zájárulási adót finanszírozza a magánszemélynek, akkor ezt a keretet a 
személyi jövedelemadó szempontjából nem kell figyelembe venni.

Fontos tudni, hogy a havi adatszolgáltatáson a személyi jövede-
lemadót véletlenül se szerepeltessük, kizárólag az ’53-as bevalláson 
kell vele számolni.

Kérdés lehet, hogy a biztosítási időszakot hogyan számoljuk. Nincs 
probléma, ha a felek közötti jogviszony „folyamatos”, például a piac-
kutatással a magánszemély 8 hónapon keresztül van megbízva, akkor 
ez egyértelmű. Egy program megírására, egy weblap elkészítésére 
történő felkérés esetén a felkéréstől a fizetésig terjedő időszakot kell 
a biztosítás időszakának tekinteni. Nyilván, ha a kapott ellenérték az 
adott biztosítási időszakra vetített minimálbér 30%-át nem éri el, ak-
kor nem jön létre biztosítási jogviszony.

Ha nincs biztosítási jogviszony, akkor belföldi kifizető hiányában a 
szocho sem lép be. De ilyenkor van helyette a szintén 27%-os mértékű 
egészségügyi hozzájárulás. Az eho alapja szintén a jövedelem, és a 
személyi jövedelemadóval azonosan negyedévente kell előleg formá-
jában rendezni. Bevallani csak a személyi jövedelemadó-bevallásban 

lakóhelyével is egyező belföldön végzi a munkát, tehát az adóztatás 
helyét rögzíthetjük belföldre.

Munkaviszony esetén a kapott bér nem önálló tevékenység, 
a ka pott megbízási díj pedig önálló tevékenység jogcímen adó-
zik. Miután a kifizető Magyarországon nyilvántartásba nem vett 
vállalkozó, azaz nem minősül kifizetőnek, mindkét esetben az 
adóelőleget, illetve az adót teljes mértékben a belföldi magán-
személynek kell megfizetnie. Az adóelőleget negyedévente kell 
kiszámolni és megfizetni, figyelemmel arra is, hogy ha van valami 
csökkentő tényező (például családi kedvezmény, súlyos fogya-
tékosság kedvezménye), akkor azzal már adóelőlegnél is lehet 
számolni.

Kérdés lehet még esetleg, hogy önálló tevékenység ese tén, ha 
tételesen számol el, akkor az internet-előfizetés költségével számol-
hat-e. Mivel nem a Munka törvénykönyve szerinti távmunkáról van 
szó, ezért csak a havi internetköltség 30%-át lehet elszámolni. Ha 
egyébként nem nagyon van költség (például program írása), akkor 
marad a 10%-os költséghányad.

Járulék, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás

A járulékkal abban az esetben kell számolni, ha biztosítási jogviszony 
jön létre a felek között. Biztosítási jogviszonyról beszélünk, ha munka-
viszony jön létre, illetve munkaviszony hiányában akkor is, ha megha-
tározott munka elvégzésére irányul a szerződés. 

Ez utóbbiról beszélünk például akkor, ha a külföldi egy még nem 
létező program írását rendeli meg, vagy a piac felmérésére köt szer-
ződést. Nem beszélhetünk munkavégzésre irányuló jogviszonyról, 
ha a belföldi magánszemély által megírt programot tölt le a külföldi 
megrendelő cég, vagy ha a magánszemély reklám céljából felületet 
ad bérbe a külföldi részére. Az egyes megbízási jogviszonyoknál ez 
lényeges fordulópont, tehát érdemes több figyelmet fordítani ennek 
eldöntésére.

A nagyobb feladatot természetesen a biztosítási jogviszony 
megléte jelenti. Az általános szabály szerint a külföldi cégnek 
kellene biztosítottként bejelenteni a belföldi magánszemélyt, és 
a teljes kifizetői adókötelezettséggel is neki kellene számolni. Ha 
ennek nem tesz eleget, akkor a foglalkoztatott magánszemélyre 
hárul ez a teher, és a gyakorlatban – sajnos – ez utóbbi szituáció 
az általános.

Az általános szabály szerint a külföldi cégnek  
KELLENE biztosítottként bejelenteni  
a belföldi magánszemélyt, és a teljes kifizetői  
adókötelezettséggel is neki kellene számolni.
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– közösségi adószámot váltani kell, méghozzá szolgáltatás nyújtá-
sa jogcímen;

– havonta 1565-ös bevallást kell adni az alanyi adómentes ma-
gánszemélynek is, melynek 91. sorában kell hozni az összeget, 
illetve a 92. sort is tölteni kell, ha a közösségi adóalany a meg-
rendelő;

– a 15A60-ast szintén havonta kell adni (3-as pótlap), amennyi-
ben az adott hónapban volt közösség adóalany megrendelő;

– a külföldi részére kiállított számlában nem az alanyi mentes-
séget kell szerepeltetni, hanem a „fordított adózás” kifejezést 
magyarul és a megfelelő idegen nyelven.

Összegezve

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy biztosítási jogviszony 
létrejötte esetén érdemes vizsgálni annak lehetőségét, hogy esetleg 
egyéni vállalkozóként vigye tovább a tevékenységet a magánszemély. 
(Természetesen munkaviszony esetén ez nem alternatíva.)

Ha más nem, egy katás egyéni vállalkozás jó választás lehet, hogy 
az egyes bevételek jövedelemtartalma után ne kelljen az összes járu-
lékot megfizetni.

kell. Biztosítási jogviszony hiányában 1508INT sincs, azaz Ügyfélkapu 
sem kötelező.

Általános forgalmi adó

Mint minden adónemnél, itt is azt kell eldönteni, hogy a munkát 
vállaló fél áfa alanyának minősül-e vagy sem. Munkaviszony, alá-
fölé rendeltséget eredményező megbízási jogviszony esetén nincs 
áfaalanyiság, tehát még alanyi adómentes minőségben sem kell az 
áfakötelezettséggel számolni, nagyjából a biztosítási jogviszonnyal el-
lentétesen mozog.

Számolni kell az áfakötelezettséggel reklámfelület bérbeadása, 
kész programok értékesítése esetén. A leggyakoribb megoldás – 
mivel általában nem nagyon van költség – az alanyi adómentesség 
választása.

Áfaalanyiság esetén a legfontosabb kijelentés, hogy a cikkben 
említett informatikai, felület-bérbeadási, piackutatási szolgáltatások 
teljesítési helye külföld, tehát belföldi áfa akkor se lenne rajtuk, ha 
normál áfajogállású lenne a magánszemély. Ebből az is következik, 
hogy adminisztrációja viszont mindig lesz:

Az általános szabály szerint a külföldi cégnek  
KELLENE biztosítottként bejelenteni  
a belföldi magánszemélyt, és a teljes kifizetői  
adókötelezettséggel is neki kellene számolni.



Kiegészítő melléklet éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló esetén   Kardos Barabara

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalma a számviteli tör-
vény módosítása következtében az alábbi területekkel bővítendő:

– kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások összege, azok jellege (Számviteli politikában kell 
definiálni, hogy a vállalkozás mit ért „kivételes nagyságú vagy 
előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások” alatt);

– az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat (csak 
a javaslat jelenik meg a kiegészítő mellékletben, a jóváhagyott 
osztalék összege nem, arról az érdekeltek a beszámolóval 
együtt közzétételre kerülő, az Adózott eredmény felosztásáról 
szóló határozatból tájékozódhatnak);

– szerkezetre vonatkozó előírás, hogy a kiegészítő mellékletben 
közölt információkat abban a sorrendben kell bemutatni, 
ahogy azok a mérleg, illetve eredménykimutatás sorokhoz kap-
csolódnak;

– állománycsoportonként megbontva be kell mutatni a bérjá-
rulékok összegét is az átlagos statisztikai létszám, bérköltség, 
személyi jellegű egyéb kifizetések mellett;

– részvénytársaságok esetében további bemutatási kötelezettség 
vonatkozik a kibocsátott részvényekre vonatkozó opciós utalvá-
nyokra, opciókra, illetve hasonló értékpapír vagy jog meglétére, 
jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat;

– tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétvá-
láshoz kapcsolódó tőkeműveleteket összeghatártól függetlenül; 

Az éves és egyszerűsített éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet sajnos sok esetben nem kap elég 
nagy figyelmet a beszámolót összeállítóktól, pedig a mérleg és eredménykimutatás adatainak értelmezé-
sét, a tevékenység nagyvonalú elemzését nagyban segítené a jogszabályi előírásoknak megfelelő kiegészítő 
melléklet.

Kiegészítő melléklet éves beszámoló 
és egyszerűsített éves beszámoló esetén
Szerző: Kardos Barbara

– értékpapírokhoz kapcsolódóan be kell mutatni értékpa pír tí
pusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán 
az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, 
illetve bevételek bruttó összegeit;

– az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit 
(Számviteli politikában kell definiálni, hogy a vállalkozás mit ért 
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– az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, 
az eszközök és a források állományára gyakorolt hatását, éven-
kénti megbontásban;

– gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, 
a felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök 
összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként össze-
vontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett 
összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével;

– kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatá-
sáról e törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek lénye-
gesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg;

– kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket és kötelezett-
ségeket az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) 
szembeni tételek bontásban (fölérendelt anyavállalat esetén az 
anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szem-
pontjából kell elvégezni);

– a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötele-
zettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a hátralévő futam-
ideje több mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek a teljes 
összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítot-
tak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját;

– visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésé-
re vonatkozó adatokat;

– valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén, az ehhez 
kapcsolódó ismérveket;

– a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai 
létszámát.

