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A személyi jövedelemadó-bevallás őstermelős részén is megjelentek 
különféle EU-s támogatások iránt érdeklődő nyilatkozatok, táblák. 
Ezzel az adatszolgáltatással valamilyen szinten minden olyan ős-
termelőnek (illetve könyvelőjének) meg kell izzadni, aki bevallás be-
nyújtására kötelezett. A táblázatok, nyilatkozatok jó része ráadásul 
adórendszeren kívüli támogatások felől érdeklődik, melyek személyi 
jövedelemadóbeli elszámolása független attól, hogy adatszolgálta-
tással érintett támogatásról van-e szó vagy sem.

Őstermelők EU-s támogatása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az adatszolgáltatás célja

Ennek az új adatszolgáltatásnak vélhetően az 
lehet a célja, hogy minden őstermelő szintjén 
ismert legyen a támogatónak, hogy az adott 
őstermelő EU-s támogatás szempontjából 
irányadó keretéből a támogatás pillanatában 
már mennyit használt fel. Az adóhatóság eb-
ben a tekintetben csak „adatfolyosó” szerep-
pel fog bírni, mivel az őstermelők esetében az 
adórendszeren belüli támogatás EU-s támo-
gatásokkal érintett adótartalma minimális.

Az 1553-as bevallás 12-01; 12-02; 12-
03-as pótlapjainak érintett nyilatkozatairól, 
táblázatairól lesz szó. Az adórendszeren 
kívüli támogatásokat öt nagy csoportra kell 
osztani:

• mezőgazdasági/agrár de minimis,
• általános de minimis,
• mezőgazdasági (agrár-csoportmentes-

ségi),
• általános csoportmentességi,
• minden egyéb állami vagy önkormány-

zati támogatás.
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a hangsúly a 2015. január 1-jétől megítélt 
támogatásokon van. 

– Az adatszolgáltatást forintban kell megadni, 
de ne feledjük, hogy az értékhatárok euró-
ban vannak megadva, tehát itt is kell(ene) 
egy saját nyilvántartás, amelyben euróra 
átszámítva is meg tudjuk mondani, mennyi 
a keret.

– Az adatszolgáltatással érintett, megítélt tá-
mogatások jogosságát az adatszolgáltatás 
kapcsán nem kell vizsgálni.

– A támogatástartalom meghatározásánál 
elsősorban a határozatból induljunk ki, ott 
„elvileg” kiszámítva meg van adva az ösz-
szeg. Ha mégis számítgatni kellene, akkor 
a 37/2011. Korm. rendelet mellékleteiben 
találunk képleteket. Hát ezek a képletek ko-
moly matematikai feladványoknak néznek 
ki, itt megint azt mondanám, hogy közelít-
sünk. Ha mondjuk van egy támogatás, amit 
3 éven keresztül folyósítanak, akkor a refe-
rencia-kamatlábbal való bíbelődés helyett 
megnézzük, hogy a 3 év alatt mekkora ösz-
szeget fognak folyósítani, és ezt összevontan 
beírjuk a támogatástartalom rovatba.

A következő lépésben nézzük az első olyan 
táblát, ahol nyilatkozni kell (12-01-es lap alja).

Ennél a nyilatkoznál a következő szabályo-
kat kell követni:
– Ha csak mezőgazdasági (agrár-csoport-

mentességi) és/vagy általános csoport-
mentességi és/vagy mindegy egyéb állami 
vagy önkormányzati támogatásban részesül 

Az adórendszeren kívüli támogatások ka-
tegóriáját tartalmazza a támogatási határozat, 
illetve az MVH honlapjáról (https://www.mvh.
gov.hu/tamogatasok − Nemzeti támogatások 
menüpontban látható) csoportosítva is le le-
het gyűjteni azt, hogy az egyes támogatások 
melyik halmazba tartoznak.

Adatszolgáltatást alapvetően az első négy 
esetben kell adni, azzal, hogy ha nincs de 
minimis támogatás az adott évben, akkor a 
csoportmentességi támogatásokról sem kell 
adatot szolgáltatni.

Az EU-s támogatások rendszere egy őser-
dő, abban eligazodni nem igazán lehet, egy-
szerűbbnek tűnik, ha összefoglalom, milyen 
„hüvelykujj” szabályokat érdemes követni.
– Alapvetően az adatszolgáltatásnak nincs 

nagy súlya adózási szempontból, ha vala-
melyik adat pontatlan, akkor azért lehet 
saccolni. Például a támogatási határozat 
hiányában nem lehetne a dátum rovatot 
kitölteni, viszont a banki utalásból meg le-
het azért közelíteni ezt a dátumot. A hazai 
őstermelők szinte mindegyike messze nem 
használja ki a de minimis támogatásokra 
megadott 3 éves támogatási keretet, ezért 
nincs nagy kockázata az adatszolgáltatás 
pontatlanságának.

– Ha nincs szja-bevallási kötelezettsége a ter-
melőnek (például 600 ezer forint alatti, tá-
mogatások nélkül számított bevétele van), 
akkor nincs adatszolgáltatási kötelezettsége 
sem.

– Adórendszeren kívüli adatokat, illetve a hát-
rányos térségben alkalmazható egyösszegű 
écs-t mint igénybevett támogatást kell csak 
feltüntetni, pl. a 100 ezer forintos ősterme-
lői adókedvezményt nem. Ez viszont nem 
jelenti azt, hogy a 100 ezer forintos őster-
melői adókedvezményre vonatkozóan saját 
nyilvántartással nem kellene rendelkezni. A 
szabály itt az, hogy 3 adóév alatt a 15 ezer 
eurós értékhatárt nem lépheti át adórend-
szeren kívüli és belüli támogatással. Azzal, 

hogy a termelő a bevallásában szerepelteti 
a 100 ezer forintos adókedvezményt, illetve 
az adórendszeren kívüli támogatásokat, az 
adóhatóság (és így a támogatásokat vizs-
gáló iroda is) hozzájut ahhoz az adathoz, 
hogy egy adott termelőnek mennyi még a 
támogatható kerete.

– A támogatás bevallásban történő szja sze-
rinti elszámolása és az adatszolgáltatási 
kötelezettség elválhat egymástól időben. 
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a tá-
mogatás odaítélése napjának megfelelő 
év első napjától (2015. január 1.) a be-
vallás benyújtása napjáig (2016. tavasz) 
kell szerepeltetni. A támogatás folyósítása 
már kilóghat ebből az időszakból, tehát a 
támogatás bevételek közötti elszámolása 
és az adatszolgáltatás között ne keressünk 
kapcsolatot. Fejlesztési célú támogatás ese-
tén lehet, hogy nem is fog a bevallásban a 
bevételek között soha szerepelni az összeg 
(utólagosan folyósított támogatások esetén 
az Szja tv. 7. § (1) v) pontja alapján ez lehet-
séges), ugyanakkor az adatszolgáltatásban 
pedig szerepelni fog.

– Közös őstermelői igazolvány, illetve csa-
ládi gazdaság esetén annak a személyek 
kell adatot szolgáltatnia, aki ténylegesen 

igényli a támogatást. Azt pedig tudjuk, hogy 
a támogatás formájában érkező bevételt a 
tagok számával egyenlően osztjuk szét.

– A kitöltési útmutató szerint 2013. évre is 
vissza kellene menni, de szerintem telje-
sen felesleges azért feltúrni a papírokat, 

Ha nincs de minimis támogatás az adott évben, akkor a cso-
portmentességi támogatásokról sem kell adatot szolgáltatni.

➦
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a termelő, akkor csak az első rubrikába ke-
rül „X”, és a 12-03-as lap támogatásos táb-
lája üresen marad.

– Ha már van bármilyen de minimis 
támogatás is a palettán, akkor:
° Vizsgáljuk az egy és ugyanazon vállal-

kozásokat (ha nincs, akkor a második 
rovatba „X”, ha van, akkor a 12-03-as 
lapon meg kell adni az adószámokat). 
Az egy és ugyanazon vállalkozás fogal-
ma nem azonos a kapcsolt vállalkozás 
fogalmával, de itt érdemes egyszerűen 
gondolkodni: azokat a cégeket írjuk be, 
ahol a támogatást felvevő őstermelő 
saját maga vagy közeli hozzátartozóival 
együtt több mint 50%-os tulajdonos.

° Csoportmentességi rendeletben 
meghatározott intenzitási mutató át-
lépésére vonatkozóan nyilatkoznunk 
kell, azaz a harmadik rovatba „X”. 
Egyébként, ha ide nem „X”-elünk, 
akkor azt jelenti, hogy jogszerűtlenül 
vettünk igénybe támogatást (például 
a 70%-os támogatási intenzitás mellett 
az adott beruházásra célzottan adott 
mindenféle támogatás ezt a küszöböt 
átlépi). Ezzel a nyilatkozattal akkor kell 
érdemben foglalkozni, ha több tízmilli-
ós bevételt realizáló családi gazdálko-
dóról van szó, egyébként felesleges. A 
támogatáshalmozási szabályt szintén 
csak kifejezetten nagy termelők esetén 
érdemes vizsgálni.

