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Az áfa visszaigénylésének lehetősége óta töretlen a népszerűsége a 
nyílt végű pénzügyi lízing konstrukciónak. Elsősorban személygépkocsi 
beszerzésénél találkozunk vele, ami érthető, hiszen itt fordulhat elő leg-
többször, hogy a beszerzésnél nincs levonási jog, míg a lízingnél igen. 
Tisztázzunk néhány sarkalatos kérdést a témával kapcsolatban.

Nyílt végű pénzügyi lízing
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Általános forgalmi adó 

Kezdjük az elején. 
2011 végéig az áfatörvény nem tette lehetővé 
az áfa levonását sem a személygépkocsi be-
szerzése árából, sem pedig a bérleti díjból. 
Bármilyen konstrukciót is választottunk tehát, 
az áfa mindenképpen a bekerülési érték részét 
képezte, hiszen nem helyezhettük levonásba. 

Egy törvénymódosításnak köszönhetően a 
személygépkocsi-bérleti díj áfája 2012-től le-
vonásba helyezhető. Egy 2008-as – még ma 
is aktuális – adóhatósági állásfoglalás pedig 
kimondta, hogy a nyílt végű lízingszerződések 
az áfa szempontjából bérleti szerződésnek 
minősülnek. És itt az a pont, ami miatt olyan 
keresett lett az ilyen módon történő személy-
gépkocsi-vásárlás.
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szetesen év közben időarányosan) számolható 
el adóalap-csökkentő tételként.

A számviteli értékcsökkenést pedig a vár-
ható használati időt figyelembe véve kell 
megtervezni úgy, hogy nem feledkezünk meg 
a maradványértékről.

A nyílt végű pénzügyi lízingszerződés egy 
olyan konstrukció, hogy a szerződési idő végén 
nem biztos, hogy az autó a tulajdonunkba ke-
rül. A várható használati idő tehát nem lehet 
más, mint a lízingszerződés időtartama. Ha 
ennél hosszabb időre terveznénk, akkor az úgy 
nézne ki, mintha már most meghoztuk volna 
azt a döntést, hogy tovább szeretnénk használ-
ni. Akkor viszont nem nyílt, hanem zárt végű a 
szerződés, ott pedig nincs áfalevonási jog.

A maradványérték összege pedig nem 
lehet más, mint a lízingszerződés szerinti ma-
radványérték.

Ha így kiszámoljuk az elszámolt költséget, 
szinte a lízingdíjjal azonos összeget kapjuk. Azt 
viszont nem szabad elfelejteni, hogy a tao-ban 
a számviteli értékcsökkenéssel adóalapot kell 
emelni, és csak a tao szerinti écs-csel lehet 
csökkenteni az adóalapot.

lízingbe vevőként kötelez az adó megfizetésére. 
Ráadásul mindként esetben mi fizetjük a helyi 
önkormányzatnak a gépjárműadót is, így annak 
határidőben történő kifizetése mindkét esetben 
levonható a cégautóadóból.

Értékcsökkenés a tao-ban  
és a számvitelben

Sokan hiszik azt, hogy a lízingelt autónál a 
lízingdíjat kell költségként elszámolni. És ha 
mondjuk 12 vagy 24 hónapos a lízingszerző-
dés, akkor ezalatt az 1-2 év alatt elszámoljuk 
költségként. 

Igen, a költségelszámolás igaz, de nem az 
igénybe vett szolgáltatások között kell elszámolni 
mint lízingdíj, hanem az értékcsökkenések között. 

Az eszközt ugyanis annak ellenére, hogy 
nincs a tulajdonunkban, az 1-es számlaosz-
tályban kell kimutatni a tárgyi eszközök között. 

Innen kell a költségelszámolást „megtervez-
ni”, azaz az értékcsökkenés szabályait alkalmazni. 

Ha maradunk a személygépkocsis példánk-
nál, akkor a tao-ban az eszköz 20%-a (termé-

Ha viszont nincs tételes tiltás az áfatörvényben, 
akkor azt kell nézni, hogy a termék vagy szolgálta-
tás mennyiben szolgálja az üzleti tevékenységet.  

Az üzleti és magáncélú utak meghatározásá-
hoz, illetve ezek arányához pedig útnyilvántartás-
ra van szükség. Akkor is, ha abban egyetlen kilo-
méter magánhasználat sincs, hiszen akkor azt kell 
tudnunk bizonyítani, hogy kizárólagos az üzleti cél.

Nézzük az útnyilvántartás kérdését. Azt tud-
juk, hogy sok cégnek azért nem kell vezetni, 
mert az szja-törvény szerint a magánhasználat 
is adómentes, és a tao-ban elismert költség.

Ez viszont kevés lesz az áfához. Az üzleti utak 
arányát ugyanis csak útnyilvántartással tudjuk 
igazolni, tehát ha az áfalevonási joggal élni szeret-
nénk, útnyilvántartást kell vezetni. Itt most nem 
kezdem el leírni ennek a kockázatait, a valótlan 
útnyilvántartással is sokat foglalkoztunk már.

Azt elég életszerűtlennek tartom, hogy egy 
autó egyetlen métert sem megy magáncél-
ra. Az áfa levonásához tehát mindenképpen 
javasolt valamilyen arányt alkalmazni. Van 
olyan, aki előre eldönti, hogy mondjuk az áfa 
80%-át vonja le, mert tudja, hogy soha nem 
lesz a magánhasználat 20%-nál több. És ha a 
20%-ot sem éri el, akkor sincs baj, maximum 
kevesebb áfát vontunk le. Természetesen ezt is 
alá kell támasztani útnyilvántartással, de talán 
gördülékenyebb a havi adminisztráció.

Megválaszolatlan kérdés még az első lízingdíj 
áfájával kapcsolatos kérdés is. Véleményem sze-
rint az első lízingdíj a szerződés szerint a teljes 
futamidőre vonatkozik, így ennek az áfáját a teljes 
futamidő alatt megvalósított üzleti cél arányában 
lehet levonni. Mindez azt jelenti, hogy ha később 
magasabb arányú lesz a magánhasználat, mint azt 
terveztük, akkor ehhez az áfabevalláshoz önellen-
őrzéssel vissza kell nyúlni. De talán az előbb „vé-
lelmezett” pl. 80-20%-os arány itt is mankó lehet.

Cégautóadó

Az biztos, hogy nem a cégautóadó kérdésköre 
miatt fogunk a vétel és a lízing között dilemmáz-
ni. A törvény ugyanis akár tulajdonosként, akár 
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Tao-kedvezmény 

Azt tudjuk, hogy a társaságiadó-törvény szá-
mos ponton támogatja és ösztönzi a beruházá-
sokat. Két legközkedveltebb adóalap-csökken-
tő tétel a fejlesztési tartalék és a kkv-knak járó 
beruházási kedvezmény.

A kkv-kedvezmény sajnos a személygépkocsik 
esetében nem sokszor vehető igénybe, hiszen 
ide csak olyan eszközök kerülhetnek, melyek a 
vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgálják. 
Azaz, a számvitelben a műszaki gépek, berende-
zések közé kerül. Ha nálad az autó ilyen, akkor 
hajrá, de azért vigyázz. Az autó szinte csak a taxi-
soknál sorolható a műszaki berendezések közé.

A fejlesztési tartalék kérdése már érdeke-
sebb. Itt ugye arról van szó, hogy ha egy cég 
meghozza a döntést, hogy beruházni szeretne 
a következő 4 év valamelyikében, akkor erre 
képezhet tartalékot úgy, hogy az eredménytar-
talékból átvezeti a lekötött tartalékba. És akkor 
a lekötött összeggel (de maximum az adózás 
előtti eredmény 50%-ával) csökkentheti az 
adózás előtti eredményét.

Idézzük a törvényeket, hogy a lízing vajon 
megfelel-e a fejlesztési tartalék feltételeinek. 
A tao-törvény azt mondja, hogy „az adózó a 
fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő 
négy adóévben megvalósított beruházás be-
kerülési értékének megfelelően oldhatja fel”.

Beruházás. Tehát ez a kulcs. Nézzük akkor, 
hogy mi a beruházás. Itt minden bizonnyal a 
számviteli törvényt is nézni kell.

A beruházás definíciója szerint nem más, 
mint a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, 
saját vállalkozásban történő előállítása, a be-
szerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, ren-
deltetésszerű használatbavétele érdekében az 
üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű hasz-
nálatbavételig végzett tevékenység.

Azt is írja a számviteli törvény, hogy az esz-
közök között kell kimutatni a pénzügyi lízing 
keretében átvett eszközöket. Ha pedig az eszköz 
a vállalkozás tevékenységét éven túl szolgálja, 
akkor tárgyi eszköz lesz belőle. 

Szóval megérkeztünk. A lízingelt eszköz a 
mérlegben eszköz, és ha évekig használjuk, 
akkor tárgyi eszköz, és ha tárgyi eszköz, akkor a 
beszerzését beruházásként kell könyvelni.

A fejlesztési tartalék – egyéb feltételek tel-
jesítése mellett – tehát feloldható lízing kere-
tében beszerzett eszközre is. 

De vigyázat! Itt is igaz lesz, hogy a számviteli 
écs-csel adóalapot kell emelni, míg a tao szerint 
a fejlesztési tartalék erejéig elszámoltnak kell 
tekinteni az értékcsökkenést. És ez igaz az érté-
kesítéskor kötelező adóalap-korrekcióra is.

Hitelkamat 60% kedvezmény 

Hogy a kedvezményeket tovább ragozzuk, 
nézzük meg, hogy a lízingelt eszközre mint be-
ruházásra vajon alkalmazható-e a hitelkamat 
miatti kedvezmény.

A tao-törvény 22/A §-a szerint a hitelszerző-
dés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése 
adóévének utolsó napján kis- és középvállal-
kozásnak minősülő adózó a hitelszerződés 
alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállítá-
sához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és 
kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a 
felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan fel-
vett más hitelt) kamata után adókedvezményt 
vehet igénybe.

Láthatjuk, hogy a pénzügyi lízinget is enge-
di a jogszabály, és ezen belül nincs korlátozva, 
hogy az nyílt vagy zárt végű. Ha a többi feltétel-
nek megfelelünk, akkor a megfizetett hitelkamat 
után 40% adókedvezmény vehető igénybe.

Természetesen addig, amíg az eszköz a 
könyveinkben szerepel, de hát ha már nincs itt 
az eszköz, akkor nincs is lízingszerződés.