Míg az éves beszámolót készítők esetében bővült a kiegészítő mellék-
letben közzéteendő információk köre, az egyszerűsített éves beszámo-
lót készítők esetében ez jelentősen csökkent.

Míg az éves beszámolót készítők esetében bővült  
a kiegészítő mellékletben közzéteendő  
információk köre, az egyszerűsített éves beszámolót 
készítők esetében ez jelentősen csökkent.

Kiegészítő melléklet éves beszámoló és egyszerűsített éves beszámoló esetén   Kardos Barabara

„jelentős tételek” alatt; célszerű ennek megfelelően átalakítani 
a főkönyvi elszámolást is, így biztosítva a kiegészítő melléklet 
vonatkozó részének főkönyvi adatokkal történő alátámasztását).

Az egyszerűsített éves beszámoló vonatkozásában az irányelv egy 
tételes felsorolást tartalmaz, úgynevezett maximum adatközlési kö-
telezettséget ír elő, ezzel egységesítve közösségi szinten a kiegészítő 
mellékletek tartalmát az alábbiak szerint:

– összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartal-
mát külön-külön be kell mutatni, amennyiben azok jelen-
tősnek minősülnek (ebben az esetben is a Számviteli poli-
tikában kell definiálni, hogy a vállalkozás mit ért „jelentős 
tételek” alatt);

– változatlanul be kell mutatni a számviteli politika főbb jellemző-
it, értékelési eljárásokat, értékcsökkenés módszerét, elszámo-
lásának gyakoriságát;

– kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások összegét, azok jellegét;
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Az előző év tartalmából…

A 2014-es évben az 1%-ra vonatkozóan a fogadó szervezetek ol-
dalán jelentős változások történtek. A legfontosabb, hogy válto-
zott annak az eljárása, ahogyan a civil 1%-hoz a fogadó szervezet 
hozzájut. 

Az a szervezet, amely tavaly szeptember 30-ig beadta a 
14EGYREG nyomtatványt, annak nincs más teendője, mint várni a 
NAV-értesítőt a felajánlott összegről, mely összeget automatikusan 
utalja a NAV. Az értesítőtől függetlenül a NAV szeptember 15-ével 
is feltett egy listát, hogy melyik szervezet részére mekkora összeget 
ajánlottak fel. 

Ezen a listán nem szerepelnek azok a szervezetek, amelyek bár-
mely okból nem jogosultak az 1%-ra. Aki ezen a listán szerepel, és 
nincs változás az adataiban, a 2016-os évre vonatkozóan semmi teen-
dője nincs, az 1%-ot továbbra is automatikusan kapja.

Az idei év feladatai

A 15EGYREG nyomtatvánnyal a következő körnek kell foglalkoznia:

2016. január 1-jével tölti be a kötelező kétéves működést, tehát 2014. 
január 1-jén már jogerősen bejegyezte a bíróság. A közhasznú fokozat 
továbbra sem feltétel.

Jogosult lett volna a 2015-ös évre, de a 14EGYREG nyomtatványt 
elfelejtette beadni 2014. szeptember 30-ig.

Bármely okból kizárták a 2015. évi felajánlásból. Itt fontos, hogy 
a kizárás okát is meg kell szüntetni, tehát pótolni kell a hiányzó ’KOZ 
nyomtatványokat. Javasolt a NAV személyes ügyfélszolgálatán megér-
deklődni, hogy mely évek hiányoznak.

Talán emlékszünk még, 
hogy tavaly szeptember 
végéig kellett nyilatkozatot 
tenni azoknak a civil szer-
vezeteknek, amelyek az 1%-
os felajánlásokból része-
sülni szeretnének. Most egy 
év távlatából megnézzük, 
hogy kinek kell az EGYREG 
nevű nyomtatvánnyal fog-
lalkoznia, illetve, aki tavaly 
adott EGYREG-et, annak 
mire kell odafigyelnie.

Aki az idei listán szerepel, és nincs változás  
az adataiban, a 2016-os évre vonatkozóan sem-
mi teendője nincs, az 1%-ot továbbra is automa-
tikusan kapja.

Levonási jog főszabályán érdemes elgondolkodni: 
mennyiben szolgálja az adott  
beszerzés az adóköteles tevékenységet?

Szja 
1+1%
Szerző: Böröczkyné 
 Verebélyi Zsuzsanna
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Közmű áthelyezése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A szituáció

A gyakorlatban egyre több helyen előforduló jelenség, hogy a portára 
„légi” úton behozott villanyvezetéket föld alatti vezetékre cserélik. Az 
ügylet speciális adójogi megítélését az a jogszabályi körülmény szol-
gáltatja, mely szerint az új vezeték is a hálózati engedélyes (üzemel-
tető) tulajdonában marad, ugyanakkor a költségviselő az a cég lesz, 
amely ezt kezdeményezte. Ráadásul a vezeték áthelyezésének kivite-
lezője is a megrendelő cég részére fog számlázni. Tehát a cég olyan 
szolgáltatást rendel meg, amit ténylegesen nem ő realizál.

Áfa szempontjából akár egyenes, akár fordított adós számlával ta-
lálkozunk, a cég részére áthárított vagy a cég által fizetett adó levonása 
a kérdéses. 

Levonható-e az áfa?

Közcélú adományról eleve nem beszélhetünk, hiszen a hálózat üzemel-
tetője nem közhasznú szervezet, illetve olyan engedmény sincs az áfa 
szabályozásában, mely szerint, ha kötelezően térítésmentesen kell átad-
ni valamit, akkor az átadáskor a beszerzéssel kapcsolatos áfa levonható.

Ugyanakkor a levonási jog főszabályán már érdemes elgondolkod-
ni: azaz mennyiben szolgálja az adott beszerzés az adóköteles tevé-
kenységet. Ha mondjuk arról van szó, hogy a légvezeték már elavult, 
gyakori a meghibásodása, akkor a földvezetékre való csere akár a nor-
mál vállalkozási tevékenységbe is beleillik, tehát az adó levonható. De 

ha csak például esztétikai oka van az áthelyezésnek, akkor a levonási 
jogot nem nagyon lehet alátámasztani.

Ha van rá pályázati pénz

Beszélni kell az áthelyezés egy másik speciális esetéről is, amikor ál-
lami, önkormányzati vagy EU-s forrásból valósul meg az áthelyezés, 
és a kapott támogatásnak feltétele, hogy az új vezeték a beruházó tu-
lajdonában maradjon. Ilyen esetben a beruházást nem, csak annak 
használatát kell (ingyenesen) átengedni a hálózat üzemeltetőjének. 

A végeredmény áfa szempontjából ugyanaz, itt is kérdés, hogy az 
adóköteles tevékenységet mennyiben szolgálja a vezeték áthelyezése. 
Ha ez a feltétel hiányzik, akkor szintén nem vonható le az adó.

Egyre több kérdés jön arra vonatkozóan, hogy  
a „lég” villanyvezetéket föld alá helyezik át. A kivite-
lezőtől milyen számlát kellene kapni, és azt hogyan 
számoljuk el? Nézzük a részleteket.

Levonási jog főszabályán érdemes elgondolkodni: 
mennyiben szolgálja az adott  
beszerzés az adóköteles tevékenységet?

Közmű áthelyezése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A szabadság átvitelének jogszerű módjairól   Dr. Rédl Petra

A szabadság kiadása: főszabály az esedékesség éve

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) szerint a munkavállaló szabadságának kiadása a munkáltató 
alapvető kötelezettsége [Mt. 122. § (1) bek.]. A szabadságot főszabály 
szerint esedékességének évében kell kiadni [Mt. 123. § (1) bek.].  
E tekintetben irreleváns az, hogy a dolgozó alap- vagy pótszabadságá-
ról beszélünk, hiszen az éves szabadság mértékét a kettő együttesen 
teszi ki. A munkáltató akkor jár el helyesen, ha év elején megállapítja 
a munkavállalót tárgyévre megillető szabadságnapjainak számát.  Ve-
gyünk egy egyszerű példát: alkalmazásunkban áll egy 32 éves, két-
gyermekes anyuka. A 2015-ös évre jár neki 20 nap alapszabadság,  
3 nap életkori és 4 nap gyermekek után járó pótszabadság, összesen 
27 nap az éves szabadságának mértéke. 

Az Mt. 122. § (2) bekezdése szerint ebből 7 munkanap szabadság-
gal a munkavállaló jogosult rendelkezni, vagyis a munkáltató köteles 
kívánságának megfelelő időpontban kiadni a szabadságot, feltéve, 
hogy azt a dolgozó 15 nappal korábban közölte. Mi a teendő akkor, 
ha a munkavállaló egyáltalán nem rendelkezik a számára fenntartott  
7 nappal? A szabadság kiadásától természetesen ebben az esetben sem 
tekinthetünk el. Legcélszerűbb tájékoztatást kérni a munkavállalótól az 
év vége felé közeledve, hogy mikor óhajtja igénybe venni a szóban forgó 
napokat, és amennyiben nem érkezik határozott válasz, a munkáltató 
még tárgyévben feltétlenül küldje „kényszerpihenőre” az érintett mun-
kavállalót (azaz döntsön a munkáltató maga a szabadság időpontjáról). 
A szabadság tárgyévben való kiadása ugyanis még akkor is a munkáltató 

kötelezettsége, ha az a munkavállaló kérésére történik. E szabálytól el-
térni pedig csak kivételes esetekben lehet az Mt. alapján.