A 12-03-as lapon találjuk a következő 
táblázatunkat.

a családi gazdálkodó, a családi gazdaság tag-
ja, illetve a regisztrációs számmal rendelkező 
termelő ide akkor sem ír adatot, ha egyösz-
szegű értékcsökkenést érvényesít, a táblázat 
kizárólag a többi őstermelő esetén töltendő, ha 
hátrányos térségben helyez üzembe eszközt, és 
alkalmazni akarja az egyösszegű értékcsökkené-
si leírás lehetőségét. Ez utóbbi kijelentésből az 
is következik, hogy az a termelő, aki nem családi 
gazdaság feje vagy tagja, illetve nem regisztrált 
termelő, nem érvényesíthet egyösszegű érték-
csökkenést, ha nem hátrányos térségben helye-
zi üzembe az eszközt.

Ha eljutunk addig, hogy a táblázatot tölteni 
kell, akkor kérdés lehet, hogy melyik oszlopba ke-
rüljön az adat. Ez részben választás kérdése. Anél-
kül, hogy belebonyolódnánk az EU-s rendeletek 

szabálydzsungelébe, azt lehet kijelenteni, hogy 
igazából az „a” oszlop, illetve az „e” oszlop közül 
kell választani. Ha a mezőgazdasági de minimis 
3 év/15 000 euró értékhatárához egyébként 
nagyon közel vagyunk vagy már ki is merítettük, 
akkor az „e” oszlopba még beírható az adat.

Az EU-s támogatásos rendeletek most már 
az őstermelőknek (illetve könyvelőiknek) fel-
adják a leckét. A bevallás kitöltésére álló idő 
rövidsége, illetve az adatszolgáltatás súlytalan-
sága okán mégis azt mondom, hogy nem kell 
nagy erőfeszítésekkel nekilátni a kitöltésének 
− ha nincs meg valamelyik támogatásos doku-
mentum, de az utalásból ki lehet következtetni 
az adatokat, akkor ez utóbbi adatokkal feltölt-
hetjük az adatszolgáltatást.

A 80-83-as sorokat csak akkor töltsük, 
ha de minimis támogatásunk van, más 
támogatástípusok esetén egyáltalán nem 
töltjük a táblát.

A támogatási döntés dátuma az az időpont, 
amikor a támogatás igénybevételének jogát a 
kedvezményezettre ruházzák, azaz a támoga-
tásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte.

Az euróösszeget nem kell beírni, de utal-
tam rá, hogy saját nyilvántartás szerint elvileg 
euróban kellene követi a támogatási keretet. 
A támogatási döntés napját megelőző hónap 
utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett 
devizaárfolyamot kell alkalmazni az átváltáshoz.

Végezetül vegyük a 12-02-es lapon találha-
tó táblázatot.

Ez a táblázat kakukktojás az eddigiekhez ké-
pest, ugyanis eddig végig arról volt szó, hogy az 
adórendszeren kívüli támogatásokról kéri a be-
vallás az adatszolgáltatást. Ez a táblázat viszont 
az egyösszegű értékcsökkenés mint adórend-
szeren belüli támogatás támogatástartalmát 
kéri kimutatni. Nagyon fontos tudnivaló, hogy 

Ha nincs de minimis támogatás az adott évben, akkor a cso-
portmentességi támogatásokról sem kell adatot szolgáltatni.

➦
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jövedelemadó-előleget, míg a kifizető ugyanezen adóalap után fizet 
szochót vagy ehót.

Ha a bevallásban a ténylegesen elszámolható költség mértéke 
mindösszesen a bevétel 20%-a, akkor a hiányzó 30% után a magán-
személy természetesen megfizeti az szja-t, és fizet további 39% kü-
lönbözeti bírságot. Egy túlzott költségnyilatkozattal a magánszemély 
tehát azt a kockázatot vállalja, hogy a kifizetői terhet is neki kell állnia 
a bevallásban.

Téves adókedvezmény

A helytelen adókedvezményről szóló nyilatkozatoknál általában nem 
az van a háttérben, hogy ne tudnánk, hány gyerekünk van, vagy hogy 
mikor házasodtunk. 

A hiba általában ott következik be, ha teszünk egy nyilatkozatot, és 
azt a körülmények változása esetén elfelejtjük módosítani.

Az egyik legtipikusabb hiba az, ha a gyermek után az év elején 
kérjük a családi kedvezményt, majd miután az érettségi után már 
nem jár a gyermek után családi pótlék, le kell mondani a családi 
kedvezményt is.

Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy ha téves vagy valótlan nyilatkozatot tesznek év közben, és emiatt visz-
szafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor arra a bírságot nekik kell a bevallásban megállapítaniuk. Apró 
jelekből ezt a NAV is tudja, így kockázatot jelenthet, ha nem foglalkozunk vele.

Különbözeti bírság a bevallásban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Törvényi előírás

A törvény két esetet definiál, amikor a magánszemélynek különbözeti 
bírságot kell bevallania.

Az egyik a helytelen költségnyilatkozat, a másik pedig a helytelen 
adókedvezmény-nyilatkozat.

Az első esetben az előzmény, hogy a magánszemély az adóelőleg 
megállapításához tett nyilatkozatában a tételes igazolással elszámol-
ható költség levonását kérte, azaz arra számít, hogy a számlákkal 
igazolt költségét elszámolva kisebb lesz az adóalapja. Majd év végén 
kiderül, hogy a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja az ösz-
szevont adóalap megállapításánál elszámolt igazolt költséget, azaz, 
valójában nem lett annyi költsége, mint amekkorára számított.

Ebben az esetben a költségkülönbözet 39%-át köteles a magán-
személy különbözeti bírságként az adóbevallásában bevallani és 
megfizetni.

A másik esetben az a tényállás, hogy a nyilatkozattételkor fennálló 
körülmények ellenére családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, 
adókedvezmény mégsem jár, azaz az évközi érvényesítés jogalap nélkü-
li. Ennek következtében a bevallásban befizetési különbözet mutatkozik, 
ami után 12% különbözeti bírságot kell bevallani és megfizetni.

Bírság mértéke

Azt láthattuk, hogy a két esetben nem egyforma a „büntetés” tétele. 
Pedig valójában igen.

A költségelszámolásnál ugyanis a 12%-os „büntetésen” felül meg 
kell fizetni azt a 27%-os adómértéket is, melyet a kifizető takarított 
meg azzal, hogy év közben a magasabb költség miatt alacsonyabb a 
kifizetői szocho vagy eho alapja.

Számszerűsítve, hogy ha valaki év közben 50%-os költségnyilat-
kozatot tesz, akkor a magánszemély a másik 50% után fizet személyi 

Az egyik legtipikusabb hiba az, ha a gyer-
mek után az év elején kérjük a családi 
kedvezményt, majd miután az érettségi után 
már nem jár a gyermek után családi pótlék, 
le kell mondani a családi kedvezményt is.
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Bukhat a részletfizetési lehetőség

Kezdjük azzal, hogy milyen esetekben van részletfizetési lehetőség. 

Minden adófizető magánszemély élhet a részletfizetés lehető-
ségével, aki nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötele-
zett áfafizetésre. A kedvezményt abban az esetben választhatja, ha 
200 000 ezer forintot meg nem haladó részletfizetését legfeljebb hat 
hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti.

A kedvezményt akkor is veheti, ha a fizetendő adója és az egész-
ségügyi hozzájárulás együttes összege több mint 200 000 forint, de 
a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a személyi jövede-
lemadó-bevallásában átvezetteti, és ezáltal a valódi személyi jövede-
lemadó- és egészségügyi hozzájárulás-befizetési kötelezettsége nem 
több, mint 200 000 forint.

Aki a fizetendő adókötelezettségét hat hónapon belül ki tudja fizet-
ni, annak is javasolt a 6 hónapos részletfizetést jelölnie, hiszen sem-
milyen hátránnyal nem jár, korábban fizetni pedig bármikor lehet.

És hogyan befolyásolja a különbözeti bírság a fizetendő adót? A 
különbözeti bírságot nem az adóhatóság veti ki, hanem a magánsze-
mélynek az szja-bevallásában saját magának kell bevallania, ráadásul 
a bevallásban eltöltött helye alapján szja-ként kell bevallani.

Ez a nyomtatványkép is jól mutatja, hogy hiába lesz kisebb az adó-
zó terhére mutatkozó különbözet 200 ezer forintnál, a bevallott 39%-
os vagy 12%-os különbözeti bírság végül a 103-as adónemkódra, azaz 
az szja-tartozásra kerül előírásra. 

A változást akkor is be kell jelenteni, ha a szülő arra számít, hogy 
a gyermeke szeptembertől felsőoktatási intézményben tanul tovább, 
mert ettől nem válik jogosulttá a kedvezményre. Ráadásul három vagy 
több gyermek esetén a családi kedvezményre vonatkozó nyilatkozat-
módosítás elmaradásának következménye súlyosan nehéz helyzetbe 
hozná a családot, hiszen a leérettségizett eltartott után július–decem-
ber hónapokban jogtalanul érvényesített kedvezmény százezres nagy-
ságrendű befizetési különbözetet és több tízezer forint különbözeti 
bírságot jelent.