Összefoglalva

Ezt a sok előnyt egymás után látva talán kérdésünk 
sincs, hogy ez egy milyen nagyon jó konstrukció, 
ezért mindenképpen ajánlhatjuk az ügyfélnek. 
Ennek ellenére többször előfordult, hogy az ügyfél 
mégsem emellett döntött.

Szedjük sorra az előnyöket és a hátrányokat.

Előnyök:
• Levonható az áfa az üzleti utak arányá-

ban (az áfánál a maradványértékre jutó 
áfával ne számolj!).

• Ha nincs megfelelő forrásunk a beruhá-
zás megvalósításához, akkor ez segít az 
ütemezésben.

• Az eszköz a saját nyilvántartásunkban 
szerepel, így a beruházás kapcsán 
igénybe vehetők az adóalap- és adó-
kedvezmények.

Hátrányok:
• Útnyilvántartást kell vezetni, ami hiba 

esetén akár a teljes áfára kockázatos 
lehet.

• Ha rendelkezésünkre áll a beruházás-
hoz szükséges pénzösszeg, akkor a hitel-
lel többletköltséget vállalunk.

Alaposan ki kell tehát számolni, hogy némi 
„áfaforintért” mekkora pluszkiadást és admi-
nisztrációs terhet tudunk vagy akarunk vállalni. 

Akinek megvan a pénze a beruházásra, ott 
a levonható áfa (maradványérték és magán-
használat nélkül) jellemzően nem hoz akkora 
előnyt, mint a pluszban fizetendő kamat. És 
akkor még nem beszéltünk az útnyilvántartás 
kockázatáról.

A beruházás definíciója szerint nem más, mint a tárgyi eszköz beszerzése, 
létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz 
üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzem-
be helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység.



4. oldal www.iranyadomagazin.hu

IFRS-szabályok alkalmazása egyedi beszámolókra   Kardos Barbara

A törvényi előírás

Az Sztv. előírása szerint összevont (konszolidált) éves beszámolót 
és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni az 
anyavállalat. [10. § (1)] Az EU-s tőzsdén jegyzett anyavállalatoknak 
a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően kell a konszo-
lidált beszámolójukat elkészíteni [10. § (2)], illetve a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására IFRS-minősítéssel rendelkező könyvvizsgálót kell 
felkérni. Az előírás alapján hazánkban korlátozott számban ugyan, de 
már korábban is készültek IFRS szerint beszámolók. Az IFRS-ek egyedi 
beszámolókra történő alkalmazásának lehetősége [1639/2014. (XI. 
14.) Korm. határozat] azonban jelentősen megnöveli a potenciális 
IFRS-beszámolót készítők számát. 

Az 1387/2015 (VI. 12.) Korm. határozat meghatározza, hogy mely 
tulajdonságokkal rendelkező vállalkozók mikortól választhatják egyedi 
beszámolási célokra az IFRS-eket. Ezt az alábbi táblázat tartalmazza:

Az áttérés során követendő szabályok

Például, ha a vállalkozás 2016-tól IFRS szerint készíti el a beszámoló-
ját, akkor az áttérés évét megelőző teljes évről már IFRS szerint kell 
elkészítenie a beszámolóját, azaz 2015. január elsejére képes kell le-
gyen az IFRS szerinti adatok bemutatására.

Azaz az áttérés során az IFRS-nyitómérlegben:

Meg kell jelenítenie minden olyan eszközt és kötelezettséget, ame-
lyek megjelenítését az IFRS-ek előírják.

Ki kell vezetni minden olyan eszközt vagy kötelezettséget, amelyek 
megjelenítését az IFRS-ek nem engedélyezik.

Minden eszközt és kötelezettséget az IFRS-eknek megfelelően kell 
besorolni.

A megjelenített eszközöket és kötelezettségeket az IFRS-esek sze-
rint kell értékelni.

Egy új szabályozással kell megismerkedniük a könyvelőknek és a könyvvizsgálóknak a jövőben. A kérdés, 
hogy kinek mikorra kell majd időzítenie az ezzel kapcsolatos ismeretek, jogosultságok megszerzését.

IFRS-szabályok alkalmazása 
egyedi beszámolókra
Szerző: Kardos Barbara

Vállalkozás típusa 2016 2017 2018

Hitelintézetek, szako-
sított hitelintézetek, 
pénzügyi vállalkozások

Köte-
lező

Köte-
lező

Szövetkezeti  
hitelintézetek

Választ-
ható

Köte-
lező

Biztosítók és egyéb 
pénzügyi felügyelet alá 
tartozó társaságok

Választ-
ható

Választ-
ható

EGT Tőzsdén jegyzett 
vállalkozások

Választható 
(MNB ál tal 
fel ügyelt 
in téz mények 
ki vé telével)

Köte-
lező

Köte-
lező

Anyavállalati döntés 
alap ján, ha a fölé ren delt 
anyavállalat IFRS-ek  
szerint ké szít  
kon szolidált be szá molót 

Választható 
(MNB ál tal 
fel ügyelt 
in téz mények 
ki vételével)

Választ-
ható

Választ-
ható

Könyvvizsgálatra 
kötelezett társaságok 
(az előzőekbe nem 
tartozó) 

Választ-
ható

Választ-
ható

* IFRS szerint készített egyedi beszámoló választása esetén a vállalkozásnak át kell térnie 
a meglévő, alkalmazott magyar számviteli szabályokról a nemzetközi standardokra. 
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Újabb módosítások

A közelmúltban megjelent az IFRS-ek egyedi beszámolókra történő alkal-
mazásához kapcsolódó jogszabályok módosításának tervezete, mely egy-
részt tartalmazza a számviteli törvény IFRS-ekhez kapcsolódó szükséges 
módosításait, az IFRS-ek szerinti beszámolóhoz kapcsolódó értelmező 
rendelkezéseket, fogalmakat, a sajáttőke-megfelelési tábla készítésének 
szabályait, az áttérés és visszatérés szabályait, illetve a kapcsolódó különös 
szabályokat. Az egyéb törvények módosításakor részben részletesen tájéko-
zódhatunk arról, hogy a jogszabályalkotó hogyan tervezi a korábban is dek-
larált „adósemlegesség” biztosítását. A helyiadó-törvény (iparűzési adó), 
a társaságiadó-törvény és az egyéb adótörvények tervezett módosításai 
egyértelműen megerősítik, hogy a jogszabályalkotó minimalizálni kívánja 
a szabályrendszerek közötti áttéréshez kapcsolódó esetleges adóelőnyöket.

A törvényjavaslat itt érhető el: http://www.parlament.hu/
irom40/06638/06638.pdf 

A két számviteli szabályrend közötti eltéréseket az eredménytarta-
lékkal szemben kell megjeleníteni, illetve ha kézenfekvő a saját tőke 
egy másik elemével szemben. 

Az áttéréshez kapcsolódóan vannak különleges szabályok, köny-
nyítések, visszamenőleges alkalmazás tilalma, különböző egysze-
rűsítések és felmentések, melyeket az áttérés során a vállalkozási 
tevékenység sajátosságainak figyelembevételével egyedileg szük-
séges vizsgálni. Az áttérés részletes szabályozását az IFRS 1. tartal-
mazza.

Az áttéréshez kapcsolódóan figyelembe kell venni, hogy IFRS 
szerinti beszámolót csak IFRS-minősítéssel rendelkező mérleg-
képes könyvelő állíthat össze, illetve annak könyvvizsgálatára 
szintén csak IFRS-minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló kérhe-
tő fel.

Az átállás szándékát az áttérést megelőző 90 nappal be kell je-
lenteni az adóhivatalnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak, va-
lamint, ha a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozik, akkor 
az MNB-nek is. A 2016-os első alkalmazók esetében a határidő az 
áttérést követő 15 nap. A bejelentéshez mellékelni kell a könyvvizs-
gáló véleményét az IFRS-ek alkalmazására való felkészültség vonat-
kozásában.

Az átállás szándékát az áttérést megelőző 90 nap-
pal be kell jelenteni, és a bejelentéshez mellékelni kell 
a könyvvizsgáló véleményét az IFRS-ek alkalmazásá-
ra való felkészültség vonatkozásában.

IFRS-szabályok alkalmazása egyedi beszámolókra   Kardos Barbara
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Fizetendő áfa

Kezdjük az áfaproblémával. Minden egyes támogatás esetén azt kell 
megvizsgálni, hogy a támogatás a támogatott fél által nyújtott szol-
gáltatások, termékértékesítések árát direkt módon befolyásolja-e, és 
ha nem, akkor a támogatott félnek mit kell produkálnia a támogatás 
fejében.

Árat befolyásoló támogatásról csak abban az esetben beszélünk, 
ha a támogatás összege megállapításának az alapja a támogatott fél 
által nyújtott szolgáltatás, eladott termék darabszáma. Ha már a kap-
csolat a támogatás és a produktum ára között nem egyértelmű, akkor 
nem beszélhetünk árat befolyásoló támogatásról. A gyakorlatban 
egyre kevesebb az árat befolyásoló támogatás, mivel ez pótlólagos 
áfafizetési kötelezettséget jelent a támogatott félnél.

Vegyünk alapul mondjuk egy színházjegyet, melyet a színház 
egyébként 2000 forint + áfa összegért tudna adni. Ha direkt önkor-
mányzati támogatásnak köszönhetően az árat leviszi 1500 forint + áfa 
összegre, akkor a jegyet vásárló magánszemély ennyiért jut hozzá a 
jegyhez, de a színháznak az 500 forint után még meg kell fizetnie az 
áfát, amit külön nem biztos, hogy megkap finanszírozásban. Ha az 
önkormányzati támogatást intézményfinanszírozás formájában adják, 
akkor a jegyárat ugyanúgy leviszi a színház, de nem kell extra áfát fi-
zetni a közvetetten támogatott rész után. Természetesen a NAV-ot sem 
szabad a történetből kihagyni, azaz, amennyiben az önkormányzat 
ténylegesen az eladott jegyek alapján finanszíroz, és elvárja az árcsök-
kenést, ugyanakkor intézményfinanszírozásként címezi meg a támo-
gatást, attól az még árat befolyásoló támogatásnak fog minősülni.

Az előbbi támogatási körbe nem tartozó támogatások esetén 
azt kell megnézni, hogy a támogatás fejében van-e a támogatott 
cégnek olyan termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási kötelezett-

sége, melynek tulajdonképpen ellenértéke a támogatás. Itt arra 
kellene gondolni, hogy az önkormányzat megrendel valamit az 
adott cégtől, és ennek az ellenértékét előzetesen elutalja. Azért 
a feltételes mód, mert a gyakorlatban ez nem is nagyon fordul 
elő, mivel az önkormányzati támogatások nincsenek nevesítve 
abból a szempontból, hogy a támogatás fejében pontosan mit 
kell csinálnia a cégnek. Számos önkormányzati cég közfeladatot 
lát el, melyért gyakran a fogyasztótól ellenértéket egyáltalán nem 
kap vagy nem is lehetne kérni érte. A feladatok ellátása (pél-
dául közterület takarítása) fejében kapott támogatás nem te-
kinthető áfa szempontjából ellenértéknek, tehát ezek után sem 
az önkormányzatot, sem az önkormányzati céget nem terheli 
áfakötelezettség.

Levonhatjuk azt a következtetést, hogy az önkormányzati cégek ré-
szére adott támogatások túlnyomó része nem lesz áfaalap, tehát nem 
kell utánuk áfát fizetni az érintetteknek.

Levonható áfa

A következő lépésben azt kell végiggondolni, hogy a támogatás-
nak milyen hatása van a levonható adóra. Ha olyan céggel van 
dolgunk, ahol csak áfás eladások vannak – tehát sem adómen-
tes, sem ingyenes ügyletek nincsenek –, akkor a támogatások a 

A támogatások adózásbeli kezelése mindig óvatosságra int. Azt nagyjából ki lehet jelenteni, hogy a klasszi-
kus önkormányzati, állami támogatások a jövedelemadózásban, vagyonadózásban nem okoznak túl nagy 
fejtörést, az igazi kérdés itt az áfa szokott lenni.

Önkormányzati támogatások 
saját cégeiknek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Minden egyes támogatás esetén azt kell megvizs-
gálni, hogy a támogatás a támogatott fél által nyúj-
tott szolgáltatások, termékértékesítések árát direkt 
módon befolyásolja-e.



7. oldalwww.iranyadomagazin.hu

Önkormányzati támogatások saját cégeiknek   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

levonható adót semmilyen mértékben nem befolyásolják. Az ön-
kormányzati cégeknél viszont inkább az a jellemző, hogy van in-
gyenes ügylet, melyhez eleve nem kapcsolódhat levonható adó, 
de lehetnek olyan beszerzések, melyek vegyesen adóköteles és 
adómentes célt is szolgálnak. Kizárólag ez utóbbi beszerzések 
előzetesen felszámított adója esetén kell arányosítani (a többi 
beszerzés vagy 100%-ban levonható, vagy 100%-ban nem von-
ható le). Ha viszont arányosítunk, akkor az áfatörvény 5. számú 
mellékletében található képlet már számol mindenféle támoga-
tással.

Van mondjuk egy múzeumot üzemeltető önkormányzati cég. A 
múzeum minden második szombaton népszerűsítési célból ingye-

Minden egyes támogatás esetén azt kell megvizs-
gálni, hogy a támogatás a támogatott fél által nyúj-
tott szolgáltatások, termékértékesítések árát direkt 
módon befolyásolja-e.

nesen engedi be az oda látogatókat. Ezen ingyenes ügylet miatt a 
beszerzési számlák egy része áfatartalmát arányosítani szükséges, és 
az arányosításra az 5. számú mellékletet alkalmazzák. Az arányszámot 
megállapító képlet nevezőjében az adott bevallási időszakban érkező 
összes önkormányzati támogatást be kell pakolni, ez miatt a képlet 
meglehetősen kis levonási hányadot fog adni. És éppen ezért érde-
mes elgondolkodni, hogy az áfatörvény 123. §-a által felkínált saját 
(általában valamilyen mérhető természetes mutatón alapuló) arány-
számot használjuk-e esetleg. A múzeum esetén ez azt jelentené, hogy 
ha mondjuk két hét távlatában 12 napot van nyitva, és ebből egy nap 
ingyenes, akkor a levonható adó arányát 11/12-ed arányszámmal 
állapítja meg. 

Társasági adó

A társasági adóval kevesebb a probléma, hiszen 
a működési támogatást egy az egyben a be-
vételek közé kell betenni, társaságiadó-alap 
módosításának lehetősége nélkül. Az adózás 
előtti eredményben megjelenő támogatást 
tehát le kellene adózni. Azért a feltételes 
mód, mert az önkormányzati cégek pont 
azért kapják a támogatást, hogy kijöjjenek 
nullára, azaz a támogatással együtt sincs 
nagy adózás előtti eredmény.

Illeték

Az illetéken sem kell túl sokat problémázni. A támogatás, mint az 
önkormányzat által látszólag egyoldalúan adott pénz, felvetheti az 
ajándékozási illeték fizetésének a kötelezettségét a támogatott fél 
oldalán. Ajándékozásról akkor beszélhetnénk, ha valóban ajándék-
ról lenne szó, de az önkormányzati céggel szemben megfogalmazott, 
általában a támogatás feltételéül szabott teljesítendő feladatokból 
adódóan ez nem igazán ajándék. Ha nagyon erőszakoskodunk az 
ajándékkal, akkor is találunk egy mentesítő szabályt, mely szerint a 
gazdálkodó szervezet által szerzett ajándék után nincs illeték [17. § 
(1) n) pont].

Az illetékben ugye azt mondjuk, hogy ami nem ajándék vagy örök-
ség, az visszterhes vagyonszerzési illeték tárgya. Visszterhes vagyon-
szerzési illeték végleges pénzeszköz átadására nem terjed ki, így ezen 
az ágon is eljutunk a mentességhez.
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Ezek a szabályok általában ismertek mind a munkáltatók, mind a munka-
vállalók számára. Az azonban már sokkal kevésbé köztudott, hogy mikor 
tér el a jogosultsági idő a 15 naptól, és mi történik munkaszüneti napok-
ra eső keresőképtelenség esetén. Az alábbiakban – gyakorlati példákon 
keresztül – bemutatjuk röviden a betegszabadság részletszabályait.

Amikor nem 15 nap a 15 nap

Az Mt. kimondja, hogy az év közben kezdődő munkaviszonyokban a mun-
kavállaló a betegszabadsága arányos részére jogosult, valamint – kisegítő 
szabályként – alkalmazni rendeli a szabadság számításának azt a szabályát 
is, hogy a fél napot elérő töredéknap egész napnak számít. Így például, ha 
2015-ben a munkavállaló munkaviszonya július 1-jén kezdődik, őt 15 / 365 × 
184 = 7,56 munkanap, azaz kerekítve 8 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt. ugyan tételesen nem rendelkezik róla, de a szabályozás hiányá-
ból következik, hogy ez az időarányos betegszabadság attól függetlenül 
illeti meg a munkavállalót, hogy előző munkahelyén vett-e igénybe beteg-
szabadságot vagy sem. Azaz, ha a munkavállaló előző munkahelyén már 
mind a 15 nap betegszabadságát kimerítette, az új munkaviszonyban jú-
lius 1-jétől ismét megilleti 8 munkanap betegszabadság, így akár tárgyév-
ben 23 munkanap betegszabadságra is jogosult lehet (feltételezve, hogy 
nem vált újra munkahelyet, ahol az időarányosítást újfent el kell végezni). 

Napok vagy órák?

A betegszabadság kiadására a szabadságra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmaznia a munkáltatónak, azaz, ha a munkavállalók szabadságát 
munkanapok helyett órákban adja ki és tartja nyilván, akkor ezt kell 

tennie a betegszabadsággal is. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalót 
megillető 15 munkanap betegszabadságot első lépésben „át kell 
váltani” órákra, mégpedig a munkaszerződés szerinti napi munkaidő 

A munkavállalókat évente 15 nap betegszabadság illeti meg a keresőképtelenségük idejére, amelyre a mun-
káltató a távolléti díj 70%-át fizeti. Ettől eltérően azonban nem jár betegszabadság az üzemi baleset és 
foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképte-
lenség tartamára [a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 126. §].

A betegszabadság szabályai
Szerző: Dr. Kovács Szabolcs

Az időarányos betegszabadság attól függetlenül il-
leti meg a munkavállalót, hogy előző munkahelyén 
vett-e igénybe betegszabadságot vagy sem.
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Bérköltség

Bérköltség minden olyan kifizetés, amely a dolgozókat bérként vagy 
munkadíjként megilleti. Fontos, hogy ezt a jövedelmet a munkájuk 
ellenértékeként kapják. Ezért van az, hogy ide soroljuk azokat a dí-
jazásokat is, mint például a prémium, jutalom. Bár ezért külön nem 
dolgozik, de mégis az elvégzett munka kiemelt díjazása.

Ebből akár le is vonhatjuk azt a következtetést, hogy a betegsza-
badságra járó díjazás nem tartozik ide. Hiszen amikor betegség miatt 
keresőképtelenek vagyunk, akkor nem dolgozunk. A betegszabadság-
ra járó bér tehát nem bérköltség.

Személyi jellegű egyéb kifizetés

A számviteli törvény szerint a személyi jellegű egyéb kifizetések közé 
tartoznak a természetes személyek részére nem bérköltségként és 
nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek.

Egyszerű, miután a szabály „kizárásos alapon” működik, ezért van 
itt a betegszabadság.

Könyvelése helyesen:
 T55 Személyi jellegű K471 Jövedelemelszámolási
  egyéb kifizetések  számla

Azért egy kérdés még lehet, hogy motoszkál a fejedben.
Ha a betegszabadság nem bérköltség, mert nem munka ellenérté-

ke, akkor vajon a rendes éves szabadságra kifizetett díj hova tartozik?

Egy igen erőltetett magyarázat szerint a szabadság a munkával ará-
nyosan jár. Ezért a szabadság alatt is a dolgozó munkaidejét fizetjük 
meg. Ezért könyveljük ezt is a bérköltségek sorába. Szóval ne aggódj. 
Ha azt a bérköltségek közé írod, akkor jól tetted.

figyelembevételével. Így az általános teljes munkaidőben (8 óra) dol-
gozó munkavállalót évente 120 óra, míg egy 4 órás részmunkaidős 
munkavállalót 60 óra betegszabadság illet meg.

Az órákban történő kiadás esetén előfordulhat, hogy a munkavál-
lalónak a keresőképtelenséggel érintett munkanapján ugyan még van 
betegszabadsága, de az kevesebb, mint az aznapi munkaidő-beosztás 
szerinti óráinak száma. Ebben az esetben a munkavállalót – a ren-
delkezésre álló órák számától függetlenül – a teljes beosztás szerinti 
munkaidőre illeti meg betegszabadság. Így például, ha a munkavál-
lalónak már csak 6 óra betegszabadsága van, de a keresőképtelen-
séggel érintett napon 10 órát kellett volna dolgoznia, akkor számára a 
teljes 10 órára betegszabadságot kell számfejteni. 

Természetesen nincs akadálya, hogy a munkáltató a szabadságot 
és a betegszabadságot is munkanapban számolja el.

Munkaszüneti napok – betegszabadság vagy sem?

A jogalkotó – a betegszabadság szabályaitól elkülönülten – önálló-
an szabályozza azt az esetet, amikor az óra- vagy teljesítménybéres 
munkavállalók számára beosztható munkaidő az általános munka-
rend szerinti munkanapra (hétfő–péntek, azaz „hétköznap”) eső 
munkaszüneti nap miatt csökken, és a munkavállaló ezen a napon 
keresőképtelen. Ezekben az esetekben a munkavállalókat, önálló 
jogcímen, a távolléti díjuk 70%-a illeti meg. Ugyan a díjazás mér-
téke megegyezik a betegszabadság esetén járó díjazással, ennek 
ellenére ezek a napok nem csökkentik a munkavállalót megillető 
betegszabadságot, és azokat a betegszabadságtól függetlenül, ön-
álló jogcímen kell elszámolni. Nem hétköznapra eső munkaszüneti 
nap esetén ez a juttatás természetesen nem illeti meg a munkavál-
lalót [Mt. 146. § (4) bekezdés].

Példa:

Tételezzük fel, hogy az óradíjas munkavállaló 2015. október 19-től 
23-ig (hétfőtől péntekig) keresőképtelen, betegszabadságát órákban 
számoljuk el, és munkaidő-beosztása szerint hétfőtől csütörtökig napi 
10-10 órát dolgozott volna, a tárgyévben rendelkezésre álló betegsza-
badsága pedig 50 óra. Ekkor számára október 19-től 22-ig napi 10-10 
óra, azaz 40 óra betegszabadság jár. Október 23-a olyan munkaszü-
neti nap, ami általános munkarend szerinti munkanapra (péntek) 
esik, így erre a napra a munkavállaló számára betegszabadságot el-
számolni nem lehet. Helyette a munkavállalót – a munkaszüneti nap 
miatt kiesett munkaidőre, azaz teljes munkaidőben 8 órára – önálló 
jogcímen (tételes elnevezése a törvényben nincsen) illeti meg a tá-
volléti díja 70%-a, fennmaradó betegszabadsága pedig 10 óra lesz.

Talán sokaknak egyértelmű, de a könyvvizsgálatok során 
azért egy-két főkönyvi kivonatban látok hibát. Te melyik 
számlacsoportba könyveled a betegszabadságot?

Betegszabadság 
a számvitelben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna



10. oldal www.iranyadomagazin.hu

Feles bérlet   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Előzmény

A feles bérlet előtérbe kerülésének az oka az, hogy a földforgalmi 
törvény (2013. évi CXXII. törvény) a termőföld haszonbérbeadására 
is számos új adminisztratív szabályt hozott be, és ezeket a bonyolult 
szabályokat nem kell alkalmazni, ha természetben történik a bérleti 
díj rendezése. A bérleti díj kifizetésének módját jelenti a feles bérlet.

Adómentesség az szja-ban

Az első dolog, amit tisztázni kell, hogy a feles bérlet esetén is műkö-
dik-e az szja adómentességi szabálya. A válasz az, hogy igen, tehát a 
legalább 5 éves időtartamra kötött szerződés feljogosítja a bérbeadót 
arra, hogy a bérleti díj után ne kelljen adót fizetnie. A bérleti díj fizeté-
sének a módja nem rontja le az adómentességi szabályt.

Számlázás

A bérleti díj fizetésének ez a módja viszont számos adminisztratív ne-
hézséget felvet. A probléma ugyanis ott kezdődik, hogy a bérleti díj 
terményben történő kifizetését számlával kellene bizonylatolni, hiszen 
ellenértékes (bérleti díj fejében termény) ügyletről van szó. A számla 
„típusát” számos tényező befolyásolja, tekintsük összefoglalásképpen 
az alábbi táblázatot:

Bérlő jogállása
Bérbeadó jogállása

Adószám nélküli magánszemély Adószámos, alanyi mentes Adószámos, áfás

Áfás termelő Normál áfás számla Normál áfás számla
Áfás vagy akár fordított adós, terménytől 

függően
Alanyi mentes termelő AM-számla AM-számla AM-számla
Kompfeláras +AM-termelő AM-számla Felvásárlási jegy Felvásárlási jegy

A számlázáshoz tapadó egyik probléma, a bérlőnek nem nagyon 
van információja arról, hogy bérbeadó milyen áfabeli jogállású, egy-
általán van-e adószáma. Igazából annak kiderítése a fontos, hogy 
áfakörös adószámmal rendelkezik-e a bérbeadó, mert akkor bizonyos 
terményeknél a fordított adózással is számolni kell. Általában ez a rit-
kább eset, így az is jó megoldásnak kínálkozik, hogy az áfakörös bérlő 
kapásból áfás számlát állít ki a bérbeadónak. A reklamálók esetén 
pedig javít a számlán, ha szükséges. 

A másik fontos dolog, hogy számlázni csak a tényszerűen eladott 
terményt kell. Az eladáshoz nem szükséges a terménynek mozognia, 
de az áfatörvény szerinti termékértékesítés tényállásának (tulajdonosi 
rendelkezés átszállásának) meg kell valósulnia. Még az sem nagy baj, 
ha a bérbeadó ellenérték fejében értékesíti, tehát visszaszámlázza a 
bérlőnek a terményt, és ezt követően pénzben rendezi a termény árát a 
bérlő. Itt azért vigyázni kell, hogy ha a bérlő áfakörös, a bérbeadó pedig 
nem adóalany vagy nem áfakörös adóalany, akkor a visszaértékesítéssel 
együtt az általános forgalmi adót is el kell nyelnie valamelyik félnek. Az 
áfaprobléma abban az esetben is megjelenik, ha nincs visszaértékesítés.

Egy viszonylag új szabály szerint a feles bérleti szerződés alapján a feles bérlő meghatározott föld időleges 
használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy 
más hányadát a használatba adónak természetben átadni. Nem tudom, miért jutott ennek kapcsán eszem-
be a XIV. század gazdaságpolitikája…

Feles bérlet
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A feles bérleti szerződés alapján a feles bérlő meg-
határozott föld időleges használatára és haszna-
inak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a 
megtermelt termény felét vagy más hányadát a 
használatba adónak természetben átadni.
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szempontjából ugyanazt kell tenni, mint eddig: számlázni a bérlő felé 
a terményt.

Ezt a bizonylatos „keringőzést” cégek és egyéni vállalkozók esetén 
is le kell képezni. Céges bérlő esetén a bruttó elszámolás elvéből adó-
dóan, a termény szolgáltatás fejében történő értékesítése árbevétel 
lesz. Egyéni vállalkozóként úgyszintén a bérleti díj felében eladott 
termény bevétel lesz, méghozzá a bérleti díj összegében. A bérleti díj 
pedig pénzügyi teljesítés hiányában is költségelhető.

Végezetül nézzük meg, hogy bérbeadónál mit jelent  
a neki kiszámlázott bérleti díj

Alapesetben van egy adószám nélküli vagy adómentes bérbeadás-
ra kiváltott adószámmal rendelkező magánszemély bérbeadó. Ez a 
magánszemély megkapja a terménnyel együtt a számlát is, majd a 
terményt valamilyen módon értékesíti.

A kapott termény lesz a bérleti díj bevétel, ez adómentes, ha legalább 
5 éves a szerződés. A megkapott, majd eladott termény már ingó vagyon 
eladásából származó bevétel lesz, amire csak 600 ezer forint bevételig, 
illetve 200 ezer forint jövedelemtartalomig vonatkozik a teljes adó- és 
bevallásmentesség. A jövedelemtartalom számításakor felmerül a kér-
dés, hogy mi lesz a bérbeadó által eladott termény „költségoldalával”? 
Ilyen esetben a bérlő terményszámlája lesz a költségszámla, még akkor 
is, ha nem pénzben történt meg annak rendezése. A bérbeadónál ha-
szon nem nagyon kellene, hogy kialakuljon, mivel általában a bérlőnek 
visszaértékesítik a terményt ugyanazon az áron.

Végül vegyük a fenti 250 ezer forintos bérleti díj példát szja-szem-
pontból. A bérlő 250 ezer forint + áfa összegről állítja ki a számlát.  
A bérbeadó adószám nélküli magánszemély, a bérleti szerződést több 
mint 5 évre kötötték. A bérbeadó a terményt adásvételi szerződéssel 
visszaértékesíti a bérlőnek 250 ezer forintért.

A magánszemély bérbeadónál egyszer keletkezik 250 ezer forint 
adómentes bérleti díj, ezzel nincs teendő. Ingó vagyon értékesítésé-
ből szintén keletkezik 250 ezer forint bevétele, mellyel szemben van 
egy 250 ezer forintos költségszámlája. Az ingóvagyon-értékesítés hasz-
na nulla forint, tehát ezt a tételt sem kell bevallani.

Természetesen, ha a bérbeadó adóalany és ebben a minőségé-
ben értékesíti a terményt, akkor a tevékenységének megfelelően el 
kell számolnia a termény eladásával, még ha nincs is rajta haszna.

Láthatjuk, hogy még a személyi jövedelemadóban adómentes 
feles bérlet is feladja a leckét a bérlet szereplőinek, adminisztrációs 
kötelezettségek vannak, melyek vita forrásául is szolgálhatnak.

Ha mondjuk van egy áfás bérlő és egy adószám nélküli bérbeadó, 
és megállapodnak 250 ezer forint bérleti díjban, akkor

• 250 ezer forint + áfa esetén a bérlőnek úgy kell az áfát megfizet-
nie, hogy azt sem pénzben, sem szolgáltatásként nem kapja meg;

• 197 ezer forint + áfa (bruttó 250 ezer forint) esetén a bérbeadó 
csak 197 ezer forint értékű terményhez jut, azaz ennyiért tudná 
eladni (akár bérlőnek is), nem folyik be neki a 250 ezer forint.

És az már csak hab a tortán, hogy vélhetően a megállapodásukban 
semmiféle áfáról nincs szó, tehát az áfa oda- vagy visszafelé számítása 
komoly vitára adhat okot. Személyes véleményem, hogy ilyen esetben 
a kialkudott bérleti díjat áfa nélküli értéken kellene figyelembe venni.

Előfordulhat, hogy egyáltalán nem jön a terményért a bérbeadó, 
ilyen esetben nincs mit kiszámlázni. Ha utólag mégis pénzben ren-
dezik az ellenértéket, annak már semmi áfabeli következménye nem 
lehet. Még az is megeshet, hogy más, nem az adott bérlet tárgyául 
szolgáló termőföldön termelt terményből fizetik a bérleti díjat. Áfa 

A feles bérleti szerződés alapján a feles bérlő meg-
határozott föld időleges használatára és haszna-
inak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a 
megtermelt termény felét vagy más hányadát a 
használatba adónak természetben átadni.
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A probléma

Az áfabevallás kitöltésekor általában azt a sorrendet követjük, hogy 
először kitöltjük a tartalmi részt, azaz a fizetendő és a levonható adót, 
illetve adóalapot érintő sorokat. Persze ezt követően nem felejtjük el 
a részletező (pl. vasértékesítés miatti súly és egyéb adatok) és az M-es 
lapokat. 

A bevallás 03-as lapján, a 83. sorban pedig kiszámolódik az idő-
szak áfaegyenlege. Ha a levonható adó nagyobb, mint a fizetendő, 
akkor ez az összeg negatív.

De itt még nincs vége! Most jön az, hogy ha elérjük a bevallási gya-
koriságnak megfelelő összeget, akkor az elvileg visszaigényelhetővé 
válik. A bevallásban azonban nem automatikusan visszaigényelhető 
lesz az áfa, hanem csak kérésre. 

Ha szemfülesek vagyunk, és az egyébként sok sárga figyelmezte-
tés között észrevesszük a felhívást, akkor szerencsénk van. De pl. a 
közösségi adószámot igénylő sorok kitöltésekor annyi figyelmeztetést 
kapunk, hogy már szinte immunisak vagyunk rá. Szóval csak magunk-
ra számíthatunk.

Választási lehetőségek

Ha az elszámolandó adónk negatív, akkor az alábbi lehetőségeink 
vannak:

• Ha nem éri el az alábbi értéket, akkor a következő időszakra 
átvihetjük, és az ottani áfával összevonjuk 

havi gyakoriság esetén az 1 millió forintot.
negyedéves gyakoriság esetén a 250 ezer forintot.
éves bevallási gyakoriság esetén az 50 ezer forintot.
• Ha az előbbi értékeket eléri az elszámolandó áfa összege mí-

nuszban, akkor
még mindig választhatjuk, hogy a következő időszakra átvisszük. Ezt 
azért választják sokan, mert akkor úgy vélik, kisebb az esélye az adó-
ellenőrzésnek;

A téma egy közösségi oldalon indított kérdés alapján jutott eszembe. Mert talán mindenki beleszalad leg-
alább egyszer abba a hibába, hogy elfelejti beikszelni a visszaigénylés jogcímét. Az ügyfél pedig várja a 
pénzét…

Túlfizetés vagy követelés?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

jelölhetjük, hogy visszaigényelhető lehessen, de nem kérjük a 
kiutalását. Ennek egyértelműen az az oka, hogy mire kiutalnák, ad-
dig újabb adóbefizetési határidők érkeznek el, így inkább kérjük az 
áfatúlfizetés átvezetését.

Jelöljük a visszaigénylést és kérjük a kiutalását is…
• …jelezve, hogy minden számla kifizetve ezért 45 napon belül.
• …nem tudjuk jelezni a kifizetettséget, ezért a főszabály szerint 

75 napon belül.

És akkor itt a lényeg. Ha elérjük a visszaigénylési jogosultságot, 
akkor a három variáció közül bármelyiket választhatjuk, de a vá-
lasztásunkat később önellenőrzéssel nem módosíthatjuk. Így szól 
az a bizonyos sárga figyelmeztetés is a bevallás ellenőrzésekor (havi 
bevallás esetén):

„Havi bevallásban a negatív elszámolandó adó elérte a havi be-
vallók visszaigénylési értékhatárát (1000 ezer Ft-ot). Adózó választása 
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Ha elérjük a bevallási gyakoriságnak megfelelő ösz-
szeget, akkor az a bevallásban nem válik automati-
kusan visszaigényelhetővé.

szerint az összeg az alapbevallásban visszaigényelhető a [1565A-01-
03] lapon a 85C mezőben, Visszaigénylési jogcím megjelölésével [ld. 
Áfa tv. 131. § (2) bek. a) pont, 186. § (1) bek. b) pont ba) alpont]. 
Figyelem! Önellenőrzéssel csak téves adó, adóalap módosítható, 
utólag nem érvényesíthető az alapbevallásban rendelkezésre állt, de 
igénybe nem vett visszaigénylési jog.”

Nincs más megoldás tehát, mint kivárjuk a következő bevallást, és 
ott nem felejtjük el bejelölni a visszaigénylés jogcímét.

Kommentek

Azon a közösségi oldalon, ahol olvastam a témával kapcsolatban, vol-
tak olyan hozzászólások, amiket azért érdemes helyretenni.

Adózói javítás

Egyik kolléganő azt javasolja, hogy adja be a bevallást még egyszer 
úgy, hogy jelöli: „adózói javítás”. Ezt ugye ott lehet választani, ahol az 
önellenőrzés is van. 

Az adózói javítás azonban erre az esetre nem alkalmazható. 
Itt azokról a javításokról van szó, amikor például elírtuk a fordított 
adózás alá tartozó vas súlyát. Az adózói javítás adót, adóalapot nem 
érinthet, de a bevallás egyéb adataiban lehet élni javítással. Bár a 
visszaigénylés kódkockája sem érint adót, adóalapot, de a választáson 
alapuló döntések nem változtathatók meg.

Gyakorított bevallás

Ezzel valószínűleg az lesz a legnagyobb probléma, hogy az igényt va-
lamivel meg kell indokolni. Pl. egy beruházással vagy nagyarányú ex-
port-, illetve fordított áfás értékesítéssel. Ráadásul sok idő az is, mire 
feldolgozzák. És azt se felejtsük, hogy negyedévesként már 250 ezer 
forintnál kérhetünk visszaigénylést. Havi gyakoriság esetén ez egymil-
lió forint. Ha ezt nem érjük el, akkor semmi értelme a gyakorításnak.

Készíts egy 17-est

Na, ezt egyáltalán nem értettem. A következő időszakra átvihető kö-
vetelés esetén pont az a probléma, hogy a folyószámlán sem látszik, 

tehát sem másik adónemre nem lehet átvezetni, sem visszaigényelni 
nem lehet. Ez tehát teljes zsákutca.

Önellenőrzés egy „kimaradt” számla miatt

Többen javasolták, hogy egy „véletlenül kimaradt” számla miatt adjon 
be önellenőrzést, és akkor jelölje, hogy a „kicsit csökkentett” összegre 
kérje a visszaigénylést. Azt írja egy-két kolléga, hogy nála elfogadták, 
de talán az is elhangzott, hogy ennek megítélése megye-, illetve ellen-
őrfüggő. Véleményem szerint, ha a nagyobb összeg kiutalását nem 
kértük, akkor ez a döntés az önellenőrzéssel a kisebb összegre sem áll 
fenn. Ráadásul azt a kis különbözetet az önellenőrzés eredményekép-
pen még be is kellene fizetni. 

A bevallás kitöltése esetén erre az ellenőrző program is felhívja a 
figyelmet:

„TÉVES ÖNELLENŐRZÉS. Oka: A bevallásban a negatív elszámolan-
dó adó csökkent, a magasabb összegű eredeti negatív elszámolandó 
adót nem igényelte vissza, átvihető követelésként mutatta ki, a kisebb 
összegű új negatív elszámolandó adót visszaigényelhető adóként sze-
repelteti. Önellenőrzés keretében azonban csak téves adó, adóalap 
módosítható, utólag nem érvényesíthető az elmulasztott visszaigény-
lési jog. A kisebb összegű új negatív elszámolandó adót is átvihető 
követelésként kell kimutatni.”

Következmény

Ha a bevallásban mégis valahogy sikerül az akaratunkat áttuszakolni, 
és azt az adóhatóság fel is dolgozza, akkor egyenes út vezet az adó-
ellenőrzéshez és a jogosulatlan áfa-visszaigényléshez. Ennek bírsága 
pedig biztosan több, mint valamilyen alternatív megoldás a likviditási 
problémákhoz.

Ha esetleg valakinek már van bent emiatt önellenőrzése vagy adó-
zói javítása, akkor még a megbízólevél átvétele előtt javítsa le a beval-
lást. Ha szerencséje van, akkor „egyes adókötelezettségek teljesíté-
sére irányuló ellenőrzést” kap, és akkor még a megbízólevél átvétele 
után is benyújthatja a javítást.
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A konstrukció lényege

A szálláshely kiadásához, ingatlan bérbeadásához kapcsolódó adó-
kötelezettségek már a könyökünkön jönnek ki, viszont a konstrukció 
sajátosságai az adókötelezettségek teljesítését megnehezítik.

Maga a modell a következőképpen néz ki:
• az ingatlanát bérbe adó személy vagy vállalkozás regisztrál a cég 

honlapján, felpakolja az ingatlan képét stb.;
• jelentkezik az első – egyébként szintén regisztrált – bérlő, és 

nyélbe ütik a megállapodást;
• a bérlő a közvetítő cégnek kifizeti egy bankszámlára a bérleti díj 

teljes ellenértékét;
• a közvetítő cég az átutalt összeg 97%-át továbbutalja a bérbe-

adónak, a különbözetről egy jutalékos számlát állít ki;
• a közvetítő cég a bérleti díj 6–12%-ról a bérlő részére is kiállít 

számlát;
• a bérbeadó a bérlőnek a bérleti díjról állítja ki a számlát.

Adózási kérdések

Adózási szempontból a lényeg, hogy a közvetítő cég nem saját szám-
lásként vesz részt a bérbeadásban, függetlenül attól, hogy a teljes be-
vétel „átfolyik” rajta. A bevételt tulajdonképpen más javára szedi be, 
és valójában ügynökként működik közre.

A bérbeadó tehát belföldi teljesítési helyű, az áfabeli jogállásának 
(alanyi mentes, normál áfafizető) és az áfa mértékének (kereskedel-
mi szálláshely: 18%; egyéb esetben 27%) megfelelő számlát állít ki a 
vendégnek vagy a bérlőnek.

Kérdés lehet, hogy mi van azzal a magánszeméllyel, aki nem is 
váltott adószámot a bérbeadásra. Addig nincs gond, amíg a lakás bér-

beadásáról beszélünk, viszont ha csak néhány napokra, hetekre adjuk 
bérbe a lakást, akkor az már kimerítheti (tartalmilag) a kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatás kategóriát. 

És ha erről van szó, akkor az már nem (tárgyi) adómentes, hanem 
18%-os áfakulcsú szolgáltatás, tehát nagyon kellene az adószám. A 
szabályt ismerjük: az ingatlan bérbeadása csak akkor űzhető adószám 
nélkül, ha tárgyi mentes az adott bérlet (ezért van az, hogy garázs bér-
beadása esetén kell az adószám). 

De azt se feledjük, hogy az adószám kiváltásakor választha-
tunk alanyi adómentességet is, és akkor még sincs áfa. Mond-
hatnánk erre azt, hogy akkor mégse kell az adószám! Pontosan 
azért kell, hogy a NAV ne állapítsa meg a 18% áfát a szolgál-
tatásra, illetve a bejelentkezési kötelezettség elmulasztására se 
kapjunk bírságot.

A közvetítő cég

A közvetítő cég rendelkezik magyar adószámmal is, és ezzel az adó-
alanyisággal állít ki belföldi áfás számlát a bérbe adó fél részére. A 
közvetítőnek megfizetett áfát a bérbe adó

• levonásba helyezi, ha normál áfafizető (és normál bérbeadás 
esetén választotta az adókötelezettséget);

• nem helyezi levonásba, ha alanyi mentes vagy ha tárgymentes 
bérbeadás esetén nem választotta az adókötelezettséget.

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 bérbevevő közé. Ügynök vagy nem? Próbáljuk meg a 
számlázási, elszámolási kérdéseket tisztázni.

Szálláshely kiadása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adózási szempontból a lényeg, hogy a közvetítő cég 
nem saját számlásként vesz részt a bérbeadásban, 
függetlenül attól, hogy a teljes bevétel „átfolyik” rajta.
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A bérlet nem tartalmaz az ingatlan birtokának puszta biztosításán túl 
egyéb pótlólagos szolgáltatásokat. Ezzel szemben az egyéb szállás-
hely-szolgáltatás – mely nem is ingatlanbérleti szerződés alapján jön 
létre – a szálláshely használatán túl további elemekkel is bír, úgymint 
takarítás, ágyneműk mosása stb. Az ingatlan-bérbeadás nem feltétle-
nül üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történik, nem szük-
séges hozzá engedély, illetve általában huzamosabb jellegű, akár 90 
napot meghaladó tartózkodás is megvalósulhat.

Az Eho tv. kizárólag az ingatlan-bérbeadással kapcsolatban rendel-
kezik úgy, hogy a jövedelem után 14 százalékos mértékű közterhet kell 
fizetni, feltéve, hogy a jövedelem az adóévben meghaladja az 1 millió 
forintot.

Amennyiben a magánszemély önálló tevékenységből származó jö-
vedelemként adózza le az egyéb szálláshely-szolgáltatásból származó 
jövedelmét, akkor az ehotörvény alapján 27 százalékos adófizetési 
kötelezettsége keletkezik. Ugyanakkor, ha a magánszemély a tételes 
átalányadózást választja az adókötelezettsége teljesítésére, akkor az 
általa fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a téte-
les átalányadó 20 százaléka (ha e tevékenység alapján nem minősül 
egyéni vállalkozónak).

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó szempontjából a magánszemély bérbeadó-
nál bevétel a közvetítő cég által utalt összeg lesz, tehát a kialkudott 
bérleti díj 97%-a. Ebből a bérletnél elismert költségek (például hosz-
szabb távú bérlet esetén écs) még levonható, vagy a 10%-os szabály 
alapján állapítjuk meg a jövedelmet.

Céges bérbeadónál a számviteli szabályok a kialkudott bérleti dí-
jat tekintik bevételnek, melyből költségelhető a közvetítő cég jutaléka 
(3%).

A bérlő adóalanyként (például cég rendel meg a dolgozói számára 
szállást) a kiközvetítő cég által kiállított áfás számla alapján a külföldi 
cég részére fizeti az áfát, melyet nyilván csak akkor helyezhet levonás-
ba, ha normál áfaalany és munkavégzés céljából bérelte a szállást a 
dolgozóinak.

A téma örökzöld, sok évvel ezelőtt már a NAV tájé-
koztató formájában is foglalkozott vele. Mind az 
szja-, mind az ehoszabály más, így nagyon nem 
mindegy, hogy melyik szerint adózunk. És persze 
nem a kedvezőbbet választjuk, hanem ami a tevé-
kenység valójában. Szemezzük ki a lényeget.

Bérbeadás 
vagy 

szálláshely-
szolgáltatás?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adózási szempontból a lényeg, hogy a közvetítő cég 
nem saját számlásként vesz részt a bérbeadásban, 
függetlenül attól, hogy a teljes bevétel „átfolyik” rajta.
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Szja

Az egyik fontos tényező a személyi jövedelemadó. A szabály itt egy-
szerű, az elhunyt tagot kilépő tagként kell kezelni, és a halála napjáig 
befolyt bevételeket és költségeket kell felosztani a tagok (ideértve az 
elhunyt tagot is) között. Az év hátralévő részében keletkező bevételt és 
költséget pedig a december 31-i taglétszám alapján kell felosztani. Ha 
a családi gazdaságból semmilyen eszköz vagy áru nem kerül ki a halál-
esetet követően, akkor nem kell extra bevétellel számolni. Amennyi-
ben mégis kikerül (például van olyan örökös, aki nem tagja a családi 
gazdaságnak), akkor a kikerült 100 ezer forint egyedi érték alatti tárgyi 
eszköz, illetve a kikerült készlet piaci értékével kell az évközi felosztás 
alapjául szolgáló bevételt növelni. Tárgyi eszköz esetén csak akkor kell 
bevétellel számolni, ha a tárgyi eszközre egyösszegű értékcsökkenés 
került elszámolásra, az eszköz beszerzési ára a 100 ezer forintot elérte, 
és a beszerzést követő három éven belül történik az eszköz kivonása.

Termőföld kikerülése esetén nincs növelő tétel, mivel a termőföld 
beszerzési ára nem volt költségelhető.

Áfa

Általános forgalmi adóban egy kicsit komolyabb a helyzet, ha az el-
hunyt családi gazda normál áfafizető volt. A halálával együtt kikerül az 
áfakörből, ezáltal a megszűnés szabályai alapján áfafizetési kötelezett-
ség keletkezne mindazon eszközök, készletek után, melyeknél beszer-
zéskor levonta az áfát. Viszont az áfatörvényben van egy mentesítő sza-

bály, mely szerint, ha a családi gazdaságot tovább viszi(k) a megmaradó 
tag(ok), és a gazdaságból eszköz nem kerül ki (kikerülhet például akkor, 
ha olyan örököshöz kerül, aki nem tagja a családi gazdaságnak, vagy 
a tag kivonja a családi gazdaságból az eszközt), akkor a „jogutódlásra” 
tekintettel nem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Figyelni kell arra is, 
hogy az a személy, aki tovább viszi, áfafizetésre kötelezett jogállású le-
gyen, ne alanyi mentes jogállású vagy kompenzációs feláras.

Kérdés lehet, hogy a „jogutód” magánszemélynek milyen határidőn 
belül kell adószámot kiváltani, ha addig nem rendelkezett vele. Erre 
nincs határidő, viszont a kimenő számlázás szabályossága érdekében 
javasolt visszamenőleges dátummal megkérni az adóalanyiságot.

Legyen mondjuk a halál időpontja október 10. Ha a családi gazdasá-
got folytató tagok egyike csak október 31-én vált adószámot, akkor kérdés, 
hogy az október 11. és 30. között érkező számlák áfatartalma levonható-e. 
Ha a számlák még az elhunyt nevére szólnak, akkor azokat javíttatni kell. 
Ha vevő neve az adószámmal rendelkező családtagé, akkor az áfalevonási 
jog rendben lesz, függetlenül attól, hogy még nem volt adószáma erre 
az időszakra. A termény számlázása szempontjából viszont követelmény, 
hogy már legyen a kérdéses időszakra is adóalanyisága.

Eljárási kérdések

Végül illik egy pár szót szólni az eljárási kérdésekről is. Az elhunyt szemé-
lyi jövedelemadóját, járulékát, általános forgalmi adóját sem az örökös, 
sem az állandó meghatalmazott nem vallhatja be, ezt az adóhatóságnak 
kell határozattal megállapítania (elég hosszadalmas procedúra). 

Az általános forgalmi adónál a NAV nem fogja a megszűnési szabá-
lyokat alkalmazni, ha az örökösök bizonyítják, hogy a családi gazdaság 
nem szűnik a családi gazdálkodó halálával.

A családi gazdaságok adta adóelőnnyel egyre több családi gazdaság él olyan formán, hogy a tagok számát 
a lehető legnagyobb főre próbálják emelni, azaz az újszülöttől kezdve az idősebbekig mindenkit bevonnak a 
gazdaságba. Sajnos ennek egyenes következménye, hogy gazdasági tevékenységet folytató adóalany halála 
következhet be, melyet adójogilag is kezelni kell.

Haláleset családi gazdaságban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Fontos, hogy az a személy, aki tovább viszi, 
áfafizetésre kötelezett jogállású legyen, ne alanyi 
mentes jogállású vagy kompenzációs feláras.

16. oldal www.iranyadomagazin.hu
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Előzmény

A szeptemberi Irányadó Magazinban beszámoltunk arról, hogy a NAV 
az AVBA nyomtatványon várja az elengedett behajtási költségátalá-
nyok bejelentését.

Álláspontjukat azzal indokolták, hogy az illetéktörvény 11. § (2) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy az ajándékozási illeték tárgyát képező 
vagyonszerzést néhány kivételtől eltekintve az állami adóhatósághoz 
30 napon belül be kell jelenteni. 

És miután az illetéktörvény 17. § (1) bekezdés n) pontját nem ne-
vesíti a kivételek között, ezért a behajtási költségátalányról való le-
mondást bejelentési kötelezettség terheli.

Ezután persze felmerülhet az a kérdés is, hogy ha valaki a kése-
delmi kamatot engedi el, akkor azt is be kellett volna jelenteni? Mert 
akkor itt kártyavárként omlik össze minden.

Szerencsére megérkezett a felmentő sereg.

Ahol most tartunk

Ismét birtokomba került egy egyedi NAV-tájékoztató, mely szerint 
mégsem kell bejelenteni az elengedett behajtási költségátalányt.

Ez azzal magyarázható, hogy a követeléselengedés nem minősül a 
Ptk. 6:235. § szerint ajándékozásnak, hanem egy visszterhes ügylethez 
kötődő engedményként fogható fel. A jogosultat nem az ajándékozás 
szándéka vezeti a késedelmi kamat és/vagy a behajtási költségáta-
lány elengedésekor, hanem üzletpolitikai, üzletstratégiai szempontok 
mérlegelése nyomán hozza meg az erre irányuló döntését. 

Következésképpen a kérdéses követeléselengedések eredménye-
ként realizálódó vagyonszerzés nem tárgya az ajándékozási illetéknek.

Továbbgondolva, a jogosult oldalán a behajtási költségátalány a 
számviteli szabályokból következően csak akkor kerül követelésként 
elszámolásra, ha azt a kötelezett számára ténylegesen megtéríti.

Abban az esetben tehát, ha a jogosult az egyébként őt megillető 
behajtási költségátalány összegéről – általában üzletpolitikai célból 
– lemond, ez egyáltalán nem jelenik meg a könyvviteli elszámolásá-
ban, ilyen értelemben vagyonvesztés sem következik be az ő oldalán, 
azaz ez is megerősíti, hogy ezen ügyletek nem képezik az ajándékozási 
illeték tárgyát.  

Tehát…

A követelés elengedése mint vagyoni értékű jogról való lemondás 
csak ingyenes vagyonszerzés esetén keletkeztethet illetékkötelezettsé-
get. Azaz elmondható, hogy a behajtási költségátalány elengedése a 
kötelezett oldalán semmilyen illetékkötelezettséggel nem jár, az adó-
hatóság irányába sem kell bejelentést tennie a javára történő elenge-
désre vonatkozóan – véli a NAV.

Fordulat behajtási költségátalány ügyben   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ez az a téma, ami mindig tartogat egy kis bombát. Az adóhatóság illetékkel kapcsolatos tájékoztatásaiban 
meggondolta magát… Talán mégsem szeretnének több ezer bejelentést feldolgozni.

Fordulat behajtási költségátalány
ügyben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Fontos, hogy az a személy, aki tovább viszi, 
áfafizetésre kötelezett jogállású legyen, ne alanyi 
mentes jogállású vagy kompenzációs feláras. A követeléselengedés nem minősül a Ptk. 6:235. § 

szerint ajándékozásnak, hanem egy visszterhes ügy-
lethez kötődő engedményként fogható fel. 



Válasz-adó

A válasz szempontjából fontos rögzíteni, hogy 
a könyvért a szállítási költséget a könyvet eladó 
cég a saját nevében kéri el, azaz kiszámlázza 
a vevőjének. Innentől kezdve a könyv nem 
ingyenesen kerül eladásra, hanem mondjuk 
egy 20-30%-os töredék áron, hiszen a szállítási 
költség a könyv mint termék adóalapjába be-
épülő tétel. 

Független felek esetén csak a nullaforin-
tos vagy jelképes ellenérték jelent problé-
mát, a kérdéses esetben nem beszélhetünk 
erről.

A bevételi oldalról ez teljes egészében 
áfaköteles bevételnek minősül, tehát minden 
előállítási költség áfája levonható, attól függet-
lenül, hogy azok a könyv kiadását megelőzően 
vagy követően merültek fel.

?

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

Egy cég marketing céljából az újonnan megjelenő könyvét az értékesítés első 
két hetében 1 Ft-ért értékesíti. A vásárláskor a vevő fizeti még a szállítási költ-
séget, így a számla végösszege összesen 1+1499, azaz 1500 forint. Bár az érté-
kesítés ellenérték fejében történik, az 1 forint természetesen még az előállítá-
si költséget sem fedezi. Kell-e a könyvvel összefüggésben felmerült levonható 
áfát korrigálni? Ha az értékesítési kampány még a könyv megjelenése előtt 
megkezdődik, akkor egyáltalán levonható-e az áthárított áfa az utána érkező 
számlákból? Ha van korlátozás a levonható áfában, akkor ezt melyik számlák-
ra kell alkalmazni? Gondolok itt a szerzői díjaktól a nyomdai előállításig vala-
mennyi könyvvel kapcsolatos számlára.

18. oldal www.iranyadomagazin.hu



Válasz-adó

?
A munkáltató támogatást szeretne nyújtani mun-
kavállalójának, aki építkezésben gondolkodik. Le-
het-e a támogatást telekvásárlásra is felhasználni? 
Ha a támogatandó lakás a házastárssal közös tu-
lajdon lesz (akár építkezés, akár vásárlás) fele-fe-
le arányban, akkor mennyi támogatást nyújthat a 
munkáltató?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

telken megépüljön az a bizonyos támoga-
tott lakás, tehát egy telek vásárlását önma-
gában nem lehet a támogatásból megvaló-
sítani. Ennek dokumentálása a munkáltató 
érdeke.

Ha a munkavállaló a lakásban 50% tulaj-
dont szerez, akkor a teljes vételár vagy építési 
költség 30%-ának (maximum 5 millió forint) a 
fele adható adómentes támogatásként.

Ha a munkavállaló építéssel, építtetéssel, bő-
vítéssel vagy korszerűsítéssel valósítja meg a 
lakáscélú felhasználást, akkor az építési költ-
ségként figyelembe vehető kiadásokat a lakás-
célú állami támogatásokról szóló kormányren-
delet határozza meg.

Ennek része a telek ára, azaz figyelembe 
vehető a 30%, de maximum 5 millió forint 
meghatározásakor. Fontos viszont, hogy a 
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Általában a fordított áfáról

Ma már szinte alig lehet összeszedni azokat a termékeket és szolgál-
tatásokat, amelyek ilyen elszámolás alá tartoznak. Számuk évről évre 
nő, hiszen az állami bevételek védelmére ez egy jó eszköz.

Arról van szó, hogy azoknál az ügyleteknél, amelyek a fordított adó-
zás hatálya alá tartoznak: az eladó, szolgáltató áfa felszámítása nélkül 
számláz, de van levonási joga. A vevő, igénybevevő felszámítja az áfát 
és levonásba is helyezheti azt. De ha a vevő, igénybevevő végső fo-
gyasztónak minősülne, akkor neki véglegesen meg kell fizetnie az áfát. 
Ezért van az, hogy ha magánszemélynek végeznek szolgáltatást, akkor 
neki minden esetben áfával növelt számlát kell kiállítani, hiszen a vég-
ső fogyasztó nem tudja továbbhárítani az adót, neki kell megfizetnie.

De ugyanez vonatkozik az alanyi adómentes vállalkozásra is, és itt 
mindegy, hogy egyéni vagy társas vállalkozás, hiszen ő sem tudja to-
vábbhárítani az adót, éppen ezért levonási joga sincs. Lényeg, hogy a 
fordított adózás esetén egyik adóalanynak sem lehet olyan jogállása, 
melynek alapján tőle az adó megfizetése ne lenne követelhető.

Eszerint, akinek az áfajogállása olyan, hogy arra az adót nem 
lehet áthárítani, nem lehet részére fordított adózású számlát kiál-
lítani. De azt is jelenti, hogy ő sem bocsáthat ki olyan (adómentes) 
számlát, melyre azt írná, hogy „az adó fizetésére a vevő kötelezett”, 
hiszen attól különleges a jogállása, hogy semmilyen körülmények 

között nem háríthat át másra adót a tevékenységéből fakadó-
an. Csak azt írhatja, hogy „mentes az adó alól”, merthogy alanyi 
mentes. Miért? Azért, mert például az alanyi adómentes adóalany 
valójában a személyében adómentes. Azaz bármit tesz, minden te-
vékenysége adómentes, hiszen személyi (alanyi) adómentességet 
kapott.

Könyvelés a számla kibocsátójánál

Ha a szolgáltatás nyújtója vagy termék értékesítője a fordított adózás 
hatálya alá tartozó értékesítést végez, akkor áfa felszámítása nélkül 
számláz.

Elvileg a könyvelésekor nem kell a fizetendő áfára könyvelni. Az 
áfabevallásban azonban külön soron kell feltüntetni a fordított adózás 
alá tartozó értékesítéseket, természetesen csak az alap tekintetében.

Amikor ezt a magazint megálmodtam, azt gon-
doltam, hogy olyan témákat is előveszek, amelyek 
már évek óta változatlan, bevált gyakorlat szerint 
működnek. Egyrészt azért, mert mindig van kezdő, 
akinek talán tudok újat mondani. Másrészt a profik-
nak is adhat egyfajta újragondolást: „Tudom, hogy 
jól csinálom, de csinálhatnám-e még jobban?” Ezért 
veszem elő a fordított adózás témakörét.

Fordított 
adózás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A fordított adózás esetén egyik adóalanynak sem 
lehet olyan jogállása, melynek alapján tőle az adó 
megfizetése ne lenne követelhető.
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Amennyiben a vállalkozásnak 100%-os levonási joga van, gondol-
hatnánk, hogy nincs jelentősége az átvezetési számlának. Mégis javas-
lom, hogy ezt ekkor se hagyjuk el, hiszen mind a fizetendő, mind a le-
vonható adót az áfaanalitikában is szerepeltetni kell. Egyetlen tételen 
belül két analitikába pedig nem tudunk könyvelni. (Vagy legalábbis 
én nem ismerek ilyen programot.)

Előfordulhat az is, hogy időpont szerint nem ugyanazon a napon ke-
letkezik az adófizetési kötelezettség, mint ahogyan élhetünk adólevonási 
jogunkkal. Ezt az eltérést is átvezethetjük az áfaátvezetési számlával.

Ha a vállalkozásnak nincs 100%-os adólevonási joga, akkor a 
4669-es számlának marad egyenlege, melyet a 86-os le nem vonható 
áfaszámlára át kell vezetni.

A fordított áfás számlák teljesítési időpontja

Az áfatörvény 60. § (1) bekezdése alapján, ha a termék értékesítése, 
szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, 
szolgáltatást igénybe vevő adóalany kötelezett, akkor a fizetendő adót

• az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhez-
vételekor, vagy

• az ellenérték megtérítésekor, vagy
• a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.

A felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be.
Például, ha egy számla teljesítési időpontja IX. 27., a számla kelte: 
X. 10., akkor a számlabefogadónál a fizetendő áfa megállapítása az 
október havi bevallásban történik.

Ha viszont a IX. 27-i teljesítésű ügyletet csak novemberben szám-
lázzák ki (a számla kézhezvétele is ekkor megtörténik), a fizetendő áfát 
akkor is az októberi bevallásban kell szerepeltetni.

A devizában kiállított fordított adózású számla

Az áfatörvény 80. § (1) bekezdése alapján, ha az adó alapja külföldi 
pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz a következő 
árfolyamot kell alkalmazni:

• termék Közösségen belüli beszerzése, illetőleg előleg fizetése 
esetében, valamint a fordított adózás eseteiben a fizetendő 
adó megállapításakor,

• az 58. §-ban említett esetben a számla kibocsátásakor,
• egyéb esetekben pedig a teljesítéskor érvényes.

A számviteli és az áfatörvény közötti árfolyam ellentmondását pedig 
feloldhatjuk a számviteli politikában azzal, hogy a számviteli nyilván-
tartásban is az áfa szabályát alkalmazzuk.

Ezért én a könyvelés során meg szoktam jelölni a fizetendő áfaszámlát is 
(T 311, K 911, 4667), és a tétel rögzítésekor ez is bekerül az áfaanalitikába. 
Van egy olyan áfa „kulcs”, hogy „0% – fordított áfa”, így érték nem kerül a 
főkönyvi számlára, de az alapot beleszámolja a program az áfaanalitikába.

Amennyiben a vállalkozásnak a fordított adózás hatálya alá tartozó 
ügylethez adóköteles beszerzés tartozik, akkor ehhez kapcsolódóan 
van adólevonási joga. Az áfabevallásban ezeket a levonható adókat 
nem kell külön sorban feltüntetni, az összes beszerzést terhelő, előze-
tesen felszámított adóval együtt kell feltüntetni. Így a könyvelésük sem 
különbözik a többi levonható adó könyvelésével.

A fordított adózás lényege, hogy a számla befogadója az áfát nem a 
számlakibocsátó felé kell, hogy megfizesse, hanem az adóhivatalnak. 
Illetve párosul hozzá adólevonási jog is, ha azt adóköteles tevékeny-
ségéhez veszi igénybe.

Egy számla befogadása kapcsán tehát könyvelnie kell a fizetendő 
és a levonható adót is.

Azaz az előbbi főkönyvi számlák alapján: 
• számla befogadása: T 5/8 – K 454
•  fizetendő áfa: T 4669 – K 4660
• levonható áfa: T 4666 – K 4669
• le nem vonható áfa: T 86 – K 4669

A fordított adózás esetén egyik adóalanynak sem 
lehet olyan jogállása, melynek alapján tőle az adó 
megfizetése ne lenne követelhető.
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Pénzügyi teljesítés a pénzforgalmi áfában   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Folyamatos szolgáltatás

Azt tudjuk, hogy a folyamatos szolgáltatások esetében az áfa telje-
sítési időpontja a fizetési határidővel egyező. Sokszor ez a számla 
keltét követő hónapra esik, és az áfalevonási jogunkat is csak a 
következő hónapban tudjuk gyakorolni, hiába fizetjük ki a számlát 
korábban.

A pénzforgalmi áfát választók esetében az elsődleges szabály a 
pénzügyi teljesítés, így az ő esetükben hiába a következő hónapra 
esne az áfa, ha a pénzügyi teljesítés megtörténik, akkor azzal egy 
időben akár a fizetendő, akár a levonható oldalon állunk, belép 
az áfa.

Persze a fizetendő oldalon kisebb a hibalehetőség, hiszen ha mi 
választottuk ezt a lehetőséget, akkor fel vagyunk készülve a kezelésére. 
A levonható oldalon már több hibalehetőséget rejt a dolog.

Garanciális visszatartás

A garanciális visszatartás kérdéskörnél a részletekben történt megfize-
tés szabályát kell elővenni.

Ha az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben 
történik,

• a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, leg-
alább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani,

• a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható.

Fura szó az az „erejéig”, de nem kell túlmagyarázni. Ha egy számlából 
kizárólag annak áfatartalmát fizetik ki, akkor az a bruttó összegnek bő 
21%-a, azaz az áfa összegének 21%-a lesz a levonható adó a befoga-
dói oldalon.

A fizetendő adó oldalán van azonban egy érdekesség: „legalább a 
megfizetett részlet” kifejezése.

Ha részletfizetés van, akkor a számlakibocsátó dönthet úgy, hogy a 
számla teljes áfatartalmát bevallja, hiszen ezzel nem károsítja az álla-
mot. De ő hiába fizeti be az áfát, és még egy nyilatkozatot is ad róla, az 
sem megoldás arra, hogy a számlabefogadó is éljen a teljes levonási 
joggal. Neki marad az arányosítás.

A garanciális visszatartásnál megfizetésre kerül a számla 80-90-
95%-a, tehát bőven az áfa összegén túl mégsem vonható le a teljes 
áfatartalom.

Lássuk, hogy itt nem mi választottuk ezt az adómegállapítási formát, 
hanem a partnerünk, aki felénk a számlát kiállította. Ha ezt nem fizetjük 
meg teljes egészében, akkor nem vonhatjuk le az áfát teljes egészében.

Ez azért lesz rettenetesen problémás, mert a visszatartás sokszor 
évekig nyitott tétel a könyvelésben, és így annak áfáját is sok-sok éven 
keresztül kell a nyilvántartásban vinni magunkkal.

A számlakibocsátó pedig választhatja a nyilvántartás helyett a teljes 
áfa befizetését. Így neki ezzel már nem lesz tovább problémája.

A pénzforgalmi áfa szabályát a megjelenésekor az új 
„áfacsodának” tekintették. Talán nem lett olyan átütő ereje, 
mint ahogyan a jogalkotók gondolták. Arra jó, ha valaki-
nek az a problémája, hogy miért kell áfát fizetni, ha még a 
pénzét sem kapta meg, akkor lehet válaszolni: miért nem 
választottál pénzforgalmi áfát? Az utóbbi időben két kérdés 
is érkezett hozzám, ezért vettem elő ezt a témát.

Ha részletfizetés van, akkor a számlakibocsátó 
dönthet úgy, hogy a számla teljes áfatartalmát be-
vallja, hiszen ezzel nem károsítja az államot.

Pénzügyi teljesítés 
a pénzforgalmi áfában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Vezércikk

Minden, amit az áfában található 45 napos szabályról 
tudni kell

A 45 napos szabályról hirtelen akár két dolog is eszünkbe juthat. De 
mi most nem a kiutalásra nyitva álló 75 nap helyett választott 45 nap-
ról fogunk írni, hanem hogy mikor és kinek van lehetősége az áfát a 
számlán feltüntetett teljesítési időpontot követően, csak a 45. napon 
fizetni. Akik egyéni vállalkozókat könyvelnek, sokszor alkalmazzák ezt a 
halasztást, de azért érdemes a részletekre is odafigyelni.

Külföldön tanuló magyar diák

Ugye nem is rendkívüli már, ha egy diák úgy dönt, hogy rövidebb-
hosszabb ideig külföldön folytatja tanulmányait. Járulékfizeté-
süknél azonban kellő körültekintéssel kell eljárni. Körbejárjuk a 
témát.

Fiatal agrárgazda-támogatás.

Mezőgazdaság is meg támogatás is. Így együtt nem könnyű kérdés. 
Megnézzük, hogy mikor őstermelői és mikor vállalkozói bevétel a tá-
mogatás. Felmerülhet az a kérdés is, hogy katás jogállás mellett vajon 
alkalmazható-e. Hát igen, elég összetett a kérdés.

Ismét feltöltés

Nincs új a nap alatt, de a december mégis a feltöltésről szól. Tisztáz-
zuk, hogy mely vállalkozásoknál kell december 20-ig ezzel foglalkozni, 
és számba vesszük a leginkább érintett adónemeket: társasági adó, 
iparűzési adó, környezetvédelmi termékdíj, egyszerűsített vállalkozói 
adó. Persze erősen javasolt az is, hogy a feltöltésre nem kötelezett cé-
geknél is legyünk tisztában a várható eredménnyel. Bármilyen irányú 
is, kellemetlen meglepetéseket tud okozni jövő májusban.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1. Az alábbi esetek közül melyik állítás igaz egy áfa le vo
nás ra jogosult adózó esetében?

a) A személygépkocsi karbantartási költségének áfája 50%-ban le-
vonható, ha kizárólag üzleti célú használat valósul meg.

b) Minden esetben levonható az áfája a személygépkocsi bérleti dí-
jának.

c) Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a maradványértékre jutó áfa 
kizárólag üzleti célú használat esetén sem vonható le.

2. Mikor beszélünk árat befolyásoló támogatásról?
a) Ha a támogatás összege megállapításának az alapja a támogatott 

fél által nyújtott szolgáltatás, eladott termék darabszáma.
b) Ha az eladási ár minden esetben a piaci érték alatt van, és a tá-

mogatás az eladási ár és a piaci érték közötti különbözet.
c) Ha a támogatás az összes költség és a befolyt bevétel közötti kü-

lönbözetet egészíti ki.

3. Év közben munkahelyet váltó munkavállalónak meny
nyi szabadság jár az új munkahelyén?

a) A 15 napból le kell vonni az előző munkahelyén igénybe vett na-
pokat, és a különbözetet veheti igénybe.

b) A munkaviszony időtartamára kiszámított napok száma, függetle-
nül attól, hogy az előző munkahelyén az arányosnál többet vagy 
kevesebbet vett igénybe.

c) A munkaviszony időtartamára kiszámított napok száma, kivéve, ha 
az előző munkahelyén a 15 napot már kihasználta.

4. Mit nevezünk feles bérletnek?
b) Amikor a bérbeadási szerződésnél több bérbeadó van, és a bevé-

telen osztozkodnak.
b) A bérbeadó csak a meghatározott ingatlan felét vagy más hánya-

dát adja bérbe.
c) Amikor a bérlő meghatározott föld időleges használatára és 

hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a meg-
termelt termény felét vagy más hányadát a használatba adónak 
természetben átadni.

5.	 A	bevallási	gyakoriságnak	megfelelő	határértéket	el	
nem	érő	visszaigényelhető	áfával	milyen	lehetősége
ink vannak?

a) Kizárólag a következő időszaki áfabevallásra vihetjük tovább.
b) Nem igényelhetjük vissza, de más adónemre átvezethető a 65-ös 

bevalláson belül.
c) Nem igényelhetjük vissza, de akár a 17-es bevalláson, akár a 65-

ös bevalláson belül átvezethetjük másik adónemre.

+1. Lehete a szálláshelyszolgáltatást áfamentesen szám 
lázni?

a) Igen, minden esetben, hiszen egy tárgyi mentes tevékenységről 
van szó.

b) Igen, ha az adószám kiváltásakor alanyi mentességet kérünk.
c) Nem, hiszen csak az ingatlan-bérbeadás áfamentes, a szálláshely-

szolgáltatás 18 vagy 27% áfakulcs alá esik.

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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