Kivételes esetek, amikor a szabadság átvihető a következő évre

A munkáltató nem köteles tárgyévben kiadni a szabadságot akkor, 
ha a munkavállaló jogviszonya október elsején vagy azt követően 
kezdődött. A munkavállaló szabadsága ilyen esetben a tárgyévet kö-
vető év március 31. napjáig adható ki. Itt fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben a munkavállaló munkaviszonya szeptember 30-a után 
létesül, az éves szabadság mértékét arányosítani kell a tárgyév hátra-
levő időtartamára vonatkozóan. Tehát, amennyiben a december 1-je 
a munkaviszony létesítésének időpontja, úgy a munkáltató az előző 
példában szereplő munkavállaló esetében összesen 2 nap szabad-
ságot tud átvinni következő évre, azzal a feltétellel, hogy azt március 
31-ig kiadja [Mt. 123. § (2) bek.].

Előfordulhat olyan eset is, hogy a munkáltató a munkavállaló oldalán 
felmerült okból nem tudja az összes éves szabadságot kiadni. Ilyen eset 
lehet például akkor, ha a munkavállaló szülési szabadságon van, hosz-

A munkavállaló hosszabb tartamú feltöltődését, regenerálódását, kikapcsolódását hivatott szolgálni az 
éves szabadság, ezért azt főszabály szerint az esedékességének évében kell kiadni. Előállhatnak azonban 
olyan körülmények a munkáltató működése során, amelyek következtében a szabadságnapokat nem tudja 
tárgyévben kiadni, így azok bennragadnak az év végén. Megváltható-e pénzben a ki nem adott szabadság? 
Vagy van mód azoknak a tárgyévet követő évben történő kiadására? Mit tegyünk, ha a munkavállaló nem 
tud vagy egyáltalán nem akar szabadságra menni? Szóba jöhet-e a kényszerpihenőre küldés? A szabadság 
kiadásának szabályait most valóban nem érdemes félvállról venni! 2015 őszén a munkaügyi célellenőrzés 
fókuszába a szabadság kiadása és annak nyilvántartása kerül.

A szabadság átvitelének 
jogszerű módjairól
Szerző: Dr. Rédl Petra

A szabadság tárgyévben való kiadása ugyanis még 
akkor is a munkáltató kötelezettsége,  
ha az a munkavállaló kérésére történik.
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gét követő év március 31. napjáig adhassa ki [Mt. 123. § (5) bek. c) 
pont]. Ennek az a feltétele, hogy a kollektív szerződést kötő felek ezt 
a szerződés rendelkezései között rögzítsék vagy ennek megfelelően 
módosítsák. A szabadság következő évre történő átvitelének lehetősé-
gei közül ebből tehát bizonyosan ki vannak zárva azok a munkáltatók, 
amelyekre kollektív szerződés hatálya nem terjed ki.

A munkavállaló és a munkáltató tárgyévre kötött megállapodása 
alapján az életkor szerinti pótszabadságok is átvihetőek a következő 
évre [Mt. 123. § (6) bek.]. Ebben az esetben tehát a feltétel egyrészt 
az, hogy a felek írásbeli megállapodása tárgyévre vonatkozzon, így 
ha ezt a gyakorlatot rendszeresíteni kívánják, akkor minden évben 
újra kell kötni a megállapodást –, másrészt fontos, hogy kizárólag az 
életkor szerinti pótszabadság lehet a megállapodás tárgya. Mindezek 
értelmében a 25 év alatti munkavállaló esetén ez az opció a szabad-
ságok átvitelére fel sem merülhet.

Ősztől a munkaügyi ellenőrzés kereszttüzébe kerül  
a szabadság kiadása

A fizetett éves szabadsághoz való jog olyan alkotmányos alapjog, amely 
minden munkavállalót megillet. A pihenéshez való jog gyakorlását a 
munkáltatónak is elő kell segítenie azzal, hogy az éves szabadságot az 
esedékességének évében adja ki. Ettől eltérni kizárólag a 2. pontban 
meghatározott öt esetben lehet, amennyiben a szükséges törvényi 
feltételek maradéktalanul fennállnak. Éppen ezért fontos a szabadság 
kiadásának ütemezését jó előre megtervezni, felmérni annak lehetősé-
gét, hogy van-e egyáltalán esély a következő évben történő kiadásra. 
Ha a munkáltató év vége felé realizálja, hogy a munkavállalónak felhal-
mozódott éves szabadsága van, és annak következő évre való jogszerű 
átvitele nem megoldható, úgy biztosan megállapítható a munkáltató 
jogsértése. Az ilyen módon felhalmozódott szabadságot sem lehet azon-
ban egy tollvonással eltüntetni vagy pénzben megváltani, azt a követke-
ző évben (minél előbb!) ki kell adni a munkavállalónak. 

A szabadság kiadásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettség még 
a szabadságnapok nyilvántartása is, amelyben nemcsak a munkavál-
lalót megillető éves szabadság mértékének és a számára már kiadott 
szabadság időpontjának, de az előző évről áthozott szabadságnak is 
megállapíthatónak kell lennie. 

Tekintettel arra, hogy ez év őszén a munkaügyi ellenőrzés fő fókuszá-
ba éppen a szabadság kiadásának és nyilvántartásának szabályai kerül-
nek, érdemes e szabályok betartását fokozott figyelemmel ellenőrizni.

szabb ideig keresőképtelen beteg vagy egészen egyszerűen fizetés nélkü-
li szabadságát tölti. A munkáltatónak ilyenkor az akadály megszűnésétől 
számított 60 napon belül kell kiadni az esedékesség évében felhalmo-
zódott szabadságot [Mt. 123. § (3) bek.]. Vagyis, például ha a kisma-
ma 2016. február 1-jén tér vissza a munkába, részére a 2015-ös évben 
igénybe nem vett szabadságot legkésőbb 2016. április 1-jéig kell kiadni.

Átvihető az esedékesség évében ki nem adott szabadságnak egy 
része a következő évre akkor is, ha annak igénybevétele még az ese-
dékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben ki-
adott része nem haladja meg az 5 munkanapot [Mt. 123. § (4) bek.]. 
Így ha a munkavállalónak 7 nap szabadsága ragadt benn a 2015-ös 
évre vonatkozóan és a munkáltató ennek kiadását még 2015. decem-
ber 30-án megkezdi, úgy az jogszerű lesz, mivel a 2016-os évre csupán 
5 munkanap szabadsága nyúlik át.

Érvényes kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál fel-
merülhet annak lehetősége, hogy amennyiben kivételesen fontos 
gazdasági érdek vagy foglalkoztató működését súlyosan érintő ok áll 
fenn, a munkáltató a tárgyévi szabadság egynegyedét az esedékessé-

A szabadság tárgyévben való kiadása ugyanis még 
akkor is a munkáltató kötelezettsége,  
ha az a munkavállaló kérésére történik.

A szabadság átvitelének jogszerű módjairól   Dr. Rédl Petra
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Felépítmény telek nélküli eladása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Polgárjogi szempont

Ültetvény értékesítésének adójogi vonzata 
azon múlik, hogy az ültetvény eladását pol-
gárjogi szempontból hogyan kell értékelni. Az 
alapkérdés itt az, hogy egyáltalán lehetséges-e 
az ültetvényt az alatta lévő föld nélkül eladni. 
A polgárjogi rendelkezésekből az következik, 
hogy az ültetvény (növedék) a föld alkotó-
részét képezi, tehát csak a földdel együtt ér-
tékesíthető. Ha ez így van, akkor hiába írnak 
szerződést a felek az ültetvény eladásáról, azt 
adójogi szempontból nem lehet az ültetvény 
mint termék eladásának tekinteni.

Ha nem termékértékesítés, akkor mi más? 

Arra nincs tiltás, hogy a föld tulajdonosa ha-
szonbérbe adja az ültetvényt akár hosszabb 
időre, ezáltal szolgáltatást valósít meg. Ezt a 
szolgáltatást általános forgalmi adóban in-
gatlan bérbeadásaként kell kezelni, tehát fő-
szabály szerint adómentes szolgáltatásról van 

szó. Ha az ültetvénytelepítés áfáját nem akarja 
elveszíteni a bérbeadó, akkor az ingatlan bér-
beadására adókötelezettséget kell választania 
a haszonbérbeadást megelőzően.

Jöhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha a 
felek megállapodtak az ültetvény föld nél-
kül történő eladásában, a szerződésük erről 
szól, és a vevő egy összegben rendezi az el-
lenértéket. Ilyen esetben jön be az a szabály, 
mely szerint a valós gazdasági eseményt kell 
adóztatni. Márpedig a polgárjogi szabályokból 
következően áfa szempontjából termékér-
tékesítés nem lehet, ugyanakkor áfa szerinti 
szolgáltatásnyújtásnak (bérbeadásnak) meg-
felel, tehát ennek megfelelően kell a számlát 
lemódosítani. Adott esetben egy folyamatosan 
teljesülő szolgáltatásnyújtás lesz (gyakorlatilag 
elszámolási időszak nélkül), melynek a fizetési 
határideje lesz a teljesítés időpontja. Utólag 
az ingatlan bérbeadására az adókötelezettség 
bizonyos feltételek mellett választható egyedi 
kérelem alapján a 2015. évben is [Art. 22. § 
(17) bekezdése], azaz nem feltétlenül kell 
adómentesre módosítani a számlát.

Telken levő épület

Telken lévő épület önálló értékesítése esetén 
szintén a polgárjogi szabályokat kell előven-
ni. Főszabály szerint az épület tulajdonjoga a 
földtulajdonost illeti meg. A vonatkozó külön-
leges szabály szerint az ingatlan tulajdonosa 
rendelkezhet úgy, hogy a földet és a rajta álló 
épületet önálló ingatlanokként jegyezzék be az 
ingatlan-nyilvántartásba. Itt a lényeg: ha ez a 

mozzanat az ingatlan-nyilvántartásban is meg-
mutatkozik, akkor a két ingatlanrész egymástól 
függetlenül is értékesíthető, egyébként nem.

Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint is „füg-
getlenítve” van a telek és a rajta lévő ingatlan, 
akkor a külön-külön történő eladásnál oda 
kell figyelni az általános forgalmi adóra.

A telek önálló értékesítése esetén nem 
alkalmazható a telekre vonatkozó főszabály 
szerinti adóköteles értékesítés, mivel beépített 
telekről van szó. Azaz, 

– ha félkész vagy 2 éven belüli használat-
bavételi engedéllyel rendelkező épület 
van rajta, akkor főszabály szerinti egye-
nes áfás értékesítésről beszélünk;

– egyébként pedig mentes vagy adóköte-
lezettség választása esetén áfás (egye-
nes vagy fordított) lesz az eladás.

– A felépítmény önálló értékesítése ese-
tére nincs különleges szabály, tehát

– ha félkész vagy 2 éven belüli használat-
bavételi engedéllyel rendelkező épü-
letről van szó, akkor főszabály szerinti 
egyenes áfás értékesítésről beszélünk;

– egyébként pedig mentes vagy adóköte-
lezettség választása esetén áfás (egye-
nes vagy fordított) lesz az eladás.

Ez a felépítmény lehet akár ültetvény is. A helyzet különleges. Ha a telket nem adjuk át, csak ami benne van, 
akkor mit adunk át az új Ptk. szerint, és mit az általános forgalmiadó-törvény szerint? Azaz, nézzük az újabb 
menetet: Ptk. kontra áfa. Vajon ki győz?

Felépítmény telek nélküli átadása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint 
is „függetlenítve” van a telek és a 
rajta lévő ingatlan, akkor a külön-
külön történő eladásnál oda kell 
figyelni az általános forgalmi adóra.
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Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla   Farkas Mária

Nem csak fogyatékosság esetén

Bizonyos veleszületett vagy szerzett betegsé-
gek, egészségkárosodások, fogyatékos állapo-
tok után is jár személyi jövedelemadó-kedvez-
mény magánszemélyeknek.

A kedvezményre jogosító betegségek miatt 
havonta 2015-ben 5250 Ft (minimálbér 5%-a) 
személyi kedvezmény járhat, ami éves szinten 
63 000 Ft-ot jelent. Így úgy gondolom, érde-
mes utánajárnunk, hogy jár-e nekünk is ilyen 
kedvezmény.

Jogszabályi háttér:
– személyi jövedelemadóról szóló 1995. 

évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. §, 
– adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-

vény 49. § (3) bekezdés, 
– 335/2009 (XII. 29.) Korm. rendelet.

Kedvezmény járhat:
– Egyes hallási és látási fogyatékosságok.
– Egyes mentális fogyaték és viselkedés-

zavarok.
– Egyes mozgásszervi megbetegedések.
– Egyes immunbetegségek.
– Egyes emésztőszervi betegségek.
– Veleszületett és szerzett szívbetegségek.
– Egyes fejlődési rendellenességek.
– Egyes endokrin- és anyagcsere-megbe-

tegedések esetében, melyek a 335/2009 
(XII. 29.) Kormányrendelet mellékleté-
ben tételesen fel vannak sorolva.

Kedvezmény érvényesítésének feltétele, 
hogy szakambulancián vagy kórházi osztályon 
kérjünk igazolást, majd a háziorvosnak kell 
igazolni a jogosultságot.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:
– kedvezményt igénybe vevő személyazo-

nosító adatait,
– lakóhelyét,
– adóazonosító jelét,
– igazolást megalapozó szakorvosi doku-

mentáció kiadásának a dátumát,
– a betegség véglegességének vagy ideig-

lenességének megállapítását.

Fontos tudni, hogy orvosi igazolás nélkül vehe-
ti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rok-
kantsági járadékban részesül, illetőleg akinek 
fogyatékossági támogatásra való jogosultságát 
megállapították.

A betegségben szenvedő gyermek helyett a 
szülők nem jogosultak a kedvezmény igénybe-
vételére.

Adókedvezmény igénybevétele

A kedvezményt akár év közben is tudjuk érvé-
nyesíteni. Ebben az esetben a munkáltató felé 
adóelőleg-nyilatkozatot kell adni, az igazolást 
nem kell csatolni.

Amennyiben nem nyilatkozunk, akkor sem 
veszítjük el, hiszen év végén is érvényesíthetjük 
a személyi jövedelemadó-bevallásunkban.

Ha valaki évek óta igazoltan a fent említett 
betegségek egyikében szenved, tehát jogosult 
lett volna a személyi adókedvezményre, akkor 
a kedvezményt az igazolás megszerzését köve-
tően az 5 éves elévülési időn belül utólag is 
érvényesítheti a személyi jövedelemadó-be-
vallások önellenőrzésével.

Ehhez minden évben ki kell számolnia az 
arra az évre érvényes minimálbér 5%-át, és így 
megtudhatja, hogy mennyi kedvezményt vehet 
igénybe.

Természetesen az adókedvezmény adóból 
vehető igénybe, így ha valakinek az adott év-
ben például egyéb más kedvezmények miatt 
nem volt fizetendő adója, akkor ő ezt már nem 
tudja miből érvényesíteni.

És bár lehet, hogy a téma nem éppen most a legaktuálisabb, de talán mégis. Ha a korábbi években nem 
vettük igénybe az adókedvezményt, akkor december 31-én egy újabb év fog elévülni, és ennek az évnek az 
önellenőrzésére később már nem lesz lehetőségünk. Nézzük, miről is van szó.

Adókedvezmény, 
ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla
Szerző: Farkas Mária

Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint 
is „függetlenítve” van a telek és a 
rajta lévő ingatlan, akkor a külön-
külön történő eladásnál oda kell 
figyelni az általános forgalmi adóra.

A betegségben szenvedő  
gyermek helyett a szülők  
nem jogosultak  
a kedvezmény igénybevételére.
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Taoból adható támogatások   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A régi, még használható szabály

A korábbi években az volt a gyakorlat, hogy az üzleti év utolsó két hó-
napjában megszaporodtak az ilyen támogatások, hiszen a tárgyévben 
pénzügyileg is rendezett támogatásokat lehet az adóbevallásban adó-
kedvezményként érvényesíteni.

Néhány fontos, kötelezően betartandó szabály:
• A támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támo-

gatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az 
adózónak ne legyen lejárt köztartozása.

• Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe.
• Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó 

a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást az arra 
jogosult szervezet számára átutalja. Az adózó a támogatást az 
arra jogosult önálló fizetési számlájára történő átutalással a 
támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. 

• Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó 
az átutalás megtörténtét az állami adóhatóság részére beje-
lentse, annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül. A 
bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszté-
sének nincs helye. 

Valóban igényel plusz adminisztrációt, de ha év végén az adókötele-
zettség jól becsülhető, akkor annak 70%-át odaadhatjuk a sportegye-
sületnek.

További előnye, hogy ha egy évben a támogatás mellett döntünk, 
akkor a NAV felé bevallott adónk jelentősen csökken, ami a következő 
évben likviditási könnyebbséget adhat.

Az új szabály

Az előbb ismertetett szabállyal sokan azért nem barátkoztak meg, 
mert az első évben a NAV felé a korábbi év alapján magas előleget 
kell fizetni, míg a támogatást is pénzügyileg teljesíteni kell. Ez pedig 

olyan likviditási nehézséget okoz, amit nem vállaltak. Bár tudjuk, hogy 
lehet kérni az előleg mérséklését, ennek kockázatai is vannak.

Nekik találták ki azt a lehetőséget, hogy az adóhatóság felé átutalt 
előlegből teszik a felajánlást. Valójában ugyanúgy csak a NAV felé kell 
utalni, és a megállapodás szerint ebből utalja tovább a NAV a megje-
lölt szervezetnek a támogatást, maximum az előleg 50%-át.

A NAV-hoz ezt az „igényt” az előleg hónapját megelőző hónap utol-
só napjáig kell beadni, és az előlegkötelezettség napján (azaz 20-án) 
nem lehet köztartozás. 

Vonzó lehetőség, bár hátránya, hogy ha a cég korábban is adott 
ilyen típusú támogatást, akkor a fizetendő előlege csekély mértékű, 
melyből a sportszervezeteknek nehéz lesz összeszedni a kívánt támo-
gatási összeget a működés fenntartásához.

Természetesen itt a pénzügyi rendezettség alapfeltétel, hiszen az 
előlegeket – és a többi adótartozást is – határidőben teljesíteni kell 
ahhoz, hogy a NAV továbbutalja azt.

A két lehetőség kombinációja

Az előbb írt két támogatási lehetőséget kombinálni egy adott éven 
belül nem lehet. Semmi akadálya annak, hogy aki 2014-ben is adott 
ilyen támogatást, az 2015-ben áttérjen az új rendszerre. 

Semmi akadálya annak sem, hogy aki korábban még nem foglal-
kozott ezzel, az most a régi rendszert válassza.

Azt viszont nem lehet, hogy aki korábban adott támogatást, de a 
70%-os korlát miatt a következő évekre átvitt adókedvezményt, az át-
térjen az előleges rendszerre addig, amíg az áthozott kedvezménye el 
nem fogy.

A két kedvezmény egy bevallásban történő együttes igénybevéte-
lére tehát nincs lehetőség.

Az év vége közeledtével nézzük át újra a látványcsapatsport-támogatások ez évi szabályait. Hiszen a ko-
rábbi évekből tudjuk, hogy bár jövő májusban zárjuk a 2015-ös évet, a támogatásnak pénzügyileg már a 
tárgyévben rendezettnek kell lenni. De mi van az előlegnél?