2016-tól pedig már az egy- és kétgyerekesek kedvezménye között 
is van különbség – és bár lényegesen kisebb, mindenképpen érde-
mes a nyilatkozatot módosítani.

Annak a szülőnek pedig, aki az év elejétől három gyermek után 
vette igénybe a családi kedvezményt, 
különösen fontos figyelmet fordítania 
a nyilatkozat módosítására. Ugyanis, ha 
ezt nem teszi meg, és a leérettségizett 
gyermek nem tanul tovább (ha például 
a felvételi nem sikerül), akkor a másik 
két gyermek után is jogtalanul érvénye-
sít egy csomó kedvezményt.

Mennyit is?
Ha már a 2016-os adatokkal szá-

molunk, akkor a háromgyerekesek 
kedvezménye gyermekenként havonta 
220 ezer forint, míg a kétgyerekese-
ké 83  330 Ft. Tehát 6 hónapra nem 
háromszor 220 ezer forint után jár 
kedvezmény, hanem kétszer 83  330 
Ft után.

Mindez 6 hónapra így néz ki:
6 × (3 × 220 000 – 2 × 83 330) × 0,15 = 444 006 Ft befizetendő 

szja-t jelent, és további 53 281 Ft különbözeti bírságot.

Az egyik legtipikusabb hiba az, ha a gyer-
mek után az év elején kérjük a családi 
kedvezményt, majd miután az érettségi után 
már nem jár a gyermek után családi pótlék, 
le kell mondani a családi kedvezményt is.
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Egyre gyakoribb, hogy ą külföldön 
próbál szerencsét. Náluk ilyenkor 
merül fel kérdésként, hogy ho-
gyan is kell kitölteni a bevallást, 
ha egyáltalán kell bevallást adni. 
A külföldön dolgozó magyarok 
nagy számára tekintettel, remél-
hetőleg sok mindenkinek hasznos 
lesz a téma.

jük, hogy a 2015. december 31-i árfolyammal 
számítjuk át az egész 2015. évben realizált kül-
földről származó bért.

2.

Ha nincs itthon semmilyen adóbevallási 
kötelezettség alá eső jövedelme a ma-
gánszemélynek, akkor bevallást sem kell 
adni. 

Előfordul, hogy bizonyos országokban 
(Németország, Ausztria) visszatérítést 

Ha itthon is van neki adóköteles jövedel-
me, akkor a külföldi bért a C lap 57-es sorá-
ban kell forintosítva szerepeltetni. A forintra 
történő átszámítás során a szabály az lenne, 
hogy a magánszemélynek meg kellene néznie 
a bankszámláját, és döntése alapján:

• vagy a pénz jóváírása napján,
• vagy a pénz jóváírása hónapját megelő-

ző hónap 15. napján
érvényes MNB-árfolyammal kell átszámolnia 
a külföldi pénznemben megállapított bruttó 
bért. Mivel ennek a jövedelemadatnak nincs 
kihatása a bevallás egyéb soraira, illetve a 
különféle kedvezményekre, ezért megtehet-

Bevallás formái

A külföldön megkeresett munkabér magyar adó-
zásban általában négyféle formában jelenik meg:

• csak tájékoztató adatként jelenik meg,
• egyáltalán nem vallja be a magánsze-

mély,
• itthon adózik a külföldi adó beszámítá-

sával,
• teljes egészében itthon adózik.

1.

A belföldi adókötelezettséget alapvetően az 
befolyásolja, hogy van-e egyezmény a jövede-
lem forrása szerinti országgal, illetve a munkát 
ténylegesen hol végzi a magánszemély.

A leggyakoribb szituáció az, hogy EU-tag-
államba, Kanadába, USA-ba megy dolgozni 
a magánszemély. Ezekkel az országokkal van 
kettős adós egyezménye hazánknak.

A belföldi adókötelezettséget alapvetően 
az befolyásolja, hogy van-e egyezmény a jövedelem 
forrása szerinti országgal, illetve a munkát ténylegesen hol 
végzi a magánszemély.

Külföldön 
dolgozó 
magyarok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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kaphat a magánszemély, ha magyar adó-
hatóság által kiállított jövedelemigazolást 
visz. A jövedelemigazoláshoz szükséges az 
1553-as bevallás beadása, értelemsze-
rűen 0-san, tájékoztató adatként pedig a 
C lap 57. sorában be kell írni a külföldi 
bért.

3.

Vannak olyan országok (például arab, af-
rikai, dél-amerikai), melyekkel hazánknak 
nincs egyezménye. Ha innen származik 
jövedelme a magyar állampolgársággal 
még rendelkező magánszemélynek, ak-
kor ezt a jövedelmet biztos, hogy be kell 
vallani.

A jövedelmet a 17. sorba kell beírni. 

A külföldön megfizetett adóból figyelembe 
vehető összeget (a külföldi adó 90%-a, illetve 
a ténylegesen fizetendő belföldi adó közül a 
kisebb számot) a B lap 42. sorában kell sze-
repeltetni.

4.

Vannak olyan országok, ahol személyi jövede-
lemadónak megfelelő adót nem is fizet a bére 
alapján a munkavállaló. Ekkor bizony a 16% adót 
nem lehet semmivel sem csökkenteni. Ne feled-
jük, hogy belföldi adókötelezettség itt is akkor 
van, ha a magánszemély magyar állampolgár.

5.

A 3. és 4. esetben nemcsak személyi jövedelem-
adóval kell számolni, hanem a 27% egészség-
ügyi hozzájárulás megfizetésének a kötelezett-
sége is fennáll. De miért is? Mert összevonás alá 
eső jövedelmet szerez a magánszemély, a mun-
káltatója nem kifizető, és az ehomentesítések 
nem tartalmazzák ezt az esetet. 

A könnyebbség annyi, hogy mivel maga 
után kötelezett az eho megfizetésére a  

 
magánszemély, és az ehót ilyen esetben 
költségként nem számolhatja el, ezért a 
számított jövedelem (bruttó bér) 78%-át 
kell szja- és ehoalapnak vennie. Így a jöve-
delmet terhelő összes adóteher – ha nincs 
külföldi adó – 43% helyett 33,54% (sovány 
vigasz) lesz.

Nézzük meg számokban

Egy magyar állampolgár magánszemély nem 
egyezményes országból szerez a 2015. évben 
6 millió forint bérjövedelmet. Az adott ország-
ban 600 ezer forintnak megfelelő személyi 
jövedelemadót vonnak tőle.

Mivel van ehokötelezettség, ezért a számított 
jövedelemnek csak a 78%-át írjuk be a 17. sorba.

A külföldön megfizetett adót pedig beszá-
mítjuk a B lapon.

Személyi jövedelemadóban tehát 208 800 
forint fizetendő adóval kell számolni.

Hátravan még az eho:

Egyébként negyedéves bontásban kellene 
bevallani, az egyszerűség kedvéért szerepel az 
utolsó oszlopban.

A leírtak alapján látható, hogy gond akkor 
van, ha nem egyezményes országból származó 
jövedelem után kell adózni. Egyezményes or-
szág esetén maximum csak adatszolgáltatási 
kötelezettség van.

A belföldi adókötelezettséget alapvetően 
az befolyásolja, hogy van-e egyezmény a jövedelem 
forrása szerinti országgal, illetve a munkát ténylegesen hol 
végzi a magánszemély.

➦

➦

➦

➦

➦

A magánszemélyek külföldről származó 
jövedelmének adóztatásáról, és járulékkö-
telezettségéről a nav 4. számú információs 
füzetében még további hasznos dolgokat 
olvashatsz.
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Az előző számban azzal az esettel foglalkoztunk, 
amikor a civil szervezet ugyan más formában, de 
folytatja tevékenységét. Folytassuk a témát a jog-
utód nélküli megszűnések eseteivel.

A civil szervezetek megszűnése 2. rész   Láng Noémi

A civil szervezetek 
megszűnése
2. rész
Szerző: Láng Noémi

• Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el 
a 10 főt.

Egyesület megszüntetésének folyamata

A döntéshozó szerv megállapítja a végelszámolás kezdetét a szervezet 
megszűnéséről szóló határozatában. Ebben a határozatban kell kije-
lölni a végelszámolót, és rendezni a szervezet vagyoni részesedésével 
működő jogalanyok, és a részvételével működő alapítványok vagy 
egyesületek sorsát. 

A végelszámolás kezdetét be kell jelenteni a bíróságnak. Erre a bí-
róság nyomtatványt tett közzé PK−156 megjelöléssel. A nyomtatványt 
a végelszámoló adja be az illetékes bírósághoz. 

A kérelemhez csatolni kell a végelszámolás megindítására és a 
végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatot tartalmazó jegyző-
könyvet és az azt elfogadók jelenléti ívét. A jelenléti ívnek tartalmaznia 
kell a név és a lakóhely vagy székhely mellett az aláírást is.

Az alapítvány megszűnésének további lehetséges okai

• Az alapítói cél megvalósult, és az alapító nem jelölt meg új célt 
[Ptk. 3:403. § (1) a)].

A jogutód nélküli megszűnés

A működés befejezése történhet úgy is, hogy a szervezet tagjai vagy 
alapítói nem kívánják a tevékenységet semmilyen formában tovább 
folytatni. Ez a tevékenység jogutód nélküli megszüntetése.

A megszűnés formái, folyamata

A civil szervezet jogutód nélkül különböző okokból szűnhet meg álta-
lánosságban. Ilyenek lehetnek:

• a határozott időtartam, amire a szervezet létrejött, eltelt, 
• a szervezet megszűnésére meghatározott feltétel bekövetke-

zett,
• a tagok vagy az alapítók elhatározzák a megszűnést,
• egy arra jogosult szerv megszünteti.

A megszűnést minden esetben megelőzi egy folyamat, melynek során 
a szervezet vagyoni viszonyait lezárja, és a bíróságtól kérelmezi a nyil-
vántartásból való törlését.

Egyesületek megszűnésének további lehetséges okai

• A cél megvalósult. 
• A cél megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem jelöltek 

meg.
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vagy „megszüntetve” lesz, és 45 napos határidővel felhívja a hite-
lezőket igényük bejelentésére. Ha a határidő leteltével a szervezet 
vagyonára vonatkozó adat nem merül fel, megindítja az eljárást, 
mely ellen fellebbezésnek helye nincs. A szervezet státusa „törlés 
alatt”-ra vált.

Az eljárás megindításáról 5 munkanapon belül értesíti az érintett 
hatóságokat és 60 napon belül várja a tájékoztatásukat a civil szerve-
zettel kapcsolatban. Ha a 60 napos határidő letelt, és a civil szervezet 
vagyonára, ellene folyó eljárásra, köztartozásra stb. adat nem érkezik, 
a bíróság a civil szervezetet törli a nyilvántartásból és rendelkezik az 
iratok őrzéséről.

Amennyiben az eljárás során a civil szervezet vagyonára érdemi 
adat merül fel, vagy vele szemben követelés bejelentésére kerül sor, 
vagy ellene eljárás van folyamatban, a bíróság végelszámolás megin-
dításáról dönt és kijelöli a végelszámolót.

Végelszámolás (kényszer-végelszámolás) folyamata

A jogutód nélküli megszűnés esetén végelszámolást kell elvégezni 
abban az esetben, ha a civil szervezet nem fizetésképtelen, és egyéb 
ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz a törvény. Fizetésképtelenség 
esetén, a felszámolás elrendelésével a végelszámolás megszűnik.

A végelszámolást tehát mindig a végelszámoló jelenti be a bíróság-
nak az erre szolgáló nyomtatványon, ami a PK−156 sorszámú. (Az ala-
pítvány esetén nincs szükség bejelentésre, mert az ő végelszámolása 
a bírósági határozat alapján kezdődik meg.)

A bíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, melyet 
közzétesz az országos névjegyzékben. A közzétételnek tartalmaznia 
kell a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől 
számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be. Civil 
szervezet innentől kezdve a nevében a végelszámolás alatt vagy a v.a. 
megjegyzést fel kell tüntesse.

• Az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a 
cél módosítására vagy más alapítvánnyal történő egyesülésre 
nincs mód [Ptk. 3:403. § (1) b)].

• Az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében 
nem folytat tevékenységet [Ptk. 3:403. § (1) c)].

Az alapítvány megszüntetésének folyamata

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt, az alapítvány megszű-
nését kérelem alapján a bíróság mondhatja ki. A megszűnési okok 
bekövetkeztéről a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorlót, 
hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket. Amennyiben az alapító 
30 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, akkor a kuratórium kö-
teles a bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot.

A kérelem benyújtását a PK−151 nyomtatványon kell megtenni. A 
kérelemhez csatolni kell a kérelmet alátámasztó okiratokat, nyilatko-
zatokat. 

A bíróság dönt az alapítvány megszűnéséről és elrendeli a szerve-
zet kényszer-végelszámolását, s kijelöli a végelszámolót.

A végelszámolónak elsősorban a szervezet bejegyzett képviselőjét 
jelölik ki. Amennyiben ő nem jelölhető ki vagy alapos indokkal kéri 
más megválasztását, akkor a bíróság a felszámolói névjegyzékből jelöl 
ki végelszámolót.

A kényszer-végelszámolás befejezése után a végelszámoló kérheti 
a szervezet törlését a nyilvántartásból.

A kényszer-végelszámolásra a végelszámolásra vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni. Azonban ennek során a szervezet nem dönthet 
arról, hogy 

• a tevékenységét tovább kívánja folytatni, illetve 
• nem szüntetheti meg a kényszer-végelszámolást.

Egyszerűsített törlési eljárás

Ha a civil szervezetnek nincs vagyona és adószáma, egyszerűsített tör-
lési eljárást is lehet kérni (PK−149).

Ha a bíróság az egyszerűsített törlési eljárásnak helyt ad, 5 na-
pon belül közzéteszi ezt a tényt, a szervezet állapota „megszűnt” 

Az alapító nem szüntetheti meg 
az alapítványt, az alapítvány 
megszűnését kérelem alapján 
a bíróság mondhatja ki.
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Sokat beszélünk a társasági adóban rejlő lehetőségekről, mert százalékos mértékét tekintve „nagyobb” adó-
nem. Pedig sok társaságnak forintálisan az iparűzési adó jelenti a nagyobb kötelezettséget. Jó, ha tudjuk, 
hogy itt is van lehetőségünk akár több variáció közül a számunkra legkedvezőbbet kiválasztani.

Választási lehetőségek az iparűzési 
adóban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Főszabály

Kezdjük ezzel, hiszen ha a cikk végére érve sem találsz olyan lehető-
séget, melynek az adott vállalkozás megfelelne, akkor e szerint kell 
eljárni.

Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve 
– az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások 

értéke összegével, 
– az alvállalkozói teljesítések értékével, 
– az anyagköltséggel, 
– az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóév-

ben elszámolt közvetlen költségével. 

Ebből az egyik legnagyobb tétel az első, azaz az elábé és a közvetített 
szolgáltatások értéke. A törvényi megfogalmazás is egy pontba teszi be 
a két csökkentő tételt, aminek oka, hogy a levonhatósága az 500 millió 
forint feletti vállalkozások esetében korlátozás alá eshet.

Ezen értékhatár felett csak a törvényben sávosan meghatározott 
mértékben csökkenthető az iparűzési adó alapja.

– 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem 
haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő 
összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a 
vonható le.

– 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg 
nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csök-
kentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 
75%-a vonható le.

– 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó net-
tó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó 
nettó árbevétel 70%-a vonható le.

Említsük még meg azt a szabályt is, hogy a társaságiadó-törvény 
szerint kapcsolt vállalkozásoknak a mutatóit (árbevétel, elábé és köz-
vetített szolgáltatás) együtt kell kezelni, és ha együttesen meghaladja 
a sávos határértékeket, akkor számolni kell a korlátozással.

Egyszerűsített módszerek

A főszabály mellett létezik több egyszerűsített módszer is, 
de már rögtön az elején leszögezhetjük, hogy a nagyobb 
vállalkozások ebben a részben nem fognak maguknak 
találni alternatív lehetősé-
geket. Az iparűzési adó rend-
szere az egyszerűsítést a kisebb 
bevételű, kisebb adóalappal ren-
delkező vállalkozásoknak szánta.

Átalányadózó vál-
lalkozások

Az szja-törvény szerint az 
adóévben átalányadózó (azaz az 
egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági kister-
melő) vállalkozó esetében az adó alapja az átalány-
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A helyiadó-törvény azonban lehetőséget ad 
arra, hogy ha valaki bejelentette azt a vá-
lasztását, hogy 2,5 millió forint után adózik, 
mégis adhasson bevallást, ha az számára 
az adó csökkentését eredményezné.

rükön kívül még egy másik lehetőséget is választhatnak, és ha ez sem 
nyeri el a tetszésüket, akkor jöhet a főszabály.

Evások

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó 
alapját – az előző két lehetőségtől eltérően – az egyszerűsített vállal-
kozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.

Tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy az előbbi 80%-os szabály 
számukra egyáltalán nem alternatíva, hiszen bármekkora is az árbe-
vételük, ha csak az 50% után kell adózni, az minden esetben keve-
sebb, mintha a 80% után kellene. 

Minden bizonnyal ők a főszabállyal sem jutnának kedvezőbb le-
hetőséghez, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak jellemzően nincs ilyen 
típusú költségük. Pláne nem az árbevétel felénél több.

Náluk tehát szinte kivétel nélkül megállapítható, hogy ez a lehető-
ség lesz a legkedvezőbb, hiába választhatnak.

Kivások

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – termé-
szetesen ők is az előző két lehetőségtől eltérően – a kisvállalati adója 
alapjának 20%-kal növelt összegében is megállapíthatja.

Itt már egyértelműen kijelenteni, hogy számukra minden esetben 
ez a legjobb megoldás, már nem olyan egyszerű, de a végén leggyak-
rabban mégis az jön ki, hogy ez a legjobb.

Miért? 
A 8 millió forint alatti vállalkozások jellemzően azért kivások, mert 

a költségük zöme bérköltség. Ezt ugye ők egy kedvezőbb járulékfize-
tési szabály miatt választották, így a kiva alapja is csekély. Szinte teljes 
biztonsággal kijelenthető, hogy a kiva alapjának 120%-a is kisebb, 
mint az árbevétel 80%-a.

ban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, de maximum 
az e tevékenységből származó bevétel 80%-a.

Természetesen ezek a vállalkozások is levezethetik normál módon 
az iparűzési adójukat, ha az számukra kedvezőbb megoldást hoz.

Alacsony árbevételű vállalkozások

Akik ugyan nem átalányadózók, de az árbevételük mégis 8 millió 
forint alatt van, nekik is van lehetőségük az egyszerűsített módszert 
választani.

Számukra az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel 80%-a.

Ezt a lehetőséget értelemszerűen azoknak lesz érdemes választani, 
akiknél a csökkentő tételek együttesen sem érik el a bevétel 20%-át. 
Gyakorlatilag ilyen az összes szolgáltatást végző vállalkozás. 

Tekinthetjük a 20%-os csökkentési lehetőséget (azaz a 80% utáni 
adózást) egyfajta „bizonylat nélkül elszámolható” költségnek is.

Kifejezetten szimpatikus előírás a helyi adótörvényben, 
hogy az erre vonatkozó választási lehetőségünket a tárgyévi 
bevallásban kell megtenni.

Tehát nem kell előre tudni, hogy mennyi lesz az árbevétel 
és hogy mennyi költségünk lesz. Amikor például a 2015. évi 
bevallást készítjük 2016 májusában, akkor még eldönthetjük, 

hogy nekünk 2015-re melyik szá-
mítás adja a kedvezőbb megoldást.

Semmiképpen ne hagyjuk ki ezt a 
lehetőséget, ha ezzel kevesebb adót kell 

fizetni.

Speciális adózási 
módot választó adóalanyok

Az evás, katás és kivás vállalkozásoknak még 
ennél is szélesebb a paletta. A választott adózási rendsze-
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Ha a 80%-os szabályt is figyelembe veszem, akkor ez azt jelenti, 
hogy akinek 3125 E Ft-nál magasabb az éves árbevétele, annak meg-
éri ezt a lehetőséget választani. Persze ehhez az is kell, hogy ne legyen 
telephelye, hanem csak egyetlen önkormányzathoz legyen fizetési 
kötelezettsége.

Akinek ugyanis már két önkormányzathoz kell iparűzési adót fizet-
nie, akkor összesen 5 millió forint után fizet adót.

Ha pedig az árbevétele nem haladja meg a 6 millió forintot (mert 
ugye eddig a legkedvezőbb választás a kata), akkor neki még a 80% 
utáni adózás is kedvezőbb.

Szóval a lényeg, hogy előre tudni kellene, mekkora árbevételre 
van kilátás. Mert ha 3125 E Ft-nál többre, akkor nyilatkozatban kérni 
kell a 2,5 millió forint utáni adózást.

Ha ennél kevesebb lesz az árbevételünk, akkor pedig maradjunk a 
főszabálynál, és május 31-ig adjunk be helyiadó-bevallást.

A 2,5 millió forint utáni adófizetési kötelezettségre bármelyik év 
elején átállhatunk, de ehhez február 15-ig be kell adni egy bejelen-
tőlapot az önkormányzathoz. (Alakuláskor az alakulást követő 45 nap 
van a bejelentésre.)

Aki tehát a 2015-ös év tapasztalata alapján 2016-ra szeretett volna 
átállni, annak 2016. február 15-ig kellett ezt jelezni az önkormányzat-
nál. A határidő jogvesztő, tehát ha ez nem történt meg, akkor 2016-ra 
is marad a főszabály, és legközelebb 2017-re lehet ezen változtatni.

Katások bevallása tételes adó választása mellett

Tehát aki határidőben bejelentette az önkormányzatnak, hogy az ár-
bevételétől függetlenül a 2,5 millió forint után szeretne adókötelezett-
ségének eleget tenni, annak nem kell bevallást benyújtania.

A helyiadó-törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy ha valaki 
bejelentette azt a választását, hogy 2,5 millió forint után adózik, mégis 
adhasson bevallást, ha az számára az adó csökkentését eredményezné.

Ilyen lehet az az eset, ha az önkormányzat rendelete alapján az 
adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D § alap-
ján foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentességre, vagy a 40/A 
§ alapján, az ideiglenes iparűzési adó fizetése miatt az adó csökkenté-
sére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

Ha például egy önkormányzatnál 1 millió forint adóalapig adó-
mentesség van, és a katás vállalkozás erre jogosult lenne, de beje-
lentkezett a 2,5 millió forint utáni adózásra, akkor még lehetősége 
van az adóévet követő év január 15-ig ezt egy bevallás benyújtásával 
igénybe venni.

A 8 millió forint feletti vállalkozásoknál azt kell megvizsgálni, hogy 
milyen típusú a költségek nagy része. Ha ezek anyagköltség és/vagy 
elábé, akkor a főszabály szerint adózás is szóba jöhet.

Itt ugyanis a bérköltség után megállapított kivaalap akár még ma-
gasabb is lehet, mint a klasszikus adóalap.

Ha viszont magas a bérköltség aránya, azaz az árbevétel nagy szá-
zaléka lenne a főszabály szerinti adóalap, vagy esetleg komolyabb 
beruházás miatt jelentősen csökkenthető a kiva alapja, akkor ennek 
120%-a szerinti adózás lesz a kedvezőbb.

Óriási segítség a jogalkotó részéről, hogy ezt a döntést (mármint 
hogy a kivaalap 120%-a vagy pedig a főszabály szerint állapítjuk meg a 
helyi adó alapját) elég a bevallás benyújtásával egy időben megtenni.

Azaz, mielőtt elkezdjük kitölteni a bevallást, mindkét számítást 
el kell végezni, és a számunkra kedvezőbbet kell beírni a bevallás-
ba. Tehát most, 2016-ban is eldönthetjük, hogy 2015-re melyik 
adómegállapítási módszert választjuk.

Nálunk, a könyvelőirodában van egy vállalkozás, amely már a kez-
detekben is azon gondolkodott, hogy megéri-e neki a kivát választani. 
Mindenki jól emlékszik arra, hogy az elején milyen sok kérdés és bi-
zonytalanság volt a könyvelőkben, leginkább a várható adó tervezhe-
tetlensége miatt.

Ennél az ügyfélnél a költségek jelentős részét a bérköltség tette ki, 
így arra számítottunk, hogy az ott jelentkező járulékmegtakarítás miatt 
neki megéri ezt az adózási módot választani.

A döntést végül az erősítette meg, hogy kalkulációnk szerint az 
iparűzési adóban is jelentős lesz a megtakarítás. 

Végül minden a tervek szerint alakult, és összességében évi milliós 
nagyságrendű adóelőnyt hozott az iparűzési adóban is a kiva válasz-
tása.

Katások

Tudom, hogy elcsépelt mondatok már, de ugye ez az az adónem, ami-
hez könyvelő sem kell, mert olyan egyszerű. Vagy talán mégis?

Az iparűzési adóban a katások is háromféle lehetőség közül vá-
laszthatnak, de számukra a nehezítést az okozza, hogy előre el kell 
tudniuk dönteni, melyik lesz a legkedvezőbb.

Az egyik lehetőség természetesen a főszabály. Választhatják még 
a 80%-os adóalap utáni adózást. Ez egy szolgáltatást végző katás 
vállalkozás esetén valószínűleg a főszabálynál kedvezőbb megoldást 
eredményezne.

És akkor számukra is van egy sajátos módszer. A kisadózó vállal-
kozás bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja székhelye és 
telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.
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A telek utáni áfakötelezettség

A telek értékesítésére az áfatörvény 2008. óta speciális szabályt ad, 
méghozzá azt mondja, hogy építési telek esetén egyenes adóval 27% 
az adó. Igen ám, de a gyakorlatban előfordul, hogy a telek nem üres, 
valamilyen régi, lebontásra váró ingatlan van rajta.

Az építési telek áfatörvény szerinti fogalma eleve megköveteli, 
hogy beépítetlen legyen a telek, illetve, hogy egyébként beépítésre 
szánt telekről beszéljünk. A beépítetlen kifejezés viszont nincs az adó-
törvényben kifejtve.

Ilyen esetben azt kell megnézni, hogy az adott, beépítésre szánt 
telekre irányadó minimális beépítettség (általában 5%) teljesül-e a 
valóságban vagy sem. Ha az ingatlan-nyilvántartás és a valóság között 
eltérés van, akkor célszerű az eladás előtt ezt a kérdést rendbe tenni. 
Az áfatörvény ilyen esetben az ingatlan tényszerű állapotából indulna 
ki, de egy utólagos vizsgálatnál biztos, hogy az ingatlan-nyilvántartást 
veszik elsőként alapul. Ilyen esetben hangsúllyal fog bírni a doku-
mentáltság (fényképek).

A feltételeket mindig az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában 
kell vizsgálni, tehát egy bontásra szánt, de ténylegesen még el nem 
bontott épület miatt beépítettnek számíthat a kérdéses ingatlan (be-
építettség százalékának a függvényében).

Tulajdonoscsere

Kérdés szokott még lenni, hogy mi van akkor, ha egyébként egy be-
épített ingatlan alatt csak a telek tulajdonjoga cserél gazdát. Ilyen 
esetben a beépített ingatlanra vonatkozó szabályok szerint kell elbí-
rálni az áfakötelezettséget. Tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen fel-
építményről van szó. 

Mondjuk egy belvárosi, 40%-ban beépített ingatlan esetében 
a felépítmény egy magánszemélyé, a telek tulajdonjoga pedig egy 
gazdasági társaságé. A cég a telket a magánszemélynek eladja. Ilyen 
esetben a telek értékesítésére a beépített ingatlanra vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni, azaz vizsgálni kell a felépítmény korát. Ha két 
évnél régebbi, akkor a telek értékesítése adómentes.

Összefoglalva

Összefoglalva a fentieket, kijelenthető, akkor kell a telek értékesítése 
után egyenes adózással felszámítani az adót, ha

– beépítésre szánt, belterületi telekről van szó, ÉS
– az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a tényleges beépítettsége 

5% alatt van, ÉS
– a telek fogalmába található egyéb kritériumoknak (például a 

telek megközelíthetőségének feltétele) megfelel.

Az ingatlanok szabályai hétpróbás könyvelőknek okoz néhány nehéz órát. Nem mindegy ugyanis, hogy 
van-e rajta ingatlan vagy nincs. Tisztázzuk, hogy mikor beszélhetünk beépített és beépítetlen telekről. Rá-
adásul vannak olyan esetek, amikor a telken ingatlan van, mégis telekként lehet eladni. Számít-e az ingatlan 
beépítettsége?

Telek mint ingatlan
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adott egy értékesíteni kívánt ingatlan.
Első kérdés, hogy van-e rajta bármilyen építmény?

Az építési telek fogalmában található 
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Az utóbbi időben többször is foglalkoztunk az alanyi mentesség értékhatárának boncolásával. Pedig egy 
régi szabályról van szó, mégis évről évre előkerülnek újabb esetek. Most azt vizsgáljuk, hogy az értékhatár 
figyelésekor az ellenérték beérkezése vagy az áfatörvény szerinti teljesítési időpont számít-e. És vajon a 45 
napos szabály mennyiben befolyásolja a megítélést Mi a helyzet a kapott előleggel?

Alanyi adómentes értékhatár
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

nak el, és a tárgyhót követő 45. napon van a fizetési határidő. Ez azt 
jelenti, hogy a 2015. novemberi, illetve a 2015. decemberi szolgálta-
tások összege a 2015. évi alanyi adómentes értékhatárba akkor sem 
számítanak be, ha az ellenértéket a vevő 2015. évben megfizeti. A 
2016. évi értékhatárba viszont már beszámítanak. 

Előleg

És mi a helyzet az előleggel? Az előleg szabályai egész egyszerűen nem 
játszanak, függetlenül attól, hogy egyébként milyen adózása lenne az 
adott ügyletnek.

Például egy vállalkozónak 2015. év október közepéig 4 500 000 
forint bevétele van, és kap 2  000  000 forint előleget. Az előleggel 
érintett ügyletet 2016. évben teljesíti, akkor a 2016. év alanyi mentes 
értékhatárába kell beszámítani ezt a 2 000 000 forintos összeget. Sőt 
a 2015. évre marad még 1,5 millió forintos kerete.

Az értékhatár

A 2015-ös évben is sok alanyi mentes vállalkozás került év végén 
abba a helyzetbe, hogy akár át is lépheti a 6 millió forintos bevételi 
küszöböt. Szolgáltató vállalkozás esetén célszerű maradni az alanyi 
adómentességben, ezért a bevételi értékhatár számítása szabályának 
a pontos ismerete nagy kincs egy ilyen helyzetben. 

Az áfatörvény ominózus szabálya értelmében a 2. § a) pontja sze-
rinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében meg-
térített vagy megtérítendő ellenértéknek 6 millió forintos összege a 
bevételi határ. Kérdés, hogy a nyújtott szolgáltatás, a teljesített ter-
mékértékesítés vagy az ellenérték beérkezése lesz az irányadó abban 
a tekintetben, hogy az adott számla összegét melyik évhez kell áfa 
szempontjából hozzászámítani. 

Más adónemek (szja, kata, számvitel) bevételre vonatkozó szabá-
lyait kapásból el kell felejteni, csak az áfa rendszerében szabad gon-
dolkodni. Áfa szempontjából pedig a kibocsátott számlán szereplő tel-
jesítési időpontot kell irányadónak tekinteni, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstől. 

45 napos szabály

Egyéni vállalkozó esetén a 45 napos szabállyal sem szabad számolni, 
hiszen az csak egy fizetési haladék, a teljesítési időpontot nem vál-
toztatja meg. Mindezek azt jelentik, hogy nemcsak a tényleges fizikai 
teljesítés (55. §, 57. §) számíthat, hanem folyamatos ügyleteknél az 
58. § speciális teljesítési időpontjával is számolni kell.

Példa

Például egy alanyi mentes vállalkozás folyamatos karbantartási szol-
gáltatást nyújt egy másik cégnek. Megegyezés szerint havonta számol-



Osztalékkövetelés engedményezése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A probléma

Az engedményezés kérdésköre minden adónemben feladja a leckét, 
nincs ez másképpen a személyi jövedelemadózásban sem.

Azt tudjuk, hogy a jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék ön-
magában nem adózik. Viszont amint rendelkezik bármilyen módon 
vele a magánszemély tulajdonos, abban a pillanatban adókötelezett-
séget kell megállapítani.

Van mondjuk egy cég, ahol jóváhagyott, de ki nem fizetett osz-
talékot állapítanak meg 3 millió forint összegben. Ezt a követelést a 
magánszemély tulajdonos engedményezi egy másik cégnek. Ez utób-
bi cég ingatlant ad a követelés fejében a magánszemély részére. Az 
ingatlan szokásos piaci értéke – egyelőre az egyszerűség kedvéért – 
legyen 3 millió forint.

Az adókötelezettség időpontja

Az adókötelezettséget az engedményezés fejében kapott vagyoni ér-
téktől függetlenül a megállapított osztalék összegében kell osztalék-
jövedelem jogcímen megállapítani, azaz 3 millió forint után 450 000 
Ft személyi jövedelemadó és 420  000 Ft egészségügyi hozzájárulás 
terheli a magánszemélyt. Mivel ezek az adók nem vonhatóak le, ezért 
a magánszemély a saját bevallásában kell, hogy rendezze az adóha-
tóság felé.

És ha nem névértéken történik az engedményezés?

Az előző példát változtassuk meg annyiban, hogy a hárommillió forin-
tos osztalék fejében 4 millió forintos ingatlant ad a cég a magánsze-
mély részére.

Az előbb is írt 3 millió forint osztalék utáni adókötelezettségen túl a 
követelés fejében kapott, értékesebb ingatlan után is lesz adókötele-
zettség, méghozzá 1 millió forint jövedelem után (4 millióból szerzési 
értékként a már leadózott 3 millió forintot levonom). 

Egyéb összevonás alá eső jövedelem után a magánszemélyt 15% 
személyi jövedelemadó, a kifizető céget pedig 27% eho fogja terhelni. 
Értelemszerűen, ha az ingatlan értéke 3 millió forint alatt lenne, akkor 
egyéb jövedelem jogcímen nem fog adókötelezettség keletkezni.

A már jóváhagyott osztalékkal kapcsolatban egy tulajdonosváltás esetén is számos kérdés merülhet fel. 
Különleges szituációt eredményez az is, ha az eredeti jogosult a követelését másra engedményezi. A kérdés 
valójában az, hogy milyen jogcímen (osztalék, egyéb jövedelem) és kinél (tagnál vagy az engedményezett 
követelést végül pénzre váltó félnél) van az adóztatási pont.

Osztalékkövetelés engedményezése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amint a magánszemély tulajdonos bármi-
lyen módon rendelkezik az osztalék összegé-
vel, abban a pillanatban adókötelezettséget 
kell megállapítani.

15. oldalwww.iranyadomagazin.hu
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A zárlati időszak számos kihívást tartalmaz a köny-
velőknek, könyvvizsgálóknak, hiszen megannyi nem 
rutinfeladatot kell végrehajtani a napi rutin mellett. 
Folytatva a sort, a zárlati teendőkön belül a kész-
letek értékelésével fogunk foglalkozni. A készletek év 
végi értékelése, bár jellemzően a legtöbb vállalkozási 
tevékenység esetében megjelenő témakör mégis tar-
talmaz néhány „átgondolandó” esetet.

Készletek év végi értékelése   Kardos Barbara

Készletek 
év végi értékelése
Szerző: Kardos Barbara

Készletre vétel elszámolása

Vásárolt készletek
Anyagkészletnél:  T 21-22. Anyagok  – K 51. Anyagköltség
Árukészletnél:  T 26. Áruk – K 814. Elábé
Tovább nem 
számlázott 
közv. szolg.*:  T 27. Közvetített szolg. – K 815. Közvetített szolg.

Saját termelésű készletek
Félkész és késztermék 
készletre vétele: T 24/25. Félkész és  – K 581. STKÁV
 késztermékek 
Befejezetlen termelés 
(Ki nem számlázott 
szolgáltatás)*:  T 23. Befejezetlen  – K 581. STKÁV
 termelés 

A saját termelésű készletek értékelése során nem szabad elfelejte-
ni, hogy a 62. § (2) alapján a közvetlen önköltség utókalkulációval 

Év végi teendő

A készletek év végi értékelésének feladatait és kapcsolódó gazdasági 
események elszámolását jellemzően a szerint különböztetjük meg, 
hogy vásárolt vagy saját termelésű készletekről van-e szó, persze van-
nak készlettípustól függetlenül végrehajtandó feladatok, elszámolan-
dó gazdasági események.

Mindkét készlettípus esetében az első lépés a leltározás a fordu-
lónapra vonatkozóan, mely történhet tényleges mennyiségi felvétel-
lel és egyeztetéssel. Az egyeztetéssel történő leltározásra akkor van 
lehetőség, ha a vállalkozás folyamatos nyilvántartást vezet. Azonban 
folyamatos nyilvántartás vezetése mellett is legalább háromévente 
kötelező a tényleges mennyiségi felvétellel történő leltározás. 

Amennyiben a vállalkozás nem vezet folyamatos nyilvántartást, ak-
kor a tényleges mennyiségi felvétellel megállapított mennyiség és az 
árvisszakereséssel megállapított egységár (saját termelésű készletnél 
az önköltség) szorzata adja a készletek záró értékét. E záró érték kerül 
könyvelésre fordulónappal, ez lesz a készletek mérlegértéke.

Az eszközt a mérlegfordulónapon rendel-
kezésre álló információk alapján értékelni 
kell, és a mérlegérték nem lehet magasabb, 
mint a mérlegkészítéskori piaci ár.

* A tovább nem számlázott közvetített szolgáltatás és a ki nem számlázott 
szolgáltatás elszámolása jelent jellemzően gyakorlati problémát. Mindkét 
esetben azt kell szem előtt tartani, hogy bár az összemérés elve akkor is érvé-
nyesül, ha a kapcsolódó bevétel kerül (részben) visszahatárolásra, azonban 
az Sztv. egyértelműen meghatározza, hogy a tovább nem számlázott, illetve a 
ki nem számlázott szolgáltatást kell ilyen esetekben készletre venni, méghozzá 
bekerülési értéken (önköltségen). A kérdéskört tovább bonyolítja a ki nem 
számlázott szolgáltatás önköltségének meghatározása főleg a kisebb, önkölt-
ség-számítási szabályzat készítésére nem kötelezett vállalkozások esetében.
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– felhasználása, értékesítése kétségessé vált,
– feleslegessé vált.

Az értékvesztés szükségességének megállapításához az informá ciókat 
a cégvezetéstől kell kérni, a beszámolót összeállító könyvelőnek nem 
feladata az elszámoláshoz szükséges információk előállítása, azonban 
a könyvvizsgálónak minden esetben ellenőriznie kell az értékvesztés el-
számolásának, illetve az elszámolás elmaradásának megalapozottságát.

Társasági adó

Fontos kiemelni, hogy a készletekre 86. Egyéb ráfordításként elszá-
molt értékvesztés nem társaságiadóalap-növelő tétel.

Az értékvesztés visszaírására akkor kerül sor, ha annak piaci értéke 
tartósan és jelentősen meghaladja a készlet könyv szerinti értékét. Az 
értékvesztés visszaírása 96. Egyéb bevételként kerül elszámolásra.

A vállalkozásoknak továbbra is a számviteli politikájukban kell 
meghatározniuk, hogy a készletek értékvesztése szempontjából mi-
lyen mértékű és/vagy összegű áreltérést tekintenek jelentősnek.

Értékvesztés elszámolása:
 T 86. Egyéb  – K 2 × 9. Készletek
 ráfordítás értékvesztése
Saját termelésű készlet esetén kapcsolódó tétel:
 T 581. STKÁV  – K 582. SEEÁÉ
Értékvesztés visszaírás elszámolása:
 T 2 × 9. Készletek – K 96. Egyéb 
  bevételek és
Saját termelésű készlet esetén kapcsolódó tétel:
 T 582. SEEÁÉ  – K 581. STKÁV

Mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásokra  
vonatkozó sajátos szabályok

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalko-
zások esetében csak akkor kell a készletekre értékvesztést elszámolni, 
ha azok mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30%-kal 
alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.

Az értékvesztés visszaírására abban az esetben kerülhet sor, ha az 
elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn, és ha a piaci 
érték 30%-kal meghaladja a könyv szerinti értéket.

Fontos megjegyezni, hogy a betéti társaságként, közkereseti társa-
ságként, illetve egyéni cég formában működő mikrogazdálkodóknak 
nem kell alkalmazniuk az értékvesztésre vonatkozó előírásokat (erre 
vonatkozó döntésüket jelölniük kell a beszámolón).

meghatározott közvetlen önköltség vagy norma szerinti közvetlen 
önköltség lehet. A közvetlen önköltség pedig az 51. § alapján olyan 
tételekből áll, melyek az előállítás során közvetlenül felmerültek, az 
eszközzel szoros kapcsolatban vannak, illetve megfelelő mutatók, jel-
lemzők alapján arra elszámolhatóak.

Leltáreltérés

A mennyiségek ismeretében történhet meg a leltár kiértékelése, azaz 
a többletek és hiányok feltárása. Fontos megemlíteni, hogy a leltá-
rozási szabályzatban (számviteli politikában) kell rögzíteni, hogy mit 
tekint a vállalkozás – kompenzálható eltérésnek –, és csak az ezen 
felüli eltérések kell, hogy elszámolásra, könyvelésre kerüljenek. 

Hiány elszámolása: T 86. Egyéb ráfordítás  – K 2. Készletek
Saját termelésű készlet hiánya esetén kapcsolódó tétel:
 T 581. STKÁV  – K 582. SEEÁÉ
Többlet elszámolása: T 2. Készletek – K 96. Egyéb bevétel és
 T 96. Egyéb bevételek  – K 483. Halasztott 
  bevétel
Saját termelésű készlet 
öbblete esetén kapcsolódó tétel:
 T 582. SEEÁÉ  – K 581. STKÁV

A készletek esetében is igaz, hogy az eszközt a mérlegfordulónapon 
rendelkezésre álló információk alapján értékelni kell, és a mérleg-
érték nem lehet magasabb, mint a mérlegkészítéskori piaci ár. Mivel 
a készletek jellemzően gyorsan forognak a vállalkozási tevékenység 
során, így viszonylag ritkán fordul elő, hogy a készletekre értékvesztést 
kellene elszámolni. Vannak azonban tipikus esetek, amelyek előfor-
dulása különös figyelmet érdemel:

– elfekvő készletek: pl. az egy/kettő/három éven túl beszerzett 
készletek (vagy pl. IT-szektorban a fél évnél régebben beszer-
zett készletek),

– lejárati idővel rendelkező készletek a lejárati idő közeledtével,
– mérlegkészítés időszakában beszerzési ár alatti értékesítés,
– tartósan csökkenő piaci árak a beszerzési piacon.

Az értékvesztés elszámolásának további indoka lehet, hogy a készlet
– nem felel meg a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási 

feltétel, szakmai előírás), illetve eredeti rendeltetésének (pl. 
alapanyag, de már megszüntetésre került azon termék előál-
lítása, amihez beszerzésre került),

– megrongálódott,
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Válasz-adó

A pótszabadságot a munkavállalónak kell igé-
nyelni, a jogosultság hitelt érdemlő bizonyítá-
sával.

?
Ha te-

hát a mun-
k a v á l l a l ó 
n e m 
s z ó l , 
a mun-
ká l ta tó-
nak nem 
kell hivatalból 
tudnia a gyermekek 
számáról, vagy hogy 
egyáltalán van-e gyer-
meke.

A „jó” és munkavállaló-ba-
rát gyakorlat egyébként az, hogy 
év elején nyilatkoztatják a munka-
vállalókat, hogy jogosultak-e 
valamely pótszabadságra.

A pótszabadságokra vonatkozóan milyen munkáltatói kötelezettségek van-
nak? Gondolok itt arra, hogy ha valaki családi kedvezményről nyilatkozatot 
tesz, akkor ez egyben a pótszabadság dokumentuma is lehet. De elmarasztal-
ható-e a munkáltató akkor, ha nincs tudomása arról, hogy a munkavállalónak 
van gyereke, és járna utána pótszabadság?

A munkáltató vagy a munkavállaló feladata jelezni a gyermekek utáni pót-
szabadság tényét?

Előfordulhat, hogy a munkavállaló nem is reklamál, de egy ellenőrzésnél 
például számon kérhetik-e a munkáltatót, hogy utánajárt-e annak, hogy ki-
nek hány gyereke van?

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.
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Válasz-adó

?
A 02-02-es lapra írhatjuk fel az adórendsze-

ren kívüli juttatásokat. Bár ezen a lapon elég 
„rendszeridegen” egy adó meg nem fizetése 
miatti támogatás, de nekem nincs jobb ötle-
tem arra az esetre, hogy a támogatást a beval-
lásban feltüntessük.

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

alapján az önkormányzat rendeletében jo-
gosult adómentességet, adókedvezményt 
megállapítani a vállalkozók számára. Er-
ről a mentességről tehát a helyi rendelet 
szabályoz, de csak azt a vállalkozót illetheti 
meg, akinek az adóalapja nem haladja 
meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az 
adómentességre, adókedvezményre való 
jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál 
alacsonyabb adóalapösszeget is meghatá-
rozhat.

Sok önkormányzat ad mentességet a 
vállalkozóknak. Például Budapesten sok 
más településhez hasonlóan 1 millió forint 
adóalapig van iparűzésiadó-mentesség. 
Persze ennél vannak jobb és rosszabb tele-
pülések is. Van, ahol 2,5 millió forintig van 
mentesség, és van, ahol az első forint után 
adózni kell.

Ezen 39/C § alapján a mentesség, illetve a 
kedvezmény csekély összegű (de minimis) tá-
mogatásnak minősül, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szabályaival összhangban 
nyújtható.

A de minimis támogatásokat a vállalkozá-
soknak a tao-bevallásban fel kell tüntetni.

Az 1529-es bevallás 02-01-es lapjában van-
nak azok a de minimis támogatások, melyeket 
a társaságiadó-törvényben, adórendszeren 
belüli támogatásként kapunk. Itt nem találunk 
sort a helyi adótörvény alapján kapott támoga-
tás feltüntetésére.

A választ azzal kezdeném, hogy 
valójában milyen szabályról is 

van szó, mert talán tényleg 
sokan nem ismerik ezt az 

előírást.
A helyi adóról 

szóló tör-
v é n y 

39/C 
§ - a 

A helyi adóról szóló törvény szerint az önkormány-
zat által adható adómentesség a vállalkozásnak de 
minimis támogatás. Kérdésem, hogy ezt az 1529-es 
bevallás 02-es lapján hogyan kell feltüntetni?
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Milyen jó is az, amikor egy ünnepnap munkanapra esik. A dolgos hétköznap lerövidül, és akár egy 
hosszú hétvégi kiruccanás is belefér a családnak. De milyen munkajogi kérdéseket vet fel a fizetett 
ünnep elszámolása?

munkaidő, úgy a munkavállalót távolléti díja illeti meg [Mt. 146. § (3) 
bekezdés d) pont].

Azaz, a hétköznapra eső munkaszüneti napok („fizetett ünnep”) 
esetén erre a napra a munkavállalót – munkaidő-beosztásától 
függetlenül – munkaszerződése szerinti napi munkaidejének 
megfelelő időre (általános teljes munkaidőben 8 órára) illeti meg 
távolléti díj. 

A fizetett ünnep díjazása független attól, hogy a munkavállaló 
az adott munkaszüneti napra munkavégzésre beosztható-e vagy 

Kieső munkaidő

Az általános munkarend szerinti munkanapokra (hétfő−péntek) 
eső munkaszüneti napokat a munkaidőkeretben beosztható 
munkaórák számítása során figyelmen kívül kell hagyni [A Mun-
ka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 93. § (2) 
bekezdés]. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkaidőkeret tartama alatt 
a beosztható órák számát a hétköznapokra eső munkaszüneti napok 
és a munkaszerződés szerinti napi munkaidő szorzatával csökkenteni 
kell. Például 2016. november 1-jétől november 30-ig tartó havi mun-
kaidőkeretben beosztható órák száma teljes napi munkaidőben: 22 
(általános munkarend szerinti munkanapok száma) × 8 (általános tel-
jes napi munkaidő) – 1 × 8 (november 1. miatt kieső napi munkaidő) 
= 168 óra. 

Amennyiben a munkaszüneti nap hétvégére esik, az nem érinti a 
munkaidőkeretben beosztható órák számát, így kiesett idő sem kelet-
kezik. Természetesen az általános munkarendben dolgozó órabéres 
munkavállalónak is „kiesik” ez az idő, hiszen erre a napra számára 
rendes munkaidő nem osztható be.

Fizetett ünnep

Tekintettel a kiesett munkaidőre, annak érdekében, hogy a munka-
szüneti nap ne váljon kvázi fizetés nélküli szabadsággá, a jogalkotó 
rendelkezik az erre járó díjazás szabályairól: az óra- vagy teljesítmény-
bérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend sze-
rinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő 

Amennyiben egy hétköznapra eső  
munkaszüneti napon a munkavállaló  
keresőképtelen, részére távolléti díja  
hetven százaléka jár.

A fizetett ünnep
elszámolása
Szerző: Dr. Kovács Szabolcs

A fizetett ünnep elszámolása   Dr. Kovács Szabolcs
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meg önállóan díjazás, ugyanakkor az időarányos munkabér számítása 
során is figyelmen kívül kell hagyni a munkaszüneti napot.

Így például 2016 novemberében a havibért nem 22 × 8 = 176-tal, 
hanem 168-cal kell osztani az egy órára járó munkabér kiszámítása 
során. Ezzel a munkaszüneti napra ugyan tételes kifizetésre nem kerül 
sor, de az arra járó alapbér „beépül” a havibérbe. 

Ugyanakkor, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya kizá-
rólag a munkaszüneti napon áll fenn a tárgyhónapban, úgy a fenti 
számítási módszer eltérő kifizetéshez vezet óra- és havibéres munka-
vállalók esetében. Így például, ha egy órabéres munkavállaló munka-
viszonya 2016. november 1-jén szűnik meg, órabér esetén távolléti díj 
illeti meg erre a napra, míg havibér esetén – a fenti logikát követve 
– semmiféle díjazás nem jár.

A másik értelmezés szerint a havibéres munkavállalót – tekintettel 
arra, hogy a havibér tartalmazza a munkaszüneti napra járó díjazást 
is – a fizetett ünnepre időarányos alapbére illeti meg. 

Az időarányos munkabér számítása során pedig – az Mt. 136. § (3) 
bekezdése alapján – a hétköznapra eső munkaszüneti napot tovább-
ra is figyelembe kell venni. Azaz, a fenti példában szereplő, havibéres 
munkavállaló 2016. november 1-jére havibérének 1/22 részére lesz 
jogosult, így a fizetett ünnep számára is fizetett marad. 

A magunk részéről ez utóbbi elszámolási módszert tartjuk a jogin-
tézménnyel összeegyeztethetőnek.

Keresőképtelenség munkaszüneti napon

Amennyiben egy hétköznapra eső munkaszüneti napon a munka-
vállaló keresőképtelen, részére távolléti díja hetven százaléka jár. 
Nem illeti meg azonban távolléti díj, ha a keresőképtelenségére 
tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül [Mt. 146. 
§ (4) bekezdés]. 

Ez a juttatás, bár mértékében megegyezik a munkavállalót meg-
illető betegszabadságra járó díjazással, de attól önálló jogcímen fi-
zetendő.

Ennek megfelelően a hétköznapi munkanapra eső keresőképte-
lenség esetén a munkavállalót úgy illeti meg távolléti díja – havibéres 
munkavállaló esetén időarányos alapbére – hetven százaléka, hogy 
ezzel a betegszabadság mértéke nem csökken.

sem, illetve attól is, hogy ténylegesen az adott napon lett volna-e 
beosztás szerint munkavégzési kötelezettsége vagy sem. Ez azt je-
lenti, hogy – szemben az 1992. évi Mt. rendszerével – a fizetett 
ünnep elszámolása független a munkavállaló munkaidő-beosztá-
sától. 

A hivatkozott szabályból egyértelmű, hogy az csak az óra- és telje-
sítménybéres munkavállalók elszámolására vonatkozik, azt nem kell 
alkalmazni a havibéres munkavállalókra. 

Havibér esetén kétféle jogértelmezési megközelítés alakult ki: az 
egyik értelmezés – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium által ki-
adott állásfoglaláson alapul – szerint erre az időre a havibéres mun-
kavállalót külön díjazás nem illeti meg, mert alapbére olyanképpen 
tartalmazza az általános munkarend szerinti munkanapra eső munka-
szüneti nap miatt kiesett időre járó díjazást, hogy az ilyen napokat fi-
gyelmen kívül hagyja mind az időarányos munkabér számítása, mind 
a kifizetések során. 

Ilyen esetben a munkavállalót a munkaszüneti napra nem illeti 

Amennyiben egy hétköznapra eső  
munkaszüneti napon a munkavállaló  
keresőképtelen, részére távolléti díja  
hetven százaléka jár.

A fizetett ünnep elszámolása   Dr. Kovács Szabolcs



A magánszemélyek szja-bevallási határidejének közeledtével foglalkozzunk egy kicsit megint azzal a kér-
déssel, hogy hogyan kell a mentesítő szabályt számítani, ha minimálbéres, és garantált bérminimumos 
időszaka is volt 2015. évben

Egyszerűsített foglalkoztatott   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egyszerűsített foglalkoztatott
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 20 napos időszak kerete 96 600 Ft (20 nap × 4830 Ft/nap), a 
8 napos időszak kerete 44 960 Ft (8 nap × 5620 Ft/nap). Ha külön 
kezelem a két keretet, akkor 3400 Ft adóalapja keletkezne, ha pedig 
együtt, akkor nem lenne adókötelezettