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A „45 napos” szabály az áfában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egyfajta halasztott adófizetés

Arról van szó, hogy az áfatörvény a pénz-
forgalmi szemléletű áfafizetésre kötelezett 
adóalanyok (nevesítetten: egyéni vállalkozó, 
őstermelő, adószámos magánszemély, költ-
ségvetési pénzforgalmi szemléletű adózó) ese-
tén megengedi, hogy egyenes adózással kiállí-
tott számláikon felszámított általános forgalmi 
adót csak akkor fizessék meg (azaz vallják be 
kötelezettségként), ha a vevő a számla ellenér-
tékét rendezi. A halasztás nem tarthat tovább 
a teljesítést követő 45. napnál, ez utóbbi idő-
pontot követő nap szerinti bevallásban már 
szerepeltetni kell az összeget. A szabály tehát 
csak egyenes adózás esetén, csak az eladóra 
tekintettel fogalmaz meg – fizetési szempont-
ból – könnyítő szabályt.

A szabályozás kezeli azt az esetet is, ha a 
számlát – bármely módon – részben rendezi 
a vevő. A részben rendezett összegre, vissza-
felé számítottan megállapított adót kell a ren-
dezés időpontja szerinti bevallásban szerepel-
tetni. Nem számít, hogy a vevő „nevesítetten” 
melyik részét fizeti ki az ellenértéknek. 

Például, ha az ellenérték 100 000 Ft + 27% 
áfa, és 27 000 Ft-ot rendez a vevő áfa jogcí-
men, akkor a részteljesítés szerinti bevallás-
ban 5740 Ft áfát kell fizetendőként beállítani. 

Lehetőség vagy kötelező?

A téma egyik központi kérdése a számlázás. A 
számlán a 45 napos szabállyal kapcsolatosan 
semmiféle jelzést nem kell tenni, a normál 
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Egy nagyon régi szabályozásról van szó, hiszen a régi áfatörvény is 
tartalmazta (igaz, 90, 60, illetve 30 napos formában), mégis sok hely-
telen következtetés, tévhit kering azt illetően, hogy a szabály
ban milyen lehetőségek, illetve korlátozások rejlenek.  
Különösen a pénzforgalmi áfa  intézményének a meg-
jelenése keltett újabb zavarokat.
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Beszerzések tekintetében

Fel szokott merülni egy olyan összefüggés is, hogy a 45 napos szabályt 
alkalmazó egyéni vállalkozó a saját beszerzései tekintetében is csak 
azt az áfát jogosult levonni, amit megfizetett. Ilyen szabály nincs, a 45 
napos szabály egy valódi halasztás a vállalkozónak.

Vizsgálni kell a 45 napos szabály alkalmazását a folyamatos telje-
sítésű ügyletekkel is. A 45. napot az áfatörvény szerint megállapított 
teljesítési időponthoz igazítjuk, azaz folyamatos ügyleteknél a fizetési 
határidőhöz. Nincs tehát olyan szabály, hogy valamiféle „természetes” 
teljesítési időponthoz igazítottan kell a 45 napot számítani. Figyelni 
kell azonban arra, hogy 2016-tól a teljesítési időpont szabálya a fo-

szabályok szerinti teljesítési időpontnak kell a számlán szerepelni.
A 45 napos szabály alkalmazását nem kell bejelenteni, alkalmazá-

sa teljes egészében az adózóra van bízva, azaz megteheti, hogy csak 
bizonyos számlái tekintetében alkalmazza. Abban szintén rugalmas a 
szabály, hogy ha a vevő nem fizet, akkor a 45 napon belül mégis be-
rakhatom a bevallásba.

Mi a helyzet, ha a vevő egyáltalán nem fizet? Erre nem gyógyír a 
szabály, a 46. napon történő fizetéssel számolni kell akkor is, ha a 
vevő soha nem fizet.

Mint a pénzforgalmi áfa…

A pénzforgalmi áfával mutat rokon vonásokat a 45 napos szabály, de 
véletlenül sem szabad a két szabályozást összemosni. A 45 napos sza-
bállyal érintett eladó által kiállított számla áfatartalmát a vevő abban 
az esetben is levonhatja, ha semmit nem fizetett az eladónak. Pénz-
forgalmi áfa esetén viszont a vevő nem tudja az adót levonni, amíg az 
ellenértéket nem rendezi.

Itt még lehet egy érdekes eset: az eladó egyéni vállalkozó, és a 
pénzforgalmi áfát választotta, de valamely okból egy számláján e jog-
állását nem tüntette fel. Ilyen esetben a pénzforgalmi áfa szabályait 
nem alkalmazhatja, de a 45 napos szabály azért még megilleti.

A 45 napos szabály alkalmazása közösségen belüli beszerzés, 
szolgáltatásimport, belföldi fordított adózás esetén (vevői és eladói 
oldalon) is szóba szokott kerülni. A válasz az, hogy egyáltalán nem al-
kalmazható, még akkor sem, ha nincs levonási jog az adott beszerzést 
illetően, és az ellenértéket a vevő nem rendezi. 

Szintén nincs alkalmazási lehetőség akkor, ha különbözeti áfával 
értékesít az eladó, ugyanis ilyen esetben nem számít fel általános 
forgalmi adót.

Idevágó kérdés, hogy saját vállalkozásban végzett beruházás 
üzembe helyezésére tekintettel lehet-e a halasztani a fizetendő adót, 
ha a beruházáshoz vásárolt anyagok egy részét még nem fizette ki a 
vállalkozó. Szintén nemleges a válasz, tehát ebben az esetben sem 
lehet a fizetendő adót halasztani.

A 45 napos szabály abban az esetben sem alkalmazható, ha az 
eladó belföldi adómentes vagy külföldi teljesítési helyű termékérté-
kesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít. Értelemszerűen a normál telje-
sítési időpontnak kell a mentes tevékenységet figyelembe venni, az 
ellenérték rendezettségétől függetlenül.

A 45 napos szabállyal érintett eladó által kiállított 
számla áfatartalmát a vevő abban az esetben is le-
vonhatja, ha semmit nem fizetett az eladónak.

www.iranyadomagazin.hu
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• úgy alakul át, hogy a pénzforgalmi szemlélet megszűnik (költ-
ségvetési szervek esetén képzelhető el).

Egyéni vállalkozó esetén nem zavar be a 45 napos szabályba, ha a 
vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, mivel a szünetelés intézmé-
nyét nem ismeri az áfa. Ha mondjuk az egyéni vállalkozó kibocsát egy 
2015. szeptember 14-i teljesítési időpontú számlát, majd 2015. októ-
ber 1-jével szünetel, és a vevő a számlát 2015. október 26-án fizeti ki, 
akkor lehetősége van a vállalkozónak arra, hogy októberi fizetendő 
tételként – a bevallási gyakoriságának megfelelően – vegye figyelem-
be a fizetendő adót.

Kérdés lehet, hogy a követelés engedményezésével megszűnik-e 
a halasztás. A válasz az, hogy igen, tehát az engedményezésről szóló 
megállapodás aláírása napjával fizetendővé válik az eladó által fel-
számított áfa.

Áfa arányosítása esetén

Ritkán előfordulhat, hogy az áfafizetésre kötelezett egyéni vállalko-
zó adóalany az áfatörvény 5. számú melléklete szerint arányosítási 
képletet használja. Az év végi tételek egy része lehet, hogy még nem 
szerepel az áfabevallásban, mivel kiegyenlítetlen tételként halasztja az 
adóját a vállalkozó, viszont a képlet számítása a teljesített termékér-
tékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékéből indul ki, tehát az arány-
szám megképzésekor viszont számolni kell vele.

Természetesen ebből az is következik, hogy a fizetési halasztással 
érintett, következő évre eső áfabevallásban szereplő fizetendő tétele-
ket még egyszer már nem lehet figyelembe venni.

És még mindig lehet a sort folytatni… 

Alanyi adómentes adóalanynak figyelemmel kell-e lennie a 45 na-
pos szabályra, amikor azt számolja, hogy mely számlával lépi át az 
alanyi adómentesség értékhatárát. A válasz egyértelmű nem, tehát 
a teljesítési időpont szerint kell az értékhatárba beszámító tételeket 
figyelembe venni. Természetesen már rögtön az első áfás számlára 
alkalmazható a halasztás.

A kataalanyok között szép számmal lehet találni áfafizetésre kötele-
zett egyéni vállalkozót. Ezekre az egyéni vállalkozókra az áfa szabályai 
ugyanúgy vonatkoznak, mintha nem volnának katások, tehát a 45 na-
pos halasztás szabályával is számolhatnak.

lyamatos ügyleteknél megváltozik, és az új, jellemzően előrehozott 
teljesítési időpont a kiinduló időpont. 

Mivel a számlának nem kötelező kelléke az ellenérték megfizetése, 
ezért halasztott adófizetésre való jogosultság alkalmazása esetén az 
eladónak olyan nyilvántartást kell kialakítani, amiben az egyes szám-
lázott tételekhez hozzá van rendelve az a tény, hogy azok mikor lettek 
kiegyenlítve.

Amikor pénzügyi teljesítés nélkül is beáll a fizetési kötelezettség

Beszélni kell a 45 napos szabály kapcsán arról az esetről is, amikor az 
áfafizetési kötelezettség annak ellenére beáll, hogy a számlát a teljesí-
tést követő 45 napon belül nem fizetik ki. 

Ha az eladó áfafizetésre kötelezett pozíciója megszűnik, akkor be-
áll az áfafizetés. Ilyen eset, ha a vállalkozó:

• megszűnik (ideértve azt az esetet is, ha például az egyéni vállal-
kozást egyéni cégben viszi tovább a magánszemély);

• alanyi adómentességet választ;

A 45 napos szabállyal érintett eladó által kiállított 
számla áfatartalmát a vevő abban az esetben is le-
vonhatja, ha semmit nem fizetett az eladónak.
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Főszabály

Az alapszabályt mindenki ismeri, a bevallás benyújtása esedékessé-
gét követő 5. naptári nap végével van az elévülés, ezt követően sem az 
adóhatóságnak, sem nekünk nincs lehetőségünk adót bevallani vagy 
visszaigényelni.

2015. december 31-vel a 2010. évi adók egy része évül el. Azért 
csak egy része, mivel a 2010. utolsó bevallási időszaka még nem fog 
elévülni.

Például a 2010. évi általános forgalmi adó:
• havi bevallók esetén 2010. január–november vonatkozásában…
• negyedéves bevallók esetén 2010. I–III. negyedév vonatkozásában

évül el, az éves bevallók esetén pedig a 2009-es évül el.

A 2011-ben beadott bevallások – bár 2010-es időszakra vonatko-
zik – majd 2016 végén évülnek el.

Személyi jövedelemadó, társasági adó tekintetében a 2009. évül 
el. A személyi jövedelemadó esetében aktuális kérdés szokott len-
ni, hogy a súlyos fogyatékosság kedvezménye visszamenőlegesen 
meddig vehető figyelembe. (Erről egy korábbi magazinban is írtunk 
már.) Ha a magánszemély most „kap észhez”, és olyan orvosi igazo-
lást kap, ami alapján mondjuk 2005. óta fennáll a súlyos fogyaté-
kosság ténye, akkor még az idén a 2009. évet tudja önrevíziózni, de 
2016-ban már nem.

Az önrevíziós bevallás „esedékessége” a bevallás benyújtásá-
nak a napja, tehát 2015. december 31-én postára feladott vagy 
elektronikusan elküldött önrevíziós bevallás esedékessége ugyan-
ez a nap lesz.

Az év vége közeledtével mindig előtérbe kerülnek az elévülési szabályok. Vajon mi az, ami elévül december 
31én? Az elévülési szabályok gyakorlatilag a múltban beadott bevallások önellenőrizhetőségének végső 
határidejét adják meg.

Elévülési szabályok
 az adózásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Hirtelen előkerült számlák

Az elévülési szabályok feladhatják a leckét a régről előkerült, nem 
könyvelt számlákat illetően. Fizetendő adót tartalmazó egyenes 
adós számlák esetén a számlán szereplő teljesítési időpontból kell 
kiindulni: ha az 2009-es dátum, akkor azt a tételt már nem 
kell bevallani, 2010. év esetén pedig a bevallási 
gyakoriság alapján döntjük el, hogy ön-
revíziós tételként kell kezelnünk vagy 
kihagyjuk. Fordított adós tételnél 
már óvatosabban kell eljár-
ni: a számla kézhezvé-
tele dátumát 
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Göngyölített áfa elévülése

Az általános forgalmi adóban ismert következő időszakra átvi-
hető göngyölített általános forgalmi adóhoz szintén csatlakozik 
elévülési szabály (nem mindig volt ez így).  A jelenlegi szabályok 
szerint a 2015. decemberi vagy 2015. negyedik negyedévi beval-
lásban már nem lehet szerepeltetni a 2010. évközi bevallásban 
először kimutatott következő időszakra átvihető és még mindig 
fennálló tételt. Ez a szabály akkor is igaz, ha az áfában a követke-
ző időszakra átvihető tétel elévülése csak 2010. év után jött be. 
Fontos, hogy ez az elévülési szabály csak akkor él, ha azon régi 
bevallásban szereplő tételt hurcolja magával az adózó folyama-
tosan, változások nélkül.

Vegyük azt az esetet, hogy a 2010. II. negyedévi bevallásban szerepel 
150 ezer forint következő időszakra átvihető tétel. 2013. évi III. negyed-
évi bevallásban 50 ezer forint fizetendő adónak köszönhetően már csak 
100 ezer forint lesz a következő időszakra átvihető tétel. A 2014. évi I. ne-
gyedévi bevallásban 80 ezer forint fizetendő adó mellett 140 ezer forint 
levonható adó is szerepel, azaz 160 ezer forint lesz a következő időszakra 
átvihető tétel. A többi időszakot nullásnak véve az állapítható meg, hogy 
a 150 ezer forintos tételből 130 ezer forint „újraindult”, méghozzá 50 
ezer forint 2018. december 31-én, 80 ezer forint 2019. december 31-én 
évül el, a maradék 20 ezer forint évül el 2015. december 31-vel.

Elévülés az adóellenőrzésben

Nagy jelentősége van az adóellenőrzés szempontjából az elévülési 
időnek, mert az ellenőrzés során az elévülési időn belül kell jogerős 
határozatot hoznia az adóhatóságnak. Ezért érdemes már az ellenőr-
zés előtt tisztázni, hogy a vizsgált időszak tekintetében mi az elévülés 
időtartama.

Nagy jelentősége van az adóellenőrzés szempontjából az elévülési 
időnek, mert az ellenőrzés során az elévülési időn belül kell jogerős 
határozatot hoznia az adóhatóságnak. Ezt úgy értsük, hogy az ellenőr-
zésről szóló elsőfokú határozat kézhezvételét követő 30. napnak még 
az elévülési időn belül kell lennie. Ha ez nem sikerül, akkor megálla-
pítás nélkül kell lezárni az ellenőrzést.

A 2011ben beadott bevallások – bár 2010es idő-
szakra vonatkozik – majd 2016 végén évülnek el.

kellene megállapítanunk, bár ha a levonási jogunk is párosul hozzá, 
akkor túlságosan nagy ügyet nem kell belőle csinálni.

Folyószámlán levő túlfizetés vagy tartozás

A folyószámlák kiküldése kapcsán szokott felmerülni a kérdés, hogy 
a folyószámlán szereplő túlfizetés mikor évül el. A vonatkozó szabály 
szerint az először 2010. évben visszaigényelhető adó 2015. decem-
ber 31-vel kérhető vissza. Ha a visszaigénylés eddig az időpontig 
nem történik meg, akkor az adóhatóság jogszabályilag köteles 
átvezetni egy – a túlfizetés elszámolása időpontjában fennálló – 
tartozásos adónemre az összeget. De ha éppen nincs hátralékos 
adónem, akkor végleg elveszik a visszaigénylés lehetősége erre az 
összegre.

A másik érdekes kérdés az szokott lenni, hogy az adóhatóság 
meddig jogosult végrehajtani a tartozást. Az egyik fontos szabály, 
hogy a végrehajtási cselekmény 6 hónappal hosszabbítja a végre-
hajtáshoz való jogot. Azaz mondjuk egy 2009. negyedik negyedévi 
áfabevallásból eredő tartozásra tekintettel, ha az adóhatóság 2015. 
december 4-én banki letiltást foganatosít, akkor 2016. június 3-ig 
még jogszerűen követelheti az összeget.

A másik fontos szabály, hogy ha egy bevallás késedelme-
sen kerül benyújtásra, akkor a bevallásban szereplő adótar-
tozást az adóhatóság a pótló bevallás benyújtása évét köve-
tő ötödik naptári év végéig vonhatja végrehajtás alá, persze, 
ha nem történik meg önkéntesen a hátralék rendezése.
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Társasági adó

Természetesen ez a legnagyobb és legtöbb céget érintő feltöltési kötele-
zettség. A hatályos törvény szerint azoknak a cégeknek kell december 20-ig 
(idén december 21-ig) feltöltési kötelezettségüknek eleget tenni, akiknél 
az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évben meghaladta a 100 millió 
forintot. Hogy kik ezek a cégek, azt többféle módon is összegyűjthetjük:

• a legkézenfekvőbb természetesen az, hogy megnézzük, mennyi 
volt a beszámolóban kimutatott árbevétel,

• megoldást adhat a NAV-os adófolyószámla is. Erre számítása-
kor a feltöltés számításakor szükségünk lesz, és az év vége előtt 
mindenképpen érdemes valamennyi cégnél megnézni, hogy 
minden rendben van-e. Szóval, ha előremutatóan kérünk fo-
lyószámlát december 31-ig, akkor azok a cégek, amelyeknek van 
feltöltési kötelezettségük, azoknál a negyedik negyedévi előleget 
december 20-i határidővel írja elő az adóhatóság. A feltöltésre 
nem kötelezett cégeknek január 20-ig kell fizetni az előleget.

Ha sikerült összegyűjteni a feltöltésre kötelezett társaságiadó-alanyo-
kat, én javaslom, hogy egy olyan listát is csináljunk, akiknél például a 
kedvezmények vagy egyéb okok miatt fontos időben látni a tárgyévi 
eredményt. Ilyen lehet például az a cég, amely szeretné társasági adóját 
valamilyen szervezetnek felajánlani. Náluk ugyanúgy számolni kell még 
akkor is, ha bevallási kötelezettség alá nem esik a várható adó.

A feltöltési kötelezettség első lépése természetesen az adózás 
előtti eredmény közel helyes megállapítása. Én ezeknél a vállalkozá-
soknál egy excel táblázatot szoktam készíteni, ami soronként az egyes 
főkönyvi számokat, oszloponként pedig a hónapokat tartalmazza. A 
táblázat októberig tényleges adatokkal van kitöltve, jó esetben már 
a november is teljes. Ehhez kell hozzákalkulálni 1-2 havi forgalmat 
és költségeket. Vannak tételek, melyek havonta átlagosan azonosak, 
pontosan látom, hogy mivel kalkuláljak. 

Persze vannak év végén felmerülő tételek, melyeket terveznem 
kell. Nézzünk meg néhányat:

• Egyik ilyen az értékcsökkenés. Ennek számítására szükséges idő 
az eszközök sokaságától függ. Lehet, hogy pontosan tudunk 
écs-t számolni, de az is lehet, hogy a tavalyi adatokból kiindulva 
tervezzük meg a nagyságrendjét.

• Kardinális kérdés az árfolyam is. Leggyorsabban úgy tudsz 
számolni, ha a külföldi vevők vagy szállítók, vagy egyéb követe-
lés, illetve kötelezettség analitikus nyilvántartásából kinézed a 
devizaértéket, és beszorzod az aktuális árfolyammal. Ezt össze 
kell hasonlítani a nyilvántartási értékkel, és a különbözetet az 
adózás terhére vagy javára figyelembe kell venni.

• Ha van korábbi évben kapott fejlesztési támogatásod, akkor ne 
felejtsd el, hogy ebből lesz az idén bevételed, amikor a passzív 
időbeli elhatárolásokból feloldod a tárgyévre eső részt.

• A készlettel kapcsolatban lesz a legnehezebb dolgod, de mégis olyan 
nagy horderejű tételről van szó, ami mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. Ráadásul a helyi adó alapját is befolyásolja. Szóval kérdezd 
meg a céget, hogy a nyitó készlethez képest kisebb vagy nagyobb a 
készletállományuk. Sokszor csak annyi válasz érkezik, hogy nagyság-
rendileg azonos a nyitóhoz képest. Persze nekünk ez is információ.

• A selejttel kapcsolatban mindenképpen szerezzünk informáci-
ót. Ha a cég készletnyilvántartást év közben nem vezet, hanem 
mindent költségre, illetve ráfordításra könyvel, és év végén csak 
annyit tesz, hogy a zárókészlettel korrigál, az nagy hibát követ el. A 
selejt értéke ugyanis az elábén marad, pedig az nem egy eladott 
áru. A selejt értéke a helyi iparűzési adó alapjából sem vonható 
le, így mindenképpen külön kell kezelni. És valószínűleg vannak 
olyan típusú kereskedelmi cégek, ahol biztosan van selejt.

• És ha már jó a készlet, akkor kalkuláljunk egy helyi adót is. Egy-
részt azért, mert erre is vonatkozik majd a feltöltési kötelezett-
ség, másrészt azért, mert az összege költség, és befolyásolja az 
eredmény nagyságát.

Ha megállapítottam a várható adózás előtti eredményt, akkor jön-
nek az adóalap-korrekciós tételek. Nézd meg, hogy van-e beruházási 
kedvezmény miatti csökkentési lehetőség, akar-e a következő 4 éven 
belül beruházni a vállalkozás, esetleg a ráfordítások között nincs-e 

Remélem, hogy a december 20i hajrá előtti utolsó 
pillanatokban még van időd ezt a cikket végigolvasni: 
vajon mindenre figyeltem? Miután minden adónemre 
más-más szabályok vannak érvényben, nem csoda, ha 
a könyvelőknek néha olyan érzésük van, hogy évről évre 
újra kell tanulni az egyébként nem változó szabályokat.

Ismét feltöltés
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha van korábbi évről fejlesztési támogatás, akkor 
ne felejtsd el, hogy ebből lesz az idén bevételed, ami-
kor a passzív időbeli elhatárolásokból feloldod a 
tárgyévre eső részt.
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A számítás menete itt is az előlegektől függ. A márciusban és szep-
temberben előírt előleg feletti részt kell az önkormányzati nyomtat-
ványra feltüntetni, és december 20-ig megfizetni.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Régről ismert adónem. Itt is van december 20-ig fizetési kötelezett-
ség. Eddig ugyanis negyedévente a negyedévet követő hónap 12-ig 
fizettük az evaelőleget. A negyedik negyedév tekintetében ez a határ-
idő a várható adóra vonatkozólag december 20-a. Hasonlóan, mint a 
tao-nál és a helyi adónál, itt is van hibalehetőség, hiszen a tényleges 
adó és a várható adó között nem lehet nagyobb az eltérés 10%-nál. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy a feltöltési kötelezettségkor az adó 
90%-át kell megfizetni. Aki így gondolkodik, az gyakorlatilag vállalja 
azt, hogy a végleges adó pont annyi lesz, de semmiképpen nem több, 
mint amit ő most kalkulál.

Környezetvédelmi termékdíj

Az egyik legkevésbé szeretett adónem, de a feltöltési kötelezettség 
tekintetében tanulhatna tőle a többi jogszabály is.

Itt ugyanis az történik, hogy a harmadik negyedévi bevallásnál meg 
kell nézni, mennyi volt az idén a negyedéves kötelezettség átlagosan, 
és ennek 80%-át kell bevallani feltöltés gyanánt.

Zseniális. Nem bolondul meg egy egész könyvelői társadalom kará-
csony előtt, hogy kiszámolja a negyedik negyedévi kötelezettséget, ha-
nem a múltbeli adatok alapján egy függvénnyel számolható. (Szerintem 
javasoljunk egy ilyet a tao-nál is, és akkor lehetne karácsonyunk. J

Az viszont nagyon fontos, hogy ennek az összegnek a bevallása 
megtörtént a harmadik negyedévi kötelezettséggel együtt, de most 
gondoskodni kell az átutalásról is.

Egyebek

És miután sokkal több adónemben lehetnek érintettek az ügyfeleink, 
azokkal is foglalkozni kell, ahol bevallási kötelezettség nincs.

A kivásoknál pénzforgalmi szemlélet van, tehát adjunk instrukciót 
a társaságnak, hogy inkább bevétele legyen még, vagy inkább költ-
sön. Itt az a speciális helyzet áll elő, hogy az adókötelezettségre még az 
is kihatással van, hogy a decemberi munkabéreket december utolsó 
vagy január első napján fizetjük-e ki.

A katásoknál érdemes egy összegzést nézni az eddigi bevételekre, mert 
ha valaki a 6 milliós határ közelében van, akkor jól jöhet neki egy olyan ta-
nács, hogy a számlád kifizetését a cégtől csak januárban kérd. Vagy éppen 
a keret feltöltése miatt mindenképpen hajtsd az ez évi kifizetést.

adóalap-növelő tétel. Ha megvan a várható adóalap, akkor kiszámol-
ható a várható társasági adó. És akkor a végén ezt még korrigálhatjuk 
az adókedvezményekkel. Ilyen lehet a hitel utáni kamatkedvezmény, 
vagy esetleg egy látványcsapatsport-támogatás. Ez utóbbinál fontos, 
hogy ha még csak folyamatban van, akkor is tudatosítsuk az érintet-
tekben, hogy december 31-ig el kell utalni a támogatási összeget.

Amikor végül meghatároztuk az adókedvezményekkel csökkentett vár-
ható adófizetési kötelezettséget, akkor már csak egyetlen lépés választ el 
a feltöltési kötelezettség véglegesítésétől. Ez pedig az, hogy megnézzük, a 
tárgyévre mennyi adóelőleget fizettünk. Fontos, hogy 4 negyedévet vagy 12 
hónapot vegyünk figyelembe. A december 20-ig fizetendő negyedik negyed-
évi előleg befizetése akkor is kötelező, ha már tudjuk, hogy a várható adó jó-
val kevesebb lesz. Az előlegnél tehát ezt az összeget is figyelembe kell venni. 

Én a feltöltés számításakor ellenőrzés gyanánt szoktam egyet szá-
molni visszafelé is. Meghatározunk egy összeget, amit a feltöltéskor 
bevallunk, és megnézzük, hogy mekkora adóalap tartozik hozzá, és 
milyen kedvezményeket kell igénybe venni, hogy az általunk gondolt 
összeg elegendő legyen. Itt lehet intervallumokban is gondolkodni, a 
lényeg, hogy számításunkban mindig legyen tartalék!

Tehát mennyit kell bevallani feltöltési kötelezettségként?
• Ha a várható társasági adó több, mint a tárgyévre előírt tár-

saságiadó-előleg, akkor a várható adó és az előlegek közötti 
különbözetet.

• Ha a várható társasági adó kevesebb, mint a tárgyévre előírt 
társaságiadó-előlegek, akkor feltöltési kötelezettségként nulla 
forintot kell bevallani. De fontos, hogy a december 20-ig ese-
dékes előleget ekkor is meg kell fizetni.

Iparűzési adó

Az előbb már említettem ezt a kötelezettséget is. Aki a tao-ban feltöl-
tési kötelezettség miatt december 20-ig bevallást ad, annak a helyi 
adóban is kell bevallást adnia.

Ha van korábbi évről fejlesztési támogatás, akkor 
ne felejtsd el, hogy ebből lesz az idén bevételed, ami-
kor a passzív időbeli elhatárolásokból feloldod a 
tárgyévre eső részt.
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A munkaközi szünet fogalma

A munkaközi szünet a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) által szabályozott legrövidebb tarta-
mú pihenőidő. Rendeltetése, hogy a munkavállaló a munkavégzés 
megszakításával olyan rövid időtartamú szünethez jusson, amely alatt 
elfogyaszthatja ebédjét, használhatja a mosdót, az arra kijelölt helyen 
dohányozhat (ha a munkahelyen nem tiltott), vagy akár a munkahe-
lyét is elhagyhatja. 

A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek [Mt. 86. § (3) bek. 
a) pont]. Azaz, egy napi 8 órás munkaidejű, 30 perc munkaközi szü-
nettel rendelkező munkavállaló ha reggel 6 órakor veszi fel a munkát, 
munkahelyét csak délután fél 5-kor hagyhatja el. Ez a munkajogi sza-
bály azonban nem kógens rendelkezés, ezért a felek a munkavállaló 
javára eltérhetnek és megállapodhatnak abban, hogy a munkaközi 
szünet is munkaidőnek minősül, amelyre így díjazás is megilleti a 
munkavállalót. A készenléti jellegű munkakört maga az Mt. határozza 
meg kivételként és a munkaközi szünetet munkaidőnek minősíti, mi-
vel e munkakörben jelentős mértékű a munkavégzés nélküli rendel-
kezésre állás, amelytől nehéz lenne elhatárolni a munkaközi szünetet. 

A munkaközi szünet mértéke

Amennyiben egy munkanapon a munkavégzés időtartama meghalad-
ja a 6 órát, a munkavállaló 20 perc munkaközi szünetre jogosult. Ha 
a munkaidő mértéke a napi 9 órát is meghaladja, további 25 perc 
munkaközi szünet jár [Mt. 103. § (1) bek.]. Ha például egyenlőtlen 
munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállaló beosztás szerinti napi 
munkaideje 12 óra, aznap részére 20 és 25, összesen 45 perc mun-
kaközi szünet jár. Fontos rendelkezés, hogy a munkaidő tartamánál 
a beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő mértékét is figyelembe 
kell venni, akkor is, ha aznap csak rendkívüli munkavégzésre kerül 

sor [Mt. 103. § (2) bek.]. Tehát, ha a munkavállaló beosztása szerint 
rendes munkaidőben csak 4 órát dolgozna, de a munkáltató aznap 
elrendel további 3 óra rendkívüli munkavégzést, a munkavállaló 20 
perc munkaközi szünetre jogosult.

A visszaélések megelőzése érdekében a törvény a munkaközi szü-
netnek nemcsak a minimális, de garanciális szabályként a maximális 
tartamát is meghatározza. Ennek megfelelően a felek megállapodása 
vagy kollektív szerződés rendelkezése alapján a munkaközi szünet 
mértéke legfeljebb 60 percig terjedhet. 

A munkaközi szünet kiadása

A munkaközi szünet kiadásának meghatározása alapvetően a mun-
káltató jogköre, azt akár több részletben is kiadhatja [Mt. 103. § (6) 
bek.]. Az Mt. azonban több garanciális rendelkezést is rögzít e körben. 
Egyrészt a munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell ki-
adni [Mt. 103. § (4) bek.]. Másrészt az Mt. előírja, hogy a munkaközi 
szünetet legalább 3, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően ki kell 
adni, tehát azt nem lehet sem túl korán, sem túl későn kiadni [Mt. 
103. § (5) bek.]. Így a munkaidő 4. és 7. órája közötti időszakra akkor 
is kötelező 20 perc szünetet biztosítani, ha a munkáltató több részlet-
ben biztosítja a munkaközi szünetet [Mt. 103. § (6) bek.]. Például, 
ha a kollektív szerződés szerint 30 perc a munkaközi szünet, ebből 
legalább 20 percet ebben az időszakban kell kiadni, a fennmaradó 10 
percet pedig a munkáltató szabadon oszthatja be.

A munkaközi szünet és az osztott munkaidő

Két különböző fogalomról van szó, amelyek elhatárolása a visszaélé-
sek elkerülése érdekében kiemelten fontos. Osztott munkaidő esetén 
a felek a munkaszerződésben megállapodnak abban, hogy a napi 

Ha nem is tudtuk, hogy így hívják azt az időt, amikor a munkát megszakítjuk, ez minden munkavállalónak 
jár. Persze fura lenne, ha a munkaidőben még a mosdóba se mehetnénk ki…

Pihenés a munkahelyen, 
azaz a munkaközi szünet
Szerző: Dr. Jónás Tünde
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A munkaközi szünet kiadásának meghatározása 
alapvetően a munkáltató jogköre, azt akár több 
részletben is kiadhatja.

szünet kiadása kötelező, álláspontunk szerint ezen szabály betartásá-
nak ellenőrzéséhez a munkaidő-nyilvántartásban a munkaközi szünet 
kiadásának pontos időtartamát is szükséges jelölni. Ezzel egyenértékű 
megoldás lehet, ha a munkáltató egyéb módon tudja igazolni (pl. egy 
belső szabályzattal, tájékoztatóval, szünetrenddel), hogy a munkavál-
laló számára mikor biztosítja a munkaközi szünetet a műszak alatt.

Ami nem munkaközi szünet

A képernyő előtti munkavégzés esetén az 50/1999. (XI. 3.) EüM 
rendelet rendelkezik arról, hogy a munkavállaló folyamatos képer-
nyő előtti munkavégzését óránként legalább 10 perces, össze nem 
vonható szünetekkel kell megszakítani. Képernyős munkakörnek az 
olyan munkakör minősül, amely a munkavállaló napi munkaidejéből 
legalább 4 órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz hasz-
nálatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. 
Ez a szünet nem azonos az Mt. szerinti munkaközi szünettel, ugyanis 
a képernyős munkavégzés miatt óránként biztosított 10 perc szünet 
munkaidőnek minősül, ezalatt a munkavállalót munkavégzési köte-
lezettség terheli, és díjazás illeti meg a 10 percre. Ez az időtartam lé-
nyegét tekintve nem szünet, hanem csupán a képernyő előtti munka-
végzés megszakítása, mivel a munkavállaló más, nem képernyő előtt 
végezhető tevékenységet folytathat.

munkaidő legfeljebb 2 részletben kerül beosztásra, amely részletek 
között legalább 2 óra pihenőidőt kell biztosítani (Mt. 100. §). Az osztott 
munkaidő tehát a munkaidő-beosztásnak egy sajátos módja. Mivel az 
osztott munkaidő jelentős mértékben tér el az általános munkaidő-
beosztástól, ezért annak jogalapja kizárólag a felek munkaszerződés-
be foglalt megállapodása lehet. A munkaközi szünet ezzel szemben a 
legrövidebb pihenőidő. A kettő közötti összefüggés abban ragadható 
meg, hogy a jogalkotó a munkaközi szünet maximális mértékét abból 
a célból rögzítette, hogy az ne szolgálhasson leplezett osztott munka-
idő alkalmazásának alapjaként. 

Nyilván kell-e tartani a munkaközi szünetet?

Az Mt. 134. § (1) bekezdése a munkáltatók felé azt a követelményt 
támasztja, hogy a rendes és rendkívüli munkaidőt, a készenlétet és 
a szabadságot nyilvántartsák. A nyilvántartás módjával kapcsolatban 
ugyanezen szakasz (2) bekezdése csak olyan általános rendelkezést 
tartalmaz, hogy a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak 
kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a ké-
szenlét kezdő és befejező időpontjának is. Mivel a munkaközi szünet 
nem munkaidő, ezért ebből álláspontunk szerint az következik, hogy a 
munkaközi szünetet a (rendes és rendkívüli) munkaidőtől elkülönítve 
kell nyilvántartani. Ettől eltérően van olyan vélemény is, miszerint ele-
gendő, ha a nyilvántartás csak a napi munkaidő és a munkaközi szünet 
együttes tartamát rögzíti, és nem határozza meg pontosan, hogy a nap 
folyamán mikor került kiadásra a 20 perc munka-
közi szünet. Figyelemmel azonban azon előírás-
ra, miszerint legalább 3, de legfeljebb 6 óra 
munkavégzést követően 20 perc munkaközi 
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Ha az egyéni vállalkozó a támogatás folyósítása pillanatában kataalany, 
akkor a kapott támogatás katabevétel lesz, melyhez nagyon komoly adó-
kötelezettség kapcsolódik.

A támogatás célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapítá-
sának, valamint a birtokstruktúra átalakításának 
előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő kor-
struktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó 
képességének növelése és a mezőgazdasági tevé-
kenység hosszú távú fenntartása. A támogatás mér-
téke 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, mely 
egy visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás.

A fiatalagrárgazda-támogatás elég magas 
összeg ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos adó-
kötelezettségekről minél hamarabb tájéko-
zódni szeretnének a támogatásban részesülők 
(illetve azok könyvelői).

A legfontosabb axióma, hogy a támogatás 
minden forintja fejlesztési célú támogatásnak 
minősül, tehát a magánszemély jogállásától 
(egyéni vállalkozó, őstermelő) függetlenül azt 
a szabályt kell alkalmaznunk, hogy a támoga-
tásból azt a részt tekintsük bevételnek, amit 
elköltöttünk. Ha a támogatás folyósítása évét 
követő negyedik év végéig a támogatást cél 
szerint nem költik el, akkor az el nem költött 

támogatás bevétel lesz (és ennek akkor nem 
lesz költségoldalon ellentételezése).

Muszáj figyelembe venni?

Kérdés lehet, hogy alkalmazható-e az az elszá-
molási mód, mely szerint a cél szerint felhasznált 
összeg nem költség és nem bevétel [Szja tv. 7. § 
(1) v) pontja]. A válasz az, hogy nem. Ez a kije-
lentés csak az őstermelői járulékfizetésre lehet 
kihatással. Ha egyéni vállalkozóként fizeti a fiatal 
agrárgazda a járulékot, akkor nincs gond, viszont 
előfordulhat, hogy családi gazdaságban számo-
lódik el a támogatás, és a többi tagra eső támo-
gatás már komolyabb járulékalapot is képezhet. 

Például egy kétfős családi gazdaság esetén, 
12 millió forintos támogatást feltételezve, a nem 
egyéni vállalkozó tagra 6 millió forint támogatás 
esik. A következő évben – ha más bevétellel 
nem számolunk – a 20%-os szabály alapján 
1 200 000 forint járulékalap után 14% járulékot 
kell éves szinten teljesíteni, azaz 168 000 forint 
járulékkal már biztosan számolni kell.

Nyilvántartás

Ennél a támogatástípusnál különösen fon-
tos hangsúlyozni a támogatási nyilvántartás 
felvezetését. Ebből a nyilvántartásból annak 

kell kitűnnie, hogy cél szerint a támogatásból 
mennyi lett elköltve, ezt a cél szerinti kiadást 
igazoló bizonylat adatainak rögzítésével is alá 
kell támasztani. Nem az a lényeg, hogy a támo-
gatás forintjai pontosan mire költődnek el, ha-
nem hogy a támogatás összegének megfelelő 
bizonylatot összeszedjünk a rendelkezésre álló 
több mint 4 év alatt. A gyakorlatban a támo-
gatás cél szerinti elköltése nem szokott gondot 
okozni, hiszen az üzemméret-követelmény 
elég sok beruházást követel meg.

Az egyéni vállalkozó adózási választása

Azt is jól tudjuk, hogy csak egyéni vállalkozónak 
folyósítják a támogatást, tehát akár van őster-
melői igazolványa, akár nincs, főszabály szerint 
egyéni vállalkozóként kell a bevételt figyelem-
be vennie. Ebből az is következik, hogy ha az 
egyéni vállalkozó a támogatás folyósítása pil-
lanatában kataalany, akkor a kapott támoga-
tás katabevétel lesz, melyhez nagyon komoly 
adókötelezettség kapcsolódik.

Ha mondjuk, az egyéni vállalkozást elindít-
ja a magánszemély 2015 szeptemberében, és 
rögtön bejelentkezik a kata hatálya alá, akkor 
négyhavi működést feltételezve 4 × 500 ezer 
forintos kerettel, azaz 2 millió forintos kerettel 
számolhat. Ha a fiatalagrárgazda-támogatás 
12 millió forintját megkapja 2015 novembe-

A témával kapcsolatban sok a kérdés: mikor őstermelő, mikor vállalkozói bevétel, és egyáltalán, katás jog-
állás mellett alkalmazható-e? Szóval összetett a kérdés, kezdjük el kibogozni.

Fiatalagrárgazda-támogatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Jelentős tulajdoni részesedés

Ahogy arra a „Mérleg és eredménykimutatás 
szerkezetének változása” cikkben kitértem, egy 
új fogalom, a Jelentős tulajdoni részesedés 
került az Új Irányelv nyomán az Sztv. módo-
sításába. Az új fogalom megjelenése mellett 
változik a kapcsolt vállalkozás fogalma és az 
egyéb részesedés fogalma is.

Nézzük a fogalmakat, részletesen jelölve a 
módosítás okozta lényegi változást:

Jelentős tulajdoni részesedés: más vál-
lalkozások tőkéjében való, értékpapírban 
megtestesülő vagy meg nem testesülő jog, 
amelynek célja az említett vállalkozással 
való tartós kapcsolat kialakítása révén hoz-
zájárulás annak a vállalkozásnak a tevé-
kenységéhez, amelyik e jogok birtokosa. Egy 
másik vállalkozás tőkéjének egy részével való 
rendelkezés jelentős tulajdoni részesedés-
nek tekintendő, ha a részesedés mértéke a 
20 százalékot meghaladja. [Sztv. 3. § (2) 9. 
pont]

A jelentős tulajdoni részesedés és a hozzá 
kapcsolódó vagyonelemek elkülönítésének a 
feltétele tehát a 20%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedés. Azaz 20%-os tulajdoni részesedés 

még nem minősül jelentős tulajdoni részese-
désnek.

A társult vállalkozás fogalma is változik, itt 
a jelentős tulajdoni részesedés mellett a mér-
tékadó befolyás (legalább a szavazatok 20%-a) 
is feltétel. Azaz csak akkor beszélhetünk társult 
vállalkozásról, ha 20%-ot meghaladó tulajdo-
ni részesedés mellett legalább 20% szavazati 
joga is van a vállalkozásnak.

A fogalmi változások közül a legnagyobb 
számú vállalkozást várhatóan mégiscsak az 
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállal-
kozás fogalmi változása okozza. Ebben az 
esetben ugyanis már nemcsak az anya- és le-
ányvállalatoknak kell elkülöníteniük az egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szembeni vagyonelemeket, hanem minden 
gazdasági társaságnak. Azaz azon vállalko-
zásoknál is megjelenik majd az új szabály-
rendszer szerinti besorolási kötelezettség, 
amelyek egyik-másik vállalkozással sincsenek 

A 2016-os számviteli törvény-változásokról szóló cikksorozat zá-
rásaként az „egyebek” témakörben azok a kisebb-nagyobb jelen-
tőségű változások kerülnek összefoglalásra, melyek bár vélhetően 
csak kevés számú vállalkozást érintenek, de esetükben nagyon 
lényegesek.

Egyéb módosítások 
a számviteli törvényben 2016-tól
Szerző: Kardos Barbara

Az üzleti vagy cégértékre a terv 
szerinti értékcsökkenést legalább 
5 év, de legfeljebb 10 év alatt lehet 
elszámolni.

Ha az egyéni vállalkozó a támogatás folyósítása pillanatában kataalany, 
akkor a kapott támogatás katabevétel lesz, melyhez nagyon komoly adó-
kötelezettség kapcsolódik.

rében, akkor a 10 millió forintos rész 40%-át, 
azaz 4 millió forintot kell kataszázalékos adó-
ként megfizetni.

Akkor lehet helyes döntés a kataalanyiság, 
ha azt a támogatás folyósítását követően vá-
lasztja az egyéni vállalkozó. Ez nagyon fontos, 
mindenképpen előre kell gondolkodni.

A legszerencsésebb felállás az, ha a támo-
gatás folyósításakor a fiatal agrárgazda egyéni 
vállalkozóként családi gazdaság feje vagy tagja. 
Ebben az esetben a támogatást őstermelői 
tevékenység bevételeként kell figyelembe ven-
ni, a taglétszámmal való osztással. Az egyéni 
vállalkozása ilyen esetben csak annyit jelent, 
hogy egyéni vállalkozóként kell a járulékokat 
megfizetnie, illetve kataalanyiság esetén a té-
teles kata megfizetésére kötelezett. Őstermelői 
minőségben a fiatal agrárgazda nem fizet járu-
lékot.

Őstermelőből egyéni vállalkozó

Külön foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy 
ha korábban őstermelő volt a magánszemély, 
majd kiváltja az egyéni vállalkozást, akkor az 
őstermelői tevékenység megszűnésére tekin-
tettel van-e feladata. 

A válasz igen, például, ha az őstermelői 
termény leadásából származó bevétel már az 
egyéni vállalkozás időszaka alatt érkezik, akkor:

• ha ez a bevétel az őstermelői tevé-
kenység megszűnése éve szja-bevallás 
benyújtási határidejét megelőzi (1553. 
esetén 2016. május 20. előtti), akkor 
tárgyév december 31-i őstermelői be-
vételnek fog minősülni (tehát 2015. évi 
bevétel lesz);

• ha ez a bevétel az őstermelői tevé-
kenység megszűnése éve szja-bevallás 
benyújtási határidejét követi (1553. 
esetén 2016. május 20. utáni), akkor 
önálló tevékenységből származó bevé-
telként kell elszámolni vele (tehát 2016. 
évi bevétel lesz).
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kapcsolati viszonyban. Egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozások azok a vállal-
kozások, ahol van részesedési viszony, de az 
nem minősül jelentős tulajdoni részesedés-
nek, és nem minősül kapcsolt vállalkozásnak 
(azaz 20%-ot meg nem haladó a részesedés 
mértéke).

Üzleti vagy cégérték

Üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társa-
ságért, annak üzletágáért, telephelyéért, 
üzlethálózatáért fizetett ellenérték és a té-
telesen állományba vett egyes eszközök pi-
aci értékének a tételesen állományba vett, 

átvállalt kötelezettségek – e törvény szerinti 
értékeléssel meghatározott – értékével 
csökkentett értéke közötti különbözet, ha a 
fizetett ellenérték magasabb. [Sztv. 3. § (5) 
1. pont]

Az üzleti vagy cégérték fogalma tehát szű-
kült. Míg korábban az üzletágvásárláson kí-
vül akkor is el lehetett számolni pozitív vagy 
negatív üzleti vagy cégértéket, ha a vállalko-
zás minősített többséget biztosító befolyást 
(75%) szerzett, a jövőben az utóbbira nincs 
lehetőség sem tőzsdén jegyzett, sem tőzsdén 
nem jegyzett vállalkozásban történő részese-
désszerzés esetében. A korábban a részese-
dések megszerzése kapcsán elszámolt üzleti 

vagy cégértéket pedig 2016. üzleti év elején 
ki kell vezetni a könyvekből (kivéve, ha a 
részesedés már átalakulás miatt kivezetésre 
került, ebben az esetben alkalmazható az 
üzleti vagy cégérték bekerülésekor hatályos 
szabályozás).

Az üzleti vagy cégérték értékcsökkené-
sének szabályai is változnak. A terv sze-
rinti értékcsökkenést legalább 5 év, de 
legfeljebb 10 év alatt lehet elszámolni, 
míg megmaradt a terven felüli értékcsök-
kenés elszámolásának lehetősége, azzal 
a kiegészítéssel, hogy az elszámolt terven 
felüli értékcsökkenés visszaírására nincs 
lehetőség.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Tao. 1. 
melléklet 5/b szerint a számvitelről szóló 
törvény 3. § (5) bekezdés 1. pontja szerinti 
üzleti vagy cégérték után 10 százalék érték-
csökkenési leírást érvényesíthet az adózó, 
feltéve, hogy adóbevallásában nyilatkozik 
arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimuta-
tásának, kivezetésének körülményei meg-
felelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás 
elvének.
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A negatív üzleti vagy cégérték: a meg-
vásárolt társaságért, annak üzletágáért, 
telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett 
ellenérték és a tételesen állományba vett 
egyes eszközök piaci értékének tételesen 
állományba vett, átvállalt kötelezettségek 
– e törvény szerinti értékeléssel megha-
tározott – értékével csökkentett összege 
közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték 
alacsonyabb, és ez a különbözet a meg-
szerzett immateriális javak, tárgyi eszkö-
zök, készletek reális értékének arányos 
csökkentésével sem szűnik meg. [Sztv. 3. § 
(5) 2. pont]

A negatív üzleti vagy cégérték elszámolásá-
nál nincs módosítás. Az időbeli elhatárolások 
között számoljuk el a halasztott bevételt. Ezt a 
halasztott bevételt – a cégvásárlást követően 
– legalább öt év, de legfeljebb (maximum) 10 
év alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben 
megszüntetni.

Példák a 2016. évi nyitó adatok 
rendezésére

A) Nyitás utáni rendezőtétel:
T 171. Tartós részesedés kapcsolt 
 vállalkozásban

K 115. Üzleti vagy cégérték 50 000

Ha a részvénycsomag piaci értéke 2016-os 
MK-kor: 30 000 E Ft, akkor 2016. fordulónap-
ra elszámolandó a kapcsolódó értékvesztés 
összege [Sztv. 54. § (1)]:

T 877. Részesedések, értékpapírok, 
 bankbetétek értékvesztése
K 1791. Tartós részesedés kapcsolt 
 vállalkozásban év 30 000

B) Nyitás utáni rendezőtétel:
T 483. Halasztott bevételek

K 171. Tartós részesedés kapcsolt 
vállalkozásban  5 000

Kormányok részére fizetett összegekről 
szóló jelentés

Az Sztv. kiegészül a VI/A fejezettel, mely előírásai 
alapján a nyersanyag-kitermelő iparágban mű-
ködő vagy a természetes erdők fakitermelésével 
foglalkozó vállalkozónak évente a kormányok 
részére fizetett összegekről szóló jelentést kell 
készítenie, ha közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodó vagy határérték alapján erre köte-
lezett (2/3 szabály).

Mutatók Értékek

Árbevétel (M Ft) 12 000

MFŐ (M Ft) 6 000

Létszám (fő) 250

Mentesül a vállalkozás a jelentéskészítési és 
közzétételi kötelezettség alól, ha az anyaválla-
lata 

• készít összevont jelentést, és
• EU tagállama nemzeti jogának hatálya 

alá tartozik.

Az értékhatárok és a mentesülési szabályok 
alapján vélhetően csekély számú vállalkozás 
lesz jelentés készítésére és közzétételére kö-
telezett.

Közérdeklődésre számot tartó 
 gazdálkodó

Különböző jogszabályok határozzák meg a 
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók 
fogalmát, mely az alábbiak szerint foglalha-
tó össze:

Az a gazdálkodó, amelynek átruházható 
értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség 
valamely államának szabályozott piacán keres-
kedésre befogadták.

Minden olyan, az a) pont hatálya alá nem 
tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közér-
deklődésre számot tartónak minősít (2007. évi 
LXXV. törvény 2. § 19. pont).

Közérdeklődésre számot tartó hitelintézet: 
az e törvény szerinti hitelintézet, kivéve a Ma-
gyar Nemzeti Bank, a Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. és a Magyar Export-Import Bank Zrt. [2013. 
évi CCXXXVII. 6. § (1) bekezdés 62. pont].

Közérdeklődésre számot tartó biztosító és 
viszontbiztosító: az e törvény szerinti biztosí-
tó és viszontbiztosító, kivéve a hatodik rész 
hatálya alá tartozó kisbiztosító és a kölcsönös 
biztosító egyesület [2014. évi LXXXVIII 4. § (1) 
bekezdés 65. pont].

Közérdeklődésre számot tartó kibocsátó-
nak minősül a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapír kibocsátója [2001. évi CXX. törvény 
62. § (1) bekezdés].

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó 
esetében kötelező a könyvvizsgálat [2000. évi 
C. törvény 9. § (3) bekezdés]. 

Összevont (konszolidált) 
beszámolókészítési kötelezettség

Összevont (konszolidált) éves beszámoló 
készítésének feltételei is változtak. Az anya-
vállalatnak nem kell az üzleti évről összevont 
(konszolidált) éves beszámolót készítenie, 
ha az üzleti évet megelőző két – egymást kö-
vető – üzleti évben a mérleg fordulónapján 
a következő három mutatóérték közül kettő 
nem haladja meg a táblázatban szereplő ha-
tárértéket:
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Előleg

A fejlesztési célú támogatás az adott üzleti évben csak akkor számol-
ható el bevételként, ha az legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg is realizálódik [Szt. 86. § (4) bekezdés b) pont], a bevétel 
időbeli elhatárolására nincs lehetőség, mivel a konkrét támogatás 
nem eszközhöz kapcsolódik. 

A felmerült költségeket a számviteli törvény előírásainak megfe-
lelően felmerülésük időszakában el kell számolni. Ha a költségek ak-
tiválására nincs lehetőség, úgy „féllábas” lehet az elszámolás, egyik 
évben a költségek, másik évben a bevétel kerül kimutatásra.

A támogatási előlegnél pont fordított a probléma. Az előleg nem 
minősül bevételnek, azt kötelezettségként kell kimutatni. Amennyiben 
a mérlegkészítés időpontjáig sem történik meg az előleggel való elszá-
molás, akkor az előleg összege nem minősül bevételnek, így a beszá-
molóban is a kötelezettségek között kerül kimutatásra. Amennyiben 
a mérlegkészítésig megtörténik az elszámolás, úgy a kapott előleg a 
beszámolóban már nem kötelezettségként, hanem bevételként kerül 
kimutatásra, és szükség szerint a passzív időbeli elhatárolások közé 
kerül átvezetésre.

Tárgyévben folyósított támogatások

Abban az esetben, ha mind az eszköz beszerzése, mind a számla be-
nyújtása, mind a kifizetés időpontja a tárgyévben megtörténik, akkor 
a számviteli elszámolás a következőképpen alakul.

1. Beruházás megvalósítása
T 161 Befejezetlen beruházás  K 45 Beruházási szállítók

2. Aktiválás
T 12-14 Tárgyi eszköz  K 161 Befejezetlen beruházás

3. Beruházási szállítók kiegyenlítése
T 45 Beruházási szállítók  K 384 Elszámolási betétszámla

4. Tárgyévi értékcsökkenési (écs) leírás elszámolása
T 571 Terv szerinti écs  K 129-149 Tárgyi eszköz écs-e

A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást 
a rendkívüli bevételek között kell kimutatni. A kapott összeget ezzel 
egyidejűleg pedig halasztott bevételként el kell határolni. Majd a 
halasztott bevételt a fejlesztés során a tárgyi eszközzel szemben fel-
merült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell 
megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben. Így a bevételek és 
költségek egyidejű elszámolása biztosítja a támogatásból megvalósí-
tott eszköz eredménysemlegességét.

5. Fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatás jóváírásá-
nak elszámolása

T 384 Elszámolási  K 96/98 Egyéb/Rendkívüli
 betétszámla  bevétel

Korábbi cikkeinkben is sokat foglalkoztunk már a támogatásokkal. Különös kezelés alá tartozik az áfában, 
speciális szabályokat kapott egy-egy támogatás a társasági adóban. Így az év vége felé, amikor ismét egy 
év zárásához közeledünk, a fejlesztési támogatások könyvelési kérdéseit szedjük össze.

Támogatások a számvitelben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Támogatások a számvitelben   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ezeket a támogatásokat a kifizetéskor (befolyásakor) kell a tő-
ketartalékba elszámolni (T 384 – K 412), azaz az elszámolást nem 
befolyásolja, hogy azt mikor igényelték, az ide vonatkozó szerződést 
mikor írták alá stb. Ha a támogatást feltételekhez kötötten folyósí-
tották, akkor egyidejűleg a támogatás összegét lekötött tartalékba 
kell helyezni (T 412 – K 414). A vállalkozás, amennyiben a támo-
gatási feltételeket nem teljesíti, akkor a támogatás egy részét vagy 
egészét vissza kell fizetnie. Ezen támogatások visszafizetése tőketar-
talék terhére történik.

A számviteli törvény 38. §-a (2) bekezdésének d) pontja előírja 
a tőketartalékból a lekötött tartalék képzését és az adott üzleti év 
mérlegfordulónapján a lekötött tartalékban annyi támogatást kell sze-
repeltetnie, amennyit a vállalkozásnak – ha a támogatási feltételeket 
nem teljesítené – vissza kellene fizetnie. Ez lehet a támogatás teljes 
összege, illetve annak egy része. Ha például a feltétel úgy szól, hogy 
a fejlesztési támogatásból megvalósított eszközt öt évig üzemeltetnie 
kell a vállalkozásnak, és ezt a feltételt a vállalkozás nem teljesíti, a 
támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie, akkor a megkapott tá-
mogatás teljes összegét öt évig lekötött tartalékban kell szerepeltetni. 
Ez a lekötött tartalék, majd az ötödik év végén kerül egy összegben 
feloldásra. Amennyiben az üzemeltetési feltételt nem teljesítik és a 
támogatást vissza kell fizetni, akkor a lekötött tartalékban lévő támo-
gatást vissza kell vezetni a tőketartalékba (T 414 – K 412), majd a 
visszafizetett támogatás összegével a tőketartalékot kell csökkenteni 
(T 412 – K 384).

Gyakori kérdés, hogy a tőketartalékba visszavezetett támogatást 
mire használhatja fel a vállalkozás? Ha a támogatás visszavezetés-
re kerül a tőketartalékba, akkor a támogatás a vállalkozás saját tő-
kéjének szabad része lesz és a tőketartalék bármilyen felhasználási 
jogcímére bevonható. Így pl., ha a vállalkozás eredménytartaléka 
negatív, akkor az eredménytartalék veszteségének ellentételezésére 
(kinullázására), vagy tőketartalékból jegyzett tőke emelésére, vagy ha 
a tulajdonos jegyzett tőkét szállít le tőkekivonással, akkor a tulajdonos 
a tőketartalék arányos részét is kivonhatja. A tőketartalékba helyezett 
támogatásból azonban sosem lesz bevétel, bár az eszköz költségei, 
ráfordításai az adózás előtti eredményben jelennek meg.

6. Halasztott bevételként történő elhatárolás
T 96/98 Egyéb/Rendkívüli bevétel  K 483 Halasztott bevétel

7. Értékcsökkenéssel arányos feloldás
T 483 Halasztott bevétel  K 96/98 Egyéb/Rendkívüli bevétel

Későn folyósított támogatások

Van olyan eset, amikor az eszköz beszerzése a tárgyévet megelőző év-
ben megtörtént, viszont a számla benyújtása és a kifizetés időpontja a 
tárgyévben, tehát a fordulónapot követően történik meg. 

Tárgyévet megelőző év elszámolásai megegyeznek az előbb bemu-
tatott első négy könyvelési sorral. Viszont a kifizetés csak a tárgyévben 
történik meg, ezért bevételként még akkor sem számolható el a támo-
gatás összege, ha a kedvezményezett az aláírt támogatási szerződéssel 
rendelkezik. 

Ilyen esetekben több gyakorlat is előfordul. Véleményem szerint 
helytelen az a megoldás, hogy amikor a támogatás összege a tárgyév-
ben megérkezik, akkor az előző évi terv szerinti értékcsökkenési leírás-
ként elszámolt összegét – ami a tárgyévet megelőző év eredményét 
csökkentette – a támogatással arányos résznek megfelelő összegben 
passzív időbeli elhatárolásként megszüntessük. Ezzel a tárgyévi rá-
fordítással szemben nemcsak a tárgyévi bevételek állnak egymással 
szemben. 

Véleményem szerint ebben az esetben úgy kell eljárni, hogy meg 
kell vizsgálni, a támogatás folyósításakor mennyi az eszköz várható 
használati idejéből hátralevő idő, és erre az időre arányosan kell szét-
osztani.

Nézzük számszerűsítve. Tételezzük fel, hogy az eszköz beszerzése 
szeptember 1-jén történik, a várható használati ideje pedig 84 hónap, 
és a támogatás nem érkezik meg az aktiválás évében. A támogatás 
folyósításakor, azaz a következő évben még elszámolható 80 havi ér-
tékcsökkenés (a beszerzés évében 4 hónap volt, azt már nem veszem 
figyelembe), azaz a támogatás összege 80-ad részének 12-szerese lesz 
az évenként feloldható rész.

Tőketartalékba kerülő támogatások

A fejlesztési támogatásokból tőketartalékba csak azokat a támogatá-
sokat szabad elszámolni, ahol jogszabály kifejezetten rendelkezik a 
tőketartalékba helyezésről [számviteli törvény 36. §-a (1) bekezdésé-
nek f) pontja]. Ilyen tőketartalékba kerülő támogatás pl. a szakképzési 
alapból kapott fejlesztési (beruházási) támogatások.

Amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig sem tör-
ténik meg az előleggel való elszámolás, akkor az elő-
leg összege nem minősül bevételnek, így a beszámo-
lóban is a kötelezettségek között kerül kimutatásra.



16. oldal www.iranyadomagazin.hu

Kinek éri meg az eva szerint adózni?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A bevezetése óta a mértéke több mint a duplájára emelkedett, talán 
emlékszünk, akkor még csak 15% volt, most viszont már 37%. Így sok-
kal több tényezőtől függ, hogy kinek éri meg ezt választani. 

Nézzük a két végletet.
Azok, akik áfás tevékenységet folytatnak, és nincs semmilyen el-

számolható költségük (még a bér sem, mert mondjuk munkaviszony 
melletti vállalkozók), nekik minden esetben az eva az olcsóbb. Ha 
nem az eva szerint adóznának, akkor meg kellene fizetni:

• a bruttó értéknek a bő 21%-át áfaként (a nettóra 27%, de a 
bruttónak 21,26%-a az áfa),

• a nyereség után 10% társasági adót vagy vállalkozói szja-t,
• az adózott eredmény után felvett osztalékra a 15% szja-t és a 

14% ehót.

Ha egy vállalkozásnak tehát nincs költsége, és áfásak a bevételei, és té-
telezzük fel, hogy 10 millió forintos bruttó bevételt ér el, akkor ez az eva 
rendszerében 3,7 millió forint eva, míg az szja vagy tao rendszerében:

• 2126 ezer forint áfa,
• 787 ezer forint tao vagy vállalkozói szja,
• 1063 ezer forint osztalék utáni szja és maximum 450 ezer forint 

eho.

Ez összesen kb. 4426 ezer forint.

És a másik véglet.
Ha egy vállalkozás áfamentes tevékenységet folytat és nincs költsége, 
akkor viszont a lecsökkent nyereségadó és olcsóbb osztalék mellett 
nem érdemes az evát választania.

Számoljunk ugyancsak 10 millió forintos bevétellel, de ez most 
nem tartalmaz áfát, mert a tevékenység mentes az adó alól. Ha az 
eva szerint adózunk, akkor ebből 3,7 millió forint evát kell befizetni.

Ha nem az eva szerint adóznánk, akkor meg kellene fizetni:
• a nyereség után 10% társasági adót vagy vállalkozói szja-t, ami 

1 millió forint, és
• az adózott eredmény után felvett osztalékra a 15% szja-t és a 

14% ehót. Ez az adózott 9 millió forint után 1,35 millió forint 
szja és maximum 450 ezer forint eho.

Ez összesen 2,8 millió forint, ami végül még kevesebb lesz, mert 
az ehót nem 450 ezer forintig kell fizetni, hanem az csökkenthető az 
egyéni egészségbiztosítási járulékokkal.

Tehát áfamentes bevételek esetén ki kell lépni az evából még ak-
kor is, ha egyáltalán nincs költség.

Akinek viszont komoly számításokat kell végezniük, ők azok a vál-
lalkozók, akik áfás számlát állítanak ki, és rendelkeznek minimális 
költséggel. Megéri-e a teljes bevétel után megfizetni a 37%-ot, vagy 
csak a költségekkel csökkentett rész után fizetik a nyereség- és az osz-
talékadót? Sajnos nincs egy „instant” megoldás erre, mert a bevétel 
nagysága és a költség aránya más-más értéknél eltérő eredménye-
ket hozott. Sokan vélik vízválasztónak a 10%-os arányt, azaz, ha van 
10%-nyi költségünk, akkor már nem éri meg evázni. Szerintem ez attól 
is függ, hogy az áfás vagy nem áfás költség. Saját ügyfeleimnél azt a 
taktikát szoktam követni, hogy tényadatokra alapozva (pl. a 2015-ös 
év) kiszámoljuk, mennyit kellene adózni 2016-ban az egyik, illetve a 
másik rendszer szerint, ha ugyanennyi lenne a bevétel és a költség. Ez 
fogja megadni a választ a döntésre.

Az eva népszerűsége a kata bevezetése óta láthatóan csökkent, mégis előfordulhat, hogy valakinek a 6 
milliós korlát kevés, és bevételalapú, „olcsó” adózási formát választ. Kinek éri meg tehát az evát választani?

Kinek éri meg az eva szerint adózni?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Külföldön tanuló magyar diák   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kérdés lehet, hogy akkor milyen gyakran töröltessük az előírá-
sokat? Erre sem fogunk találni útmutatást, azt gondolom, legalább 
évente célszerű a kérelmet beadogatni, mivel a felhalmozott hátralé-
kok idővel a végrehajtáson kötnek ki, és az már nagyon kellemetlen, 
mert egy utólagos törléssel sem lehet végrehajtási költséget (5 ezer 
forint) visszacsinálni.

Egyéb kérdések

Lehet-e próbálkozni a tb-kártya passziválásával? 
A válasz az, hogy nincs mire alapozzuk, mert közösségi vagy egyezmé-
nyes országbeli munkavégzésre irányuló jogviszony kellene, ami egy 
diák esetében csak akkor igaz, ha dolgozik is külföldön.

Milyen külföldi biztosítást fogad el a NAV? 
Teljesen egyedi mérlegelés tárgya, a lényeg ügyféloldalon az, ha 

az adott országban bármilyen állami vagy magánbiztosítás összejön, 
akkor azzal be kell próbálkozni, persze a dokumentumok magyarra 
fordítását nem ússzuk meg.

Szabályos-e, ha mégis fizeti a diák (vagy a hozzátartozó) a havi já-
rulékot? 

Ez természetesen járható út.
Hogyan igazoljuk a huzamosságot, mekkora a minimális időtar-

tam? 
Erre sincs előírás, én azt gondolom, hogy 3 hónapon belül még 

ne nagyon irkáljunk kérelmet. Illetve a kérelemben nem kell túlzottan 
erősíteni azt a tényt, hogy sűrűn hazajárkál a diák.

Van-e teendő a T1011-es nyomtatvánnyal? 
Igen, be kell jelentkezni, és nem állíthatjuk le a kinttartózkodás 

alatt, hanem a kérelem alapján folyamatosan előíródó egészségügyi 
szolgáltatási járulékokat kell időnként töröltetni.

Ha egy magyar diák külföldön tanul, legyen akár az EU-ban, akár azon kívül, felmerülhet kérdésként az 
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége. A szabályozás továbbra is sok adminisztrációt kö-
vetel meg a diáktól.

Külföldön tanuló magyar diák
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha van a magánszemélynek belföldön állandó lak-
címe, akkor fizetnie kell a havi 67000 forintos egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot.

Biztosítottak-e?

A külföldön tanuló nagykorú diákok esetében 2007. április 1. óta, 
amikor a hozzátartozói ellátás megszűnt, az a probléma, hogy az ittho-
ni ellátásuk mennyiben rendezett vagy sem.

A kötelezettség oldal alapszabálya ismert: ha van a magánsze-
mélynek belföldön állandó lakcíme, akkor fizetnie kell a havi 6-7000 
forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. A közösségi jog, illetve 
a kétoldalú egyezmények nagy része nem oldja fel ezt a problémát, 
tehát hiába számít ellátottnak a diák a tanulmányai helyszíne szerinti 
országban, idehaza nem jogosult egészségügyi ellátásra, azaz fizetnie 
kellene és be is kell jelentkeznie T1011-en.

Az állandó lakcím visszaadása a diákok esetén nem alternatíva, 
tehát ez nem megoldás.

Kérelem

2015. január 1-jétől az Art. 20. § (7c) bekezdése tartalmaz egy új, legá-
lis kiskaput a kötelezettség alóli mentesülésre. Eszerint ha huzamosan 
tartózkodik a magánszemély külföldön, és az adott külföldi országban 
egészségügyi ellátásra jogot szerzett, akkor egy kötetlen formájú kére-
lemmel az ellátást igazoló bármilyen dokumentum becsatolásával tö-
röltetheti az egészségügyi szolgáltatási járulékban előírt, és akár már 
be is fizetett összegeket. 

A hangsúly a múlt időn van, tehát előzetes mentesülésről nem 
beszélhetünk, ezt nem is lehet kérelmezni. És akkor nézzük, milyen 
gyakorlati problémáink akadhatnak!



18. oldal www.iranyadomagazin.hu

Válasz-adó

A kifizetőnek egyik esetben sincs adólevonási 
kötelezettsége, kizárólag arra vonatkozóan cél-
szerű a magánszemélyt nyilatkoztatni, hogy in-

Az ingó vagyon értékesítéséből származó jöve-
delem megállapítása történhet különadózók-
ra vonatkozó szabályokkal, illetve gazdasági 
tevékenység keretében végzett ingóértékesí-
tés esetén az önálló tevékenységre vonatkozó 
szabályokkal. Mindkét esetben a bevételből 
a szerzési értéket, az értéknövelő beruházást, 
illetve az átruházással kapcsolatos kiadásokat 
kell levonni, és a különbözet – adómentessé-
gi szabályok figyelembevétele mellett – fog 
adózni. 

?

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.

góvagyon-értékesítés szabályai szerint adózik az 
eladást illetően. Ebben az esetben az ehofizetési 
kötelezettség is a magánszemélyen ragad.

A kifizető (cég, egyéni vállalkozó, iskola, egyéb szervezet) használt holmit vá-
sárol a magánszemélytől. Kell-e a kifizetőnek a kifizetett ellenértékből adót 
levonni, illetve kit terhel az ehofizetési kötelezettség?
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Válasz-adó

?
Azt szeretném megkérdezni, hogy kötelező-e elszámolni az értékcsökkenést. 
Sokan úgy vélik, hogy az éves értékcsökkenés elszámolása csak lehetőség, és 
nem kötelezettség. Azt gondolják, úgysem károsítjuk az államot, „mi baj lehet 
belőle”?

A kérdés általában akkor merül fel, ha a társaság adózás előtti eredménye 
az éves értékcsökkenési leírás elszámolása esetén veszteségbe fordul, így a 
hitelfelvétel vagy a már meglévő hitel hosszabbítása veszélybe kerül.

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

hatóan használni fogják. Az évenként el-
számolandó értékcsökkenés összegét az 
egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai elhasználódása 
és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási 
tevékenységre jellemző körülmények fi-
gyelembevételével kell megtervezni, és 
azokat a nyilvántartáson történő rögzítést 
követően a rendeltetésszerű használatba-
vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkal-
mazni.

A számviteli törvény fogalmazása szerint 
tehát „kell felosztani”, „kell alkalmazni”, 
amiből az következik, hogy a hivatkozott elő-
írásokat mindaddig alkalmazni kell, amíg az 
immateriális jószágot, a tárgyi eszközt az ál-
lományból ki nem vezetik, használaton kívül 
nem helyezik. 

A terv szerint elszámolásra kerülő ér-
tékcsökkenés megváltoztatására pedig csak 
akkor van lehetőség, ha az eszközben lénye-
ges változás következett be. Az adózás előtti 
eredmény veszteségessé válása azonban nem 
tekinthető ilyennek, még akkor sem, ha attól a 
társaság hitelfelvételi lehetősége függ.

Meg kell még említeni az egyik számviteli 
alapelvet is. Az óvatosság elvére sokszor hi-
vatkozunk, de azt gondolom, itt is megállja 
a helyét: az értékcsökkenést el kell számolni, 
függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye 
nyereség vagy veszteség.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök 
– a hasznos élettartam végén várható ma-
radványértékkel csökkentett – bekerülési 
értékét azokra az évekre kell felosztani, 
amelyekben ezen eszközöket előrelát-
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Annyit fizetsz, amennyit akarsz – avagy milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, 
amikor a vevő szabja meg az árat?   Dajka Edit

Ellenérték mint áfaalap a számlában

Tehát nem az eladó, hanem a vevő szabja meg az árat, ő dönti 
el, hogy mennyit tud vagy akar fizetni a vásárlás során. Az eladó 
pedig reménykedik, hogy legalább a költségei megtérülnek, jó 
esetben pedig a piaci árhoz közeli árat kap az értékesítés során. 
Mert ebben az esetben is értékesítésről van szó, amit előre nem 
tudunk számlázni, de amikor az ellenértéket megkapjuk, akkor vi-
szont kötelező!

Amennyiben a vállalkozás áfaalany, azaz levonhatja a tevékeny-
sége érdekében történt beszerzések áfáját, akkor az értékesítés 
során kapott pénzösszeg általános forgalmi adót is tartalmazó 
ellenérték. Ha ellenérték van, akkor számla-, illetve nyugtaadá-
si kötelezettség is van. De az alanyi adómentes vállalkozásnak is 
van számla-, illetve nyugtaadási kötelezettsége. Van néhány olyan 
adómentes szolgáltatás, amelynek végzése során mentesülünk a 
számlakibocsátási kötelezettség alól, így a nyugtakibocsátási kötele-
zettség alól is, de számviteli bizonylatot ebben az esetben is ki kell 
állítani. Ezeket a tevékenységeket az áfatörvény 85. § (1) és 86. § (1) 
bekezdése tartalmazza. 

Tehát, ha ilyen vállalkozást működtetünk, és beérkezik a bank-
számlánkra az összeg, akkor arról a lehető leghamarabb – az áfatör-
vény értelmében maximum 15 napon belül számlát kell kiállítania az 
eladónak. Számlát, hiszen ebben az esetben nem készpénzről van 
szó, a nyugtaadás nem működhet. Emiatt szükség van arra, hogy a 
vevő neve és címe ismert legyen, tehát ha interneten hirdetjük a tevé-
kenységet, be kell kérni ezeket az adatokat is. Amennyiben vállalkozás 

a vásárlónk, akkor pedig ő sem tudja bizonylat (számla) nélkül elszá-
molni a vásárlását, a banki utalását. 

Becsületkassza

Ma már egyre több helyen találkozunk a becsületkasszás módszerrel 
is. Attól, hogy egy vállalkozás becsületkasszás formában működik, a 
megszerzett bevétele ugyanúgy adóköteles. Itt egy kicsit nehezebb 
a helyzet a nyugtaadással, mert általában nem állunk a vevő fölött, 

Ma egyre több helyen találkozhatunk azzal a „lehetőséggel”, hogy egy termékért vagy szolgáltatásért annyit 
fizetünk, amennyit akarunk. Van ilyen étterem, nyelvóra, de az interneten is találunk olyan weboldalakat, 
amelyek úgy működnek, hogy ha tetszett az írás, „hívja meg a szerzőt egy kávéra”. Ennek egyik formája a 
becsületkassza.

Annyit fizetsz, amennyit akarsz 
– avagy milyen szabályok vonatkoznak arra az 
esetre, amikor a vevő szabja meg az árat?
Szerző: Dajka Edit
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adományért ellenszolgáltatást nem várunk, illetve nem kapunk. 
Abban az esetben, ha a vevő dönti el, hogy mennyit fizet, a fize-
tett összegért valamit adunk, illetve nyújtunk. Egy ellenőrzés során 
nem tudjuk megvédeni az álláspontunkat, ha azt gondoljuk, hogy 
azért, mert nem szabtunk konkrét árat, adományt kaptunk. Az sem 
lehet megoldás, ha ingyenes termékértékesítésnek, illetve szolgál-
tatásnyújtásnak kezeljük a becsületkasszás értékesítésünket, hiszen 
ingyenes értékesítés esetén az áfatörvény 11., illetve 14. §-a alapján 
ellenérték fejében történt értékesítésről, illetve nyújtott  szolgálta-
tásról van szó. 

Ha nem adunk nyugtát vagy számlát

Amennyiben egy értékesítésről nem adunk nyugtát vagy számlát, egy 
ellenőrzés során nagyon komoly bírságra számíthatunk. Az adózás 
rendjéről szóló törvény tartalmazza a részletes szabályokat, a 172. § 
alapján ez a mulasztás díja első alkalommal 1 millió forintig terjed-
het, második alkalommal már 12 napos üzletbezárás is jár érte és így 
tovább. Amennyiben nincs üzletünk, arra az esetre van üzletlezárást 
helyettesítő bírság. De ha menet közben nem derül ki, hogy nyugta, 
illetve számla nélkül értékesítünk, akkor sem lehetünk nyugodtak, 
hiszen erre utólag – elévülési időn belül – egy ellenőrzés során bár-
mikor fény derülhet.

Összefoglalva

Amennyiben úgy értékesítjük a termékeinket vagy nyújtjuk a szol-
gáltatásunkat, hogy a vevő dönti el, mennyit fizet érte, nem men-
tesülünk a nyugta-, illetve számlakibocsátási kötelezettségünk alól. 
Amennyiben bankszámlára érkezik a pénz, akkor tudnunk kell a 
vevő nevét és címét, hiszen a lehető leghamarabb, de maximum 
15 napon belül számlakibocsátási kötelezettségünk van a befolyt 
összegről. Amennyiben becsületkasszás ügyletünk van, akkor sem 
mentesülünk a nyugta, illetve számla kibocsátása alól, hogy ezt 
milyen formában tudjuk megoldani, ezt előre meg kell tervezni. A 
kiszabható magas összegű bírság miatt pedig nem szabad a szabály-
talanságot megkockáztatni. 

hogy mennyit is dob a kasszába. Viszont értékesítés történik, amiről a 
nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség fennáll. Az általános forgal-
mi adóról szóló törvény nyugta-, illetve számlaadási kötelezettséget 
tartalmazó szabályai nem tartalmaznak a becsületkasszára vonatko-
zóan kivételt.

A bevétel célja

Vannak olyan helyzetek, amikor valaki jótékonysági célra kívánja fel-
használni a becsületkasszás értékesítés során keletkezett bevételt. A 
felhasználás célja nem befolyásolja a bevétel megszerzésének körül-
ményeit, szabályait, tehát ebben az esetben sem mentesülhetünk 
a nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség alól. Minden bevételt 
bizonylatolni kell. 

Nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

A nyugtaadási kötelezettsége alól az adóalany egyedi engedély alap-
ján nem mentesíthető, nyugtaadási kötelezettség alól csak törvényi 
előírás alapján lehet mentesülni. Tehát nem kérhetünk felmentést 
azon a címen, hogy becsületkasszás módszerrel értékesítünk.

Az áfatörvény 167. §-a alapján jelenleg mentesül a nyugtakibocsátási 
kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) sajtóterméket értékesít;
b) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 

szerencsejáték-szolgáltatást nyújt;
c) kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesíti 

termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását.

Tehát a becsületkasszás értékesítés – amennyiben nem sajtóter-
mék, illetve automatából történő értékesítésről van szó – nem tar-
tozik ide, tehát kötelező a nyugta-, illetve kérésre számlaadás. Azt, 
hogy ez milyen módon oldható meg, a vállalkozásnak kell tudni 
eldönteni. Vagyis, amikor bevezetjük a becsületkasszás értéke-
sítést, akkor a nyugtaadási kötelezettség teljesítését is végig kell 
gondolni.

Lehet-e adomány a becsületkasszás bevétel?

Nem lehet adomány. Az adomány fogalmát a társasági adóról szó-
ló törvény 4. §-ában találjuk. Az adomány csak közhasznú szervezet 
vagy egyház támogatása lehet. Az adomány tehát támogatás. Az 

Ebben az esetben is értékesítésről van szó, amit elő-
re nem tudunk számlázni, de amikor az ellenértéket 
megkapjuk, akkor viszont kötelező!
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A probléma tehát onnan indul, hogy ha egy cégnek magasabb a pénz-
készlete, mint mondjuk azt a pénzkezelési szabályzatában maximális 
értékként rögzítette, akkor az e fölötti pénzkészletét kölcsönadja a ma-
gánszemély tulajdonos részére. 

A kölcsön után kamat jár

Az szja-törvény 72. §-a szerint ezután a kölcsön után a mindenkori 
jegybanki alapkamat +5% mértékű kamatot kell a magánszemélynek 
megfizetni, ellenkező esetben a magánszemélynél kamatkedvez-
ményből származó jövedelem keletkezik.

A jegybanki alapkamat 5-6%-os mértéke mellett és mondjuk egy 
10 millió forintos kölcsönre számítva is több mint 1 millió forint. Sze-
rencsére a jegybanki alapkamat jelenleg ennél sokkal kedvezőbb, 
most pontosan 1,35%. A minimálisan „elvárt” kamat tehát 6,35%.

Ha ezt a magánszemély megfizeti, akkor adókötelezettség nem ke-
letkezik, viszont a pénztár értéke tovább emelkedik. És egész addig ez 
tovább halmozódik, amíg a probléma meg nem oldódik.

Ha viszont a magánszemély kamatmentesen kapja a kölcsönt, ak-
kor a pénztár nem emelkedik tovább, sőt.

Ezt az összeget le kell adózni, mint kamatkedvezményből származó 
jövedelmet. Ennek mértéke 2015-ben 16% szja és 27% eho, de figye-
lembe kell venni az 1,19-szeres adóalap-eltérítést.

Pontosabban

Ha 10 millió forintra keresünk megoldást, és a jegybanki alapkamat 
1,35%, akkor 

10 000 000 × (1,35+5)% = 635 000 Ft a kamat. Ha ezt a magánsze-
mély nem fizeti meg, akkor ezután a kifizetőt terhelő adó: 635 000 × 
1,19 × (16+27)% = 325 000 Ft.

További hatásként megjegyzendő, hogy ha kamatot fizet a tag, 
akkor az bevétel a társaságnak, mely után társaságiadó-fizetési köte-
lezettség van. Ha pedig a kamatkedvezményből származó jövedelem 
adózását választjuk, akkor az a cégnél ráfordítás, tehát csökkenti a 
társaságiadó-fizetési kötelezettségünket.

(Ha a tízmilliós kölcsönre vetítem vissza, valószínűleg vállalkozónk 
nem talált volna a bankoknál ilyen kedvező kamatra hitelt… De általá-
ban ez nem szokott érv lenni.)

Fontos, hogy ezt az év végén akár így, akár úgy, de rendezzük. 

A könyvelők sokszor „orvosolják” a magas pénztárt a vállalkozásoknál azzal, hogy a tagnak kölcsönadják. 
A megoldás azonban csak átmeneti, és ráadásul ebben az átmeneti időben is jár adókötelezettséggel. És 
persze fontos, hogy erről a tag is tudjon. Mármint, hogy a pénz nála csak kölcsönben van…

Magánszemélyeknek adott 
kölcsönök problémái
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Vezércikk

Családi kedvezmény 2016.

Megkezdődik egy új év, ezért érkeznek az új nyilatkozatok. A gyerme-
kek után járó kedvezmény sok családnak nagy segítség, de az adózási 
szabály bonyolultsága nem segíti az egyszerű emberek nyilatkozat-
tételét. Nincs mese, nekünk, munkáltatóknak kell segítenünk. Elin-
dulhat az élettársak év eleji nyilatkozatrohama, ezért érdemes tudni, 
hogy mire figyeljenek a munkáltatók.

Hogyan választanak a cégek könyvelőt?

Lehet, hogy ez a cikk azoknak a kisebbségben levő cégvezetőknek szól, 
akik ezt az újságot olvassák, de a figyelmes könyvelők ezzel akár fel is 
mérhetik saját vállalkozásukat. Vajon mennyire felelnek meg annak a 
10 (illetve 11) kritériumnak, melyet összeszedtünk a cikkben a köny-
velőkkel szembeni elvárásokról?

Folyamatos ügyletek

Félévkor a könyvelők szolgáltatására már életbe lépett az új időszakos 
elszámolási szabály. Elérkezett a 2016-os év, amikor viszont minden 
olyan értékesítést, mely időszakos ügylet, az új szabály szerint kell 
számlázni. A végtelen számú példa mellett természetesen a leggya-
koribb a bérleti díj kérdésköre. Ezzel összefüggésben azt is vizsgáljuk, 
hogy az annak részeként továbbszámlázott közüzemi számlákat ho-
gyan kell kezelni a 2016. évi változások tükrében.

Számviteli politika

A számviteli törvény 2015 nyarán elfogadott módosítása 2016. január 
1-jén hatályba lépett, amivel több új szabályt is meg kell tanulni. És amit 
a számviteli törvény módosításakor sosem úszunk meg, az a számvite-
li politika módosítása. Cikkünkben sorba szedjük azokat az elemeket, 
melyeket biztosan módosítani kell, de lesznek új definíciókon alapuló 
kiegészítések is.

23. oldal



24. oldal www.iranyadomagazin.hu

Figyelmesen olvastál?

1.	 Az	egyéni	vállalkozók	a	fizetendő	adójukat	45	napig	
halaszthatják.	Mikortól	kell	számolni	a	45	napot?

a) A számla keltétől.
b) A számla teljesítési időpontjától.
c) A számla fizetési határidejétől.

2.	 Mikor	évül	el	a	2010.	december	havi	áfabevallás?
a) A 2010-et követő 5. év utolsó napján, azaz 2015. december 

31-én.
b) A decemberi bevallás benyújtásától számított 5 éven belül, azaz 

2016. január 20-án.
c) A bevallás benyújtását követő 5. év utolsó napján, azaz 2016. 

december 31-én.

3.	 Az	alábbi	 cégek	közül	kinek	van	helyiadó-feltöltési	
kötelezettsége	2015.	december	20-án?

a) Annak a tao-alany kft.-nek, amelynek a 2014. évi árbevétele a 
100 millió forintot meghaladta.

b) Annak a tao-alany kft.-nek, amelynek a 2015. évi árbevétele vár-
hatóan a 100 millió forintot meghaladja.

c) Annak a tao-alany kft.-nek, amelynek 2014-ben ténylegesen, és 
2015-ben várhatóan az árbevétele a 100 millió forintot megha-
ladja.

4.	 Heti	32	órás	munkaviszony	esetén	mennyi	munka-
közi	szünet	jár	a	munkavállalónak?

a) Semennyi, mert részmunkaidőben foglalkoztatott.
b) 20 perc.
c) 30 perc.

5.	 A	beszámoló	melyik	sorában	kell	a	támogatásra	ka-
pott	előleget	feltüntetni?

a) Ha a mérlegkészítés időpontjáig sem történik meg az elszámolás, 
akkor az előleget a kötelezettség sorban kell feltüntetni.

b) Ha a támogatásból beszerzett eszköz aktiválásra került, és az ér-
tékcsökkenés elszámolása megkezdődött, akkor a bevételek és 
az elhatárolások között.

c) A kapott támogatásokat a pénzügyi teljesítés napján a bevételek 
között kell kimutatni.

+1.	Hogyan	kell	figyelembe	venni	egy	katás	vállalkozó-
nak	a	fiatalagrárgazda-támogatást?

a) A támogatás adómentes, így azt az adóalapnál nem kell figyelem-
be venni.

b) Ha legalább olyan mértékű költséggel is rendelkezünk akkor 
nem bevétel, egyéb esetben a kata összeghatárába beszámító.

c) A kata összeghatárába minden esetben be kell számítani.

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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