Tao-ból adható támogatások
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna



13. oldalwww.iranyadomagazin.hu

A60as nyomtatvány javítása   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A javítások során alkalmazott alapelvek

Amióta a bevallások javítása, helyesbítése, il-
letve önellenőrzése az eredeti nyomtatványon 
történik meg, azóta ez valójában egy külön 
tudománynak számít. Az A60-as nyomtatvány 
ezen belül is egy külön „állatfaj”, sajátos mó-
don lehet csak módosítani. 

A cikkemben kizárólag az adózói javítással 
foglalkozom, azaz, amikor az adóhatóság külön 
felszólítása nélkül kell helyesbíteni a bevallást. 
Adózói javításnak minősül az az eset is, amikor 
a NAV az áfabevallás és az A60-as nyomtatvány 
közötti ellentmondás megszüntetésére szólítja 
fel a vállalkozót. Ha az A60 javításával lehet 
az esetet orvosolni, akkor sem szabad ilyen 
esetben a hibásnak minősített nyilatkozat vo-
nalkódját kitölteni.

A nyomtatvány elején adózói javítás esetén 
nem nagyon lehet tévedni, ugyanis csak a H 
betűt lehet választani az Összesítő nyilatkozat 
jellege melletti rovatban.

A javítás alapelvei  
az A60-as nyomtatványnál

– Az eredetileg beírt és egyébként jó adato-
kat nem szabad megismételni, tehát csak 
a hibás, a felesleges, illetve a hiányzó ada-
tokat kell cserélni, kihúzni, illetve javítani.

– A hibás, a felesleges tételt az eredeti hi-
bás adattartalommal fel kell tüntetni, és 
mellé egy T betűvel jelölni kell a törlést, 
majd külön azt is kódolni kell, hogy az 
adatsor melyik része hibás.

– Közvetlenül az ezt követő sorban a he-
lyes adatsort kell szerepeltetni, és mellé 
oda kell tenni az U betűt.

– Természetesen nem minden javításnál 
működnek ezek az elvek, ezért a követ-
kezőkben érdemes az egyes javítástípu-
sokat külön-külön vizsgálni.

A táblázatban az „Eredeti” szó jelöli a javítani 
kívánt sorban eredendően feltüntetett adatot, 
a „Helyes” szó pedig a javított adatra utal.

Csupán egy adatszolgáltatásról van szó, mégis az áfával való kapcsolata miatt a kisebb hibák is azonnal kiderülnek. 
És bár a nyomtatvány kitöltési útmutatója elég jó, mégis egy táblázatszerű összefoglalás hasznos lehet a javításkor.

A60-as nyomtatvány javítása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Hiba típusa

Teendők

Teendők 
száma

Ország-
kód

Adó-
szám Érték T/U

Helyes-
bítés 
oka

Országkód rossz
1 Eredeti Eredeti Eredeti T 1
2 Helyes Eredeti Eredeti U –

Közösségi adószám hibás
1 Eredeti Eredeti Eredeti T 1
2 Eredeti Helyes Eredeti U –

A partner mindkét adata hibás
1 Eredeti Eredeti Eredeti T 1
2 Helyes Helyes Eredeti U –

Téves összeg
1 Eredeti Eredeti Eredeti T 2
2 Eredeti Eredeti Eredeti U –

Hiányzó értékesítés 1 Helyes Helyes Helyes U –

Több értékesítés lett egybe 
számítva

1 Eredeti Eredeti Eredeti T 1, 2

2 Helyes Helyes Megfelelő 
részösszeg U

3, 4 stb. Helyes Helyes Megfelelő 
részösszegek U

Egy értékesítés helyett több lett 
feltüntetve

1 Eredeti Eredeti Eredeti T 1,2
2, 3 stb. Eredeti Eredeti Eredeti T 1,2

Következő Helyes Helyes Teljes összeg U
Meghiúsul az ügylet (pl. minőségi 
hiba miatt) vagy felesleges adatsor 1 Eredeti Eredeti Eredeti T –

Utólagos árengedmény.
Amikor a beszerző tudomást szerez, 
folyó időszakban!

1 Eredeti Eredeti Csökkenés 
negatív előjellel – –

Utólag felár.
Eredeti időszak helyesbítése!

1 Eredeti Eredeti Eredeti T 2
2 Eredeti Eredeti Növelt összeg U –

Az utolsó két sorral kapcsolatosan hangsúlyos, 
hogyha utólagos árengedményt ad az eladó, ak-
kor az árengedményről a beszerzőnek, a szolgál-
tatás igénybe vevőjének való tudomásszerzése 
hónapjában kell a negatív tételt szerepeltetni, 
és természetesen a nyomtatványt nem szabad 
helyesbítőként kezelni (a többi „normál” adattal 
együtt kell szerepeltetni). 

Ugyanakkor, ha az ár utólag emelkedik, 
akkor mindig az eredeti időszaki nyomtatványt 
kell helyesbíteni.
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Vegyes rendeltetésű ingatlan építése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A szituáció

Főleg családi vállalkozások esetén megeshet, hogy egy újonnan épí-
tendő ingatlan egyik részében a cégtulajdonos családja lakik, az in-
gatlan másik részében pedig a cég folytat vállalkozási tevékenységet. 
Legyen az esetünk a következő:

Egyszemélyes kft. a cég tulajdonosa nevén lévő építési telken egy 
kétszintes épületet építtet, melynek alsó szintjén egy vendéglátóegy-
ség, felső szintjén pedig egy lakás kerül kialakításra.

A kivitelezők a kft. részére állítják ki a fordított adós számlát.
A kft. az általános szabályok szerint kötelezett az általános forgalmi 

adó megfizetésére.
A teljes beruházási érték 44 millió forint + áfa (fordított), ebből a 

lakásra eső rész 17 millió forint + áfa (fordított).

A kérdés az, hogyan alakul az áfa-, tao-, szja-kötelezettség, ha a 
lakásszint kialakítását a kft. kiszámlázza a tulajdonos részére, illetve mi 
a teendő, ha nem számlázza ki, de ingyenesen ott lakhatnak.

Ha kiszámlázásra kerül a lakás

A lakóingatlan kiszámlázása adójogi szempontból könnyebb, kezdjük 
ezzel.

Áfa szempontjából a lakás értékesítése a tulajdonosnak főszabály 
szerint áfás (2 éven belüli használatbavételi engedély), mely áfát a 
tulajdonosnak „be kell nyelnie”, hiszen ott már nincs adóköteles célú 
felhasználás. Ezzel együtt a teljes beruházás fordított adója a beruhá-
zás folyamán és a beruházás aktiválását követően is levonható. 

Kérdés lehet, hogy milyen árat alkalmazzon a cég? Célszerű a beke-
rülési értéknek megfelelő arányban megállapított 17 millióval tovább-
számlázni a lakást, mivel nem független felek esetén a cégnek kisebb el-
lenérték esetén is a 17 milliós adóalapra vetítve kell az áfát megfizetnie. 

Felvetődhet, hogy a lakásra jutó értéket miként határozom meg, 
ha a kivitelező egy tételben számlázza le az ingatlant. Ennek a kimun-
kálására semmilyen támaszt nem fogunk találni az adójogszabályok-
ban, következésképpen ránk van bízva. Praktikus lehet egy négyzet-
méterarány, ha a belső munkákra felhasznált anyagok között nincs 
hatalmas különbség (például, ha a vendéglátóegységben használt 
burkolat négyzetméterára tízszerese a lakásban használt burkolatnak, 
akkor más ötlet kell a megbontáshoz).

Társasági adó szempontjából semmiféle adóalap-eltérítésről 
nincs szó, mivel a lakás árát a magánszemély megtéríteni köteles.

Illeték szempontjából nem túl szerencsés a helyzet, mivel a kft. 
ugyan nem fizet illetéket, de a magánszemélyt 4%-os illeték terheli. 
Ha a kft. nevén maradna az ingatlan, akkor ez az illetékkötelezettség 
nem keletkezne.

Egyéb adókötelezettség (szja, járulék, szocho) nem léphet be, 
mert a tulajdonos megtéríti a lakás árát.

Ha bérbe vesszük a lakást, de ingyen

Ha a másik főbb variációban gondolkodunk, azaz a kft. nem számlázza 
le a lakást, de a tulajdonos a családjával ott fog lakni és bérleti díjat 
nem fizet, akkor többféle adóval is számolni kell.

Áfa tekintetében máris leszögezhető, hogy a beruházás folyamán 
bevallott fordított adó a beruházás aktiválásáig nem helyezhető levo-
násba, csak üzembe helyezéskor, de akkor teljes mértékben. Üzembe 

Gyakran előfordul, hogy az ingatlant egyszerre több célból is hasznosítjuk. Persze a kérdés úgy izgalmas, ha 
annak egy része üzleti, egy része pedig magánhasználatú. Egy esettanulmányon keresztül bemutatom, hogy egy 
cég által épített vendéglátó és lakás épület esetén milyen áfa, tao és egyéb adókötelezettségekkel kell számolnunk.

Vegyes rendeltetésű ingatlan építése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A beruházás folyamán bevallott fordított áfa  
a beruházás aktiválásáig nem helyezhető levonásba,  
csak üzembe helyezéskor, de akkor teljes mértékben.
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bérlet) formájában valósul meg. A jövedelemszerzés jogcímét a 
felek közötti jogviszony határozza meg, tehát kapásból mondhat-
nánk, hogy ez az ügyvezető díjazása, annak mindenféle vonzatával 
együtt. 

De itt azért lehet árnyalni: egyrészt nemcsak az ügyvezető, hanem a 
családtagjai is ott laknak, másrészt a díjazás nyilván nem biztos, hogy 
arányban van az elvégzett munkával. Érdemes végiggondolni, hogy az 
egyes meghatározott jövedelem kategóriája szóba jöhet-e. Valóban 
található egy ide illő passzus [Szja 70. § (3) b) pont], tehát az adott 
lakásra meghasalt bérleti díj (legyen mondjuk 100 ezer forint/hónap) 
1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót, illetve 27% ehót kel-
lene fizetni havonta, vagy ritkább elszámolás esetén negyedévente, 
évente. Ha a cég a rezsit is „bevállalja”, akkor a lakásra jutó – mond-
juk négyzetméter-arányos – rezsi is egyes meghatározott juttatásként 
fog adózni.

Társasági adó szempontjából nem lesz adóalap-módosító téte-
lünk, mivel a nullaforintos bérleti díj a számvitelben nem jelenik meg 
ráfordításként. A tevékenységgel kapcsolatosan elszámolt értékcsök-
kenési leírással sem kell az adóalapot emelni.

Illetékfizetés az ingyenes bérletre tekintettel nem merül fel.

helyezéskor a saját vállalkozásban végzett beruházásra tekintettel is-
mét lesz egy fizetendő adó, melyet már csak olyan mértékben lehet 
levonásba helyezni, amilyen mértékben adóköteles célú hasznosítás-
ról beszélünk. Ha az ingatlan-nyilvántartás szerint is lakás kerül kiala-
kításra a felső szinten, és a lakás nem lesz bérbeadás vagy értékesítés 
tárgya, akkor az adó eleve nem levonható. 

Röviden: a lakásra jutó adót elbukja a cég. Az üzembe helyezés 
időszakára beadott áfabevallás a következőképpen fog kinézni:

Fizetendő áfa: 11 880 ezer forint (44 millió × 0,27) 
Levonható áfa: 11 880 ezer forint, illetve levonható a vendéglátó-

egységre jutó 7290 ezer forint (27 millió × 0,27). 

Ez a bevallás ugyan visszaigénylős, de azt is látni kell, hogy a be-
ruházás folyamán fordított adózás keretében már ki kellett fizetni az 
állam felé 11 880 ezer forintot. Végeredményben a lakásra jutó áfát 
(4590 ezer forint) veszíti el a cég.

A következő lépésben nézzük meg a tulajdonoshoz kapcsolódó 
kötelezettségeket. Ha nem számlázza tovább a cég a lakást, ugyan-
akkor a tulajdonos és a családja ingyenesen ott fog lakni, akkor 
a magáncélú használatra tekintettel jövedelem keletkezik. A jöve-
delem ebben az esetben ingyenes szolgáltatásnyújtás (ingyenes 

A beruházás folyamán bevallott fordított áfa  
a beruházás aktiválásáig nem helyezhető levonásba,  
csak üzembe helyezéskor, de akkor teljes mértékben.

Vegyes rendeltetésű ingatlan építése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Hárombetűs országkód

Kezdjük a legegyszerűbbel. A közösségi adószám jellemzően két betűből, 
és utána számok vagy számok és betűk kombinációjából áll. A nyomtat-
ványon az országkódnak egyébként két karakter áll rendelkezésre. 

Van azonban néhány ország, ahol az országkód is három karakter. 
Nem kell megijedni, mert ha az országkódhoz beírjuk az első két be-
tűt, akkor a harmadik betű a számok elé kerül. Ennél a kombináció-
nál pedig nem tiltott karakter a betű, tehát simán elfogadja az A60-as 
nyomtatvány is.

Ilyen például Ausztria, ahol így kell a közösségi adószámot felírni:
AT_U12345678

Egyébként csak érdekességképpen van olyan ország, ahol a szá-
mok közé ékelődik betű. Ezért sem lehet tiltott karakter a betű. Ilyen 
például Hollandia, ahol így néz ki egy közösségi adószám:

NL_123456789B99

EU kezdetű közösségi adószám

Előfordulhat, hogy egy közösség területén kívülről származó partne-
rünk szolgáltatását EU kezdetű közösségi adószámmal számlázza le. 
Mi lehet ez? Közösségi szolgáltatás vagy importszolgáltatás? 

A terület, amiről szó van, az az elektronikus úton nyújtott szolgálta-
tások esete, ahol valójában nincsenek határok. 

Például egy szoftvervásárlás (amikor le lehet azt tölteni az internet-
ről) vagy egy tárhely rendelkezésre bocsátása esetén könnyen vásá-
rolhatunk akár egy Amerikában bejegyzett cégtől is.

Ha nem adóalany az elektronikus szolgáltatás igénybe vevője, 
és ez a harmadik országbeli cég nem jelentkezik be adóalanynak, 
akkor az EU-n belül senki nem fizet adót a szolgáltatás után. 

Ezért olcsóbban tudják kínálni a szolgáltatásaikat, mint közös-
ségi versenytársaik. 

Ezért a törvény előírja számukra, hogy ha az EU-n belül nem 
adóalanynak is nyújtanak szolgáltatást, akkor jelentkezzenek be 
bármely EU-tagállamba, és kérjenek egy EU kezdetű adószámot. 

Persze kérdés, hogy nekünk mint számlabefogadónak mit kell 
kezdenünk ezzel a közösségi adószámmal, ha adóalanyként fo-
gadjuk be a számlát. Valójában semmit. 

Az EU kezdetű adószámát csak a nem adóalanyok felé történő 
értékesítése miatt váltotta ki, a szolgáltatást továbbra is harmadik 
országból nyújtja. Talán az adóalanyok felé történő számlázásnál 
fel sem kellett volna azt tüntetni.

Így, ha adóalanyként fogadjuk be a számlát, akkor ez egy harmadik 
országból igénybe vett szolgáltatás lesz, tehát – a 65-ös bevallás 27. 
sorában meg kell utána a 27% adót fizetni, és természetesen, ha adó-
köteles célra veszik igénybe a szolgáltatást, akkor rögtön levonásba is 
lehet helyezni a bevallás 67. sorában; – az A60-as összesítő nyilatko-
zatot nem kell beadni.

Az uniós csatlakozásunk óta már sok-sok év eltelt, és már teljes biztonsággal ismerjük fel a közösségi adó-
számokat. Ezeknél az ügyleteknél az áfabevallásban is és az összesítő nyilatkozatban is megszokott helyen 
találjuk az érintett sorokat. Van azonban néhány speciális, az átlagostól eltérő eset. Ezekből szemezgetünk.

Fura közösségi adószámok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha egy harmadik országbeli adóalany az EU-n  
belül nem adóalanynak is nyújt szolgáltatást,  
akkor be kell jelentkeznie bármely EU-tagállamba, 
és kérnie kell egy EU kezdetű adószámot. 
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Miután a szlovén pénzügyi képviselő szabadforgalomba helyezte 
az árut, a terméken egy közösségen belüli mozgatást végeznek.

Nézzük, hogy néz ki ez a bevallásokban.

A magyar cég a saját áfabevallásában és összesítő nyilatkozatában 
áfa szempontjából a termékre irányadó adókulccsal adózó közössé-
gen belüli termékbeszerzés címén fizetendő adót vall be, melyet egy-
úttal azonnal levonásba is helyez.

Ennek helye a bevallásban 27%-os áfás termék esetén a 14. sor, 
illetve a 69. sor.

Természetesen ezekhez a sorokhoz hozzátapad az összesítő nyi-
latkozat is, hiszen ha nincs meg a számszaki egyezőség, később 
hibaüzenetet kapunk. 

A közösségi beszerzést a 60-as összesítőben úgy kell szerepel-
tetni, hogy az eladó az adószám rovatban a szlovén képviselő ál-
tal használt közösségi adószámot tünteti fel. Amennyiben ez nem 
ismert vagy valamilyen ok miatt nincs, akkor az országjelzésnél a 
szabadforgalomba helyezés országát kell választani, a következő 
cellába pedig 1-est kell írni. Ez a koperi vámolás esetén SI 1.

Harmadik országból érkező, de unióban vámolt áru behozatala

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a harmadik országból érkező 
árut nem abban az országban vámolják le, ami a célállomás, hanem 
másik uniós országban. És ezzel gyakorlatilag az Európai Uniót mint 
„egységet” tekintve „belföldiesítve” lett az áru. Amikor viszont az 
egyik tagállamból a másik tagállamba, azaz a célországába utazik az 
áru, akkor egy közösségi beszerzés történik. A vámolás országa mint 
egyik tagállam a feladó, és a célország mint másik tagállam a vevő.

Ez tehát egy közösségi beszerzés.

De hogyan kell ezt az összesítő nyilatkozatban feltüntetni, ha az 
igazi eladó harmadik országbeli, tehát nincs közösségi adószáma? A 
vámolás országában pedig valójában nincs vevő meg eladó?

Tételezzük fel, hogy egy magyar cég Kínából importál terméket. A 
megrendelt termék rendeltetési helye Magyarország, de a terméket 
a magyar cég Szlovéniában, egészen pontosan Koperben vámke-
zelteti. A vámkezeléssel pénzügyi képviselőt bíz meg, így ebben az 
esetben az ennek a magyar cégnek nem kell szlovén adószámot ki-
váltania, mert minden adót (áfa, vám) a képviselő rendezi a szlovén 
adóhatóság felé.

Fura közösségi adószámok   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Válasz-adó

A jogszabály nagyon sarkos, azt mondja, hogy 
a kedvezményt olyan papirossal kell igazolni, 
mely azt tanúsítja, hogy a foglalkoztatást meg-
előző 275 napon belül legalább 183 napig 
álláskeresőként kell nyilvántartva lennie. 

Ha az igazolás szeptember 1. napját is 
tartalmazza, akkor ez az igazolás már nem 

?

Válasz-adó
magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyakran ismételt 
kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét választ olvashatsz, az ügyfe-
leidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.

2015. szeptember 1-jén felvettünk embereket. Lenne benne tartósan mun-
kanélküli is, aki után szociális hozzájárulási adókedvezményt kaphatnánk. A 
munkaügyi központba viszont a kolléganő szeptember 1-jén küldte be a pa-
pírokat, és jelezték, hogy valójában csak szeptember 1-jei dátummal tudják 
kiadni az igazolást. Mivel ezen a napon már cégünknél munkaviszonyban áll-
nak, így nem tudom, hogy szeptember 1-jén kiállított igazolással is figyelembe 
vehetem-e a szociális hozzájárulási adóból a kedvezményt?

Hogy kell érteni azt, hogy „az állami foglalkoztatási szerv által, az álláskere-
ső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti”?

lesz jó, és igazolás hiá-
nyában nincs kedvez-
mény.

Ha a kérdéses igazolás szeptember 1. napját 
nem tartalmazza, akkor ez az igazolás jó, a kedvez-
mény igénybe vehető.
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Válasz-adó

?
A fordított adózás alkalmazása azonban 

csak akkor jöhet szóba, ha az árverési vevő 
áfa- (ide nem értve az alanyi adómentes adó-
alanyt, valamint a kizárólag mezőgazdasági 
különös adózási jogállású adóalanyt) vagy 
evaalany.

Egyik ügyfelünk gépeit lefoglalta a NAV. Egy részét 
árverezésen értékesítette. Minderről csak egy jegy-
zőkönyvünk van, semmi más. A vevő a vételárat a 
végrehajtónak fizette ki. 

Hogy kell ezt bekönyvelni? Az eszközök kivezeté-
se még rendben is lenne a jegyzőkönyv alapján. De 
mi a helyzet az értük kapott pénzzel? Kell számlát 
kiállítani? Ki állítja ki? Mi a helyzet az áfával?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

A válaszhoz fontos tudni, hogy a végrehajtási 
eljárást az áfatörvény vonatkozásában fizetés-
képtelenséget jogerősen megállapító eljárás-
nak kell tekinteni. Ez pedig az értékesítések 
kapcsán felvetheti a fordított adózás kérdését.

Azokban az esetekben, amikor az adós 
nem adóalany személy (a kérdező nem ez, 
csak az érthetőség kedvéért írom ezt a variá-
ciót is), akkor áfakötelezettség az árverés so-
rán történő értékesítéssel kapcsolatban nem 
merül föl. Hiszen egy nem adóalany eladó (pl. 
magánszemély) nem fizet áfát.

Amennyiben azonban az adós az általá-
nos forgalmi adónak alanya, az árverés pedig 
termékértékesítésnek számít, ezért az eladási 
árat bruttónak kell tekinteni. 
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Őstermelők, figyelem!   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A változásról

2015. január 1-jével fontos változás volt az áfabeli előleg intézményét 
érintően: nemcsak a pénzben, hanem a bármely más formában a tel-
jesítésbe beszámított vagyon előlegnek minősül. Ha a jogszabálynak 
„izomból” futunk neki, arra a következtetésre jutnánk, mindenféle 
csereügyletnél figyelni kellene, hogy melyik félnél lép az előleg új in-
tézménye okán hamarabb teljesítés. 

A legnehezebb ezeknél, hogy felismerjük-e az ilyen jellegű gazda-
sági eseményeket. Ha a cégvezető nem érzi a csere kapcsán, hogy itt 
egy gazdasági esemény történik, akkor lehet, hogy nem tartja fontos-
nak azt sem, hogy elmesélje, mi az ügylet lényege.

Nehezíti a helyzetet, hogy ugye a foglaló átadása szintén előlegnek 
tekinthető az áfatörvény általános előlegfogalma miatt, függetlenül 
attól, hogy a polgárjog a foglalóhoz egyéb szankciójellegű rendelke-
zést is társít. 

De ha a teljesítést megelőzően ügyvédi letétbe helyeznek egy ösz-
szeget, akkor az nem minősül előlegnek, mivel nem kerül közvetlenül 
átadásra az eladónak, illetve nem kerül jóváírásra a teljesítésre köte-
lezettnél. Előleg akkor lesz az ügyvédi letétbe helyezett összegből, ha 
azt az ügyvéd átadja a teljesítésre kötelezettnek, és az átadás időpont-
ja megelőzi a teljesítési időpontot.

Tehát ha valaki tudja is a szabályt, akkor sem biztos, hogy a 
fogalmak eltérő törvényekbeli megítélése kapcsán eszébe jut az 
áfaszabály.

A NAV álláspontja egy kicsit finomította a szorítást, és azt mondja, 
hogy csak akkor foglalkozunk az előleggel, ha a felek szerződésben ál-
lapodnak meg arról, hogy az egyik fél által bármely formában a másik 
részére teljesített vagyoni előnyt a másik fél által teljesített ügyletbe 
be fogják számítani.

Vetőmag-termeltetési szerződés esetén, bérnevelés-szerződés esetén a termeltető (integrátor) által leszállított 
alapanyagok áfabeli kezelése nem különösen vág a vállalkozók szakterületébe, de mégis figyelemmel kell 
lenni a 2015. január 1-jétől életbe lépett új előlegszabályra.

Őstermelők, figyelem!
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha a cégvezető nem érzi a csere kapcsán, hogy itt 
egy gazdasági esemény történik, akkor lehet, hogy 
nem tartja fontosnak azt sem, hogy elmesélje, mi az 
ügylet lényege.
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A termeltető pedig úgy jut levonható adóhoz, hogy pénzügyileg azt 
nem kellett a termelő részére rendeznie. Tehát elég furcsa helyzetet 
eredményez ebben a körben ez az új szabály.

Van ez alól kivétel?

És mi van akkor, ha előzetesen nem állapodnak meg a beszámítás-
ban? Maradunk a régi szabályoknál, tehát nem kell előrehozni a ter-
melőnek az áfafizetési kötelezettség egy részét.

Nagy hangsúly van azon, hogy van a beszámításról szerződésünk 
vagy sem. Erre nyilván rá lehetne vágni, hogyha nem akarunk az új 
szabályokkal küszködni, akkor az írott szerződésből kivesszük a beszá-
mításra vonatkozó passzusokat, s máris megoldódik a kérdés. A NAV 
erre reagálhat akként, hogy a felek szerződéses akarata is kiválthatja 
ugyanezt a hatást, DE ezt a NAV-nak kell bizonyítania. Írott anyag hiá-
nyában pedig csak a felek meghallgatásából, nyilatkoztatásából tud 
bizonyítékot fabrikálni egy adott ellenőrzés során.

Végül még egy nyitott kérdés

Az előbbi levezetés bérnevelés esetére miben különbözik a vetőmag-
bértermeléstől?

A bérnevelés esetén két alapesetünk van:
Az integrátor kihelyezi a naposállatot, a tápot, a gyógyszert stb. az-

zal, hogy a kihelyezett termékek tulajdonjogát nem adja át, tehát nem 
számlázza ki. Elszámoláskor a termelő szolgáltatásról ad számlát az 
elszámolásnak megfelelően.

Az integrátor kihelyezi a naposállatot, a tápot, a gyógyszert stb. 
azzal, hogy a kihelyezett termékek tulajdonjogát átadja, tehát kiszám-
lázza ezeket a termékeket. Elszámoláskor a termelő a teljes leadott 
állatállományt kiszámlázza.

Az a) esetben az új előlegszabályok nem hoznak újat, hiszen itt a 
termelő által nyújtandó szolgáltatásba be sem lehet számítani a kihe-
lyezett termékek összegét.

A b) eset az érdekesebb: ha a két fél megállapodik abban, hogy 
majd beszámítják a kihelyezett termékek értékét a végén a pénzügyi 
elszámolás során, akkor a termelőnek minden egyes integrátori 
kiszállításra előlegszámlát kell kiállítania, és áfafizetési kötelezettsé-
ge is keletkezik. És itt valóban nincs könnyű helyzetben a termelő, 
mert az évek óta alkalmazott beszámítási megállapodást kell ahhoz 
átszerkesztenie az integrátorral, hogy az új szabállyal ne kelljen 
foglalkoznia, azaz ne legyenek soron kívüli előlegszámlái, illetve 
áfafizetési kötelezettségei.

Mit jelent ez pl. a bérneveltetésnél?

Van, mondjuk, egy bértermelési szerződés, mely szerint az anyama-
got a termeltető 2015. április 5-én bocsátja az áfás termelő részére 
azzal, hogy 2015. október végéig a termelő a megtermelt vetőmaggal 
elszámol, és az átadott anyamagot a termelő által átadott vetőmag 
értékéből kompenzálják.

Ha a 2015. év előtti szabályokból indulok ki, akkor a termelőnél 
2015 októberében keletkezik áfafizetési kötelezettség a teljes átadott 
vetőmagra tekintettel, mely áfa összeget a termeltető ki is fizeti, tehát 
pénzügyileg is tudja rendezni. A termeltetőnek 2015 áprilisában kelet-
kezik áfafizetési kötelezettsége, ha termékként adja át az anyamagot.

A 2015. évi szabályok értelmében a változás az, hogy az átadott 
anyamag értékére tekintettel a termelőnek 2015 áprilisában is 
lesz teljesítési időpontja, számlakiállítási kötelezettsége, és ezáltal 
áfafizetési kötelezettsége is, melynek a pénzügyi oldala még hiányozni 
fog, hiszen csak 2015 októberében kapja meg a vetőmag ellenértéké-
ben az előlegre jutó áfa összegét is. 

Őstermelők, figyelem!   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ha megszűnik a kataalanyiság   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Eddig a havi 50 ezer forint fejében volt biztosított, most azonban – 
a példánk szerint augusztus 14-től – már „normál” egyéni vállalkozó. 
Innentől tehát az 58-as bevallásokon kell bevallani legalább a mini-
málbér szerinti járulékkötelezettséget.

Ezzel egy időben ajánlott az 1041-es nyomtatvány kitöltése is, bár 
tudjuk, hogy ennek a nyomtatványnak sokszor kétséges a sorsa. Az 
orvosnál viszont talán kevesebbszer jelenik meg a piros lámpa, ha 
bejelentjük az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonyát. 

Sajnos a törvény nem rendelkezik arról, hogy az augusztusra meg-
fizetett teljes összegű kata kiváltja-e az egész havi biztosítást, de a tör-
vény szelleméből és a jogalkotó szándékából én arra következtetek, 
hogy az 50 ezer forintot a tört időszakra is teljes egészében meg kell 
fizetni, és a másik tört időszakra pedig már az arányosított minimálbér 
utáni normál járulékokat. 

Iparűzési adó

Ez a megszűnéssel azért válik kérdésessé, mert a katásoknak ugye van 
lehetőségük a tételes adó szerint elszámolni a katás időszakuk alatt. 

Értelemszerűen a kata megszűnésével ez a lehetőség is megszűnik. 
Így mindenképpen ajánlatos egy változásbejelentő nyomtatványon 15 
napon belül bejelenteni a kataalanyiság megszűnését. 

Tételes helyi adó esetében az időarányos részt jóváírják.

És a végére még egy fontos infó. A mulasztás következménye, mint 
mellékbüntetés, hogy a katatörvény 6. § értelmében az adóalanyiság 
megszűnésétől számított 24 hónapban ismételten nem választható.

A katás vállalkozók azért választják ezt az adónemet, mert olcsóbb, egyszerűbb. Még úgy is, hogy azért nem 
árt, ha van könyvelőjük. Az olcsóságért és egyszerűségért cserébe viszont szigorú feltételeknek kell megfelel-
ni, ellenkező esetben oda a kedvező lehetőség.

Ha megszűnik a kataalanyiság
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A jelenlegi jogszabályok szerint a kataalanyiság 
utolsó napja a határozat jogerőre emelkedésének  
a napja.

Számlaadás elmulasztása

Valljuk meg, hogy a számlaadás elmulasztása minden vállalkozó ese-
tében főbűn. Büntetésük a legmagasabb kategóriába esik, hiszen a 
feketegazdaság visszaszorítása a jogalkotó alapvető célja. Egy katás 
esetében szinte elképzelhetetlen, miért ne akarna számlát vagy nyug-
tát adni, hiszen a tételes adója minden hónapban azonos. Persze 
lehet, hogy feszegeti a katás értékhatárt.

Ennek ellenére előfordulhat, hogy a NAV nyugtaadási kötelezett-
ség elmulasztása miatt határozatot hoz a kataalanyiság megszünte-
téséről. Kérdésként merül fel, milyen kötelezettségei keletkeznek az 
egyéni vállalkozónak.

Az adóalanyiság megszűnése

Abban az esetben tehát, ha a NAV az ellenőrzés során nyugtaadási 
kötelezettség elmulasztásáért bírságot szab ki, akkor ezzel egyidejűleg 
határozatban megszünteti az adóalanyiságot. Tételezzük fel, hogy a ha-
tározat kézhezvétele 2015. 07. 16., jogerőssé 2015. 08. 13. napjával vált. 

Korábban sok problémát okozott, hogy a mulasztás napjával szűnt 
meg az adóalanyiság, ami így egy visszamenőleges dátum lenne. 

A jelenlegi jogszabályok szerint a kataalanyiság utolsó napja a 
határozat jogerőre emelkedésének a napja, a példában 

ez 2015. VIII. 13. 
Ekkor a 15KATA jelű bevallást kell benyúj-

tani a katás bevételekről, a megszűnést 
követő 30 napon belül.

Járulékok rendezése

Abban az esetben, ha vállalkozónk főál-
lású egyéni vállalkozó, akkor nála az is 
kérdés, hogy a járulékokat hogyan kell 
rendeznie.
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Vezércikk

Nyílt végű lízing

Amikor egy cég beruházási döntést hoz, felmerülhet a kérdés, hogy hitelt 
vegyen-e fel, vagy esetleg lízingben gondolkodjon. Azt látjuk a gyakorlat-
ban, hogy az autókereskedők egy új személygépkocsi értékesítésekor szin-
te tukmálják a nyílt végű lízingkonstrukcót, mintha kötelező lenne. Azzal 
érvelnek, hogy az áfa levonható, és hogy ezzel sok pénzt meg lehet takaríta-
ni. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Vajon mi az ára az áfavisszaigénylésnek? 
Milyen előnye és hátránya van a nyílt végű pénzügyi lízingnek?

Önkormányzati cégek támogatásai

A kérdésekből úgy látom, hogy elő-elő fordulnak önkormányzati tulaj-
donú cégek az ügyfelek között. Sok probléma van az önkormányzatok 
által a saját cégeik részére adott pénzbeni támogatásokkal, illetve 
azok áfa, tao és illeték vonzatával.

Feles bérlet

Előfordulhat, hogy egy bérleménynek két tulajdonosa, így két bérbe-
adója van. De az is lehet, hogy többen használnák pl. azt az ingatlant, 
így több bérbevevő. Akár a bérbeadó, akár a bérbevevő oldaláról 
izgalmas kérdéseket vet fel mind az szja, mind az áfa kérdésköre. 
Természetesen nem hagyható ki a természetben történő bérleti díj 
adózási kérdései sem.

Szálláshely kiadása

Hallottál már az airbnb-ről? Hát én is csak pislogok. Valójában egy 
szálláshely-szolgáltatás. Arról van szó, hogy egy amerikai cég ékelődik 
be a bérbeadó és a bérbe vevő közé. Ügynök vagy nem? Megpróbál-
juk a számlázási elszámolási kérdéseket tisztázni.

23. oldal

A jelenlegi jogszabályok szerint a kataalanyiság 
utolsó napja a határozat jogerőre emelkedésének  
a napja.
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Figyelmesen olvastál?

1. Létrejön-e biztosítási jogviszony egy belföldi magán-
személynél, ha külföldi a kifizető (munkáltató)?

a) Ha meghatározott munka elvégzésére irányul a szerződés, akkor 
minden esetben létrejön a biztosítási jogviszony.

b) Csak akkor jön létre a biztosítási jogviszony, ha a külföldi kifizető 
Magyarországon adóalany.

c) Külföldi kifizető esetén soha nem jön létre belföldi biztosítási jog-
viszony.

2. Ki lesz jogosult 2016-ban az szja-bevallásokból 1%-os 
felajánlások fogadására?

a) Aki 2015. szeptember 30-ig a 15EGYREG nyomtatványt beadta, és 
azt az adóhatóság elfogadta.

b) Aki idén a 15EGYREG vagy tavaly a 14EGYREG nyomtatványt bead-
ta, és azt az adóhatóság elfogadta.

c) Aki 2014. szeptember 30-ig a 14EGYREG nyomtatványt beadta, és 
azt az adóhatóság elfogadta.

3. Az alábbiak közül melyik esetben nem kötelező kiad-
ni a munkáltatónak a tárgyévi szabadságot?

a) Ha a munkavállaló jogviszonya november elsején vagy azt követő-
en kezdődött.

b) A munkavállaló oldalán felmerült okból (pl. szülési szabadság) 
nem tudja az összes éves szabadságot kiadni.

c) A tárgyévi szabadságot minden esetben át lehet vinni a következő 
év március 31-ig.

4. Hogyan kell az A60-as összesítő nyilatkozaton szere-
peltetni a harmadik országból érkező, másik tagál-
lamban pénzügyi képviselő által vámolt termékeket?

a) A harmadik országból érkező beszerzést nem kell az A60-as össze-
sítő nyilatkozaton feltüntetni.

b) A pénzügyi képviselő közösségi adószámát kell feltüntetni.
c) Ha a pénzügyi képviselő által használt közösségi adószám nem 

ismert, akkor az országjelzésnél a szabad forgalomba helyezés 
országát kell választani, a következő cellába pedig 1-est kell írni.

5. Mikor keletkezik áfafizetési kötelezettség, ha a 
termeltető 2015. április 5-én bocsátja az áfás ter-
melő részére az anyamagot azzal, hogy 2015. ok-
tóber végéig a termelő a megtermelt vetőmaggal 
elszámol?

a) A 2015-ben bevezetett előlegszabály miatt 2015 áprilisában kelet-
kezik áfafizetési kötelezettség, mert az idéntől bármely formában 
a teljesítésbe beszámított vagyon előlegnek minősül.

b) A teljesítés napjával keletkezik áfafizetési kötelezettség, azaz 2015 
októberében.

c) Ha előzetesen nem állapodnak meg a beszámításban, akkor 
októberben, ha megállapodás volt a beszámításról, akkor pedig 
áprilisban.

+1. Egy katás vállalkozónál nyugtaadási kötelezettség el-
mulasztásáért bírságot szab ki az adóhatóság. A jog-
sértés napja 2015. VI. 10., a határozat kézhezvétele 
2015. VII. 16., a határozat jogerőre emelkedése pedig 
2015. VIII. 13. Melyik nappal szűnik meg a vállalkozó 
kataalanyisága?

a) 2015. VIII. 13.
b) 2015. VII. 16.
c) 2015. VI. 10.

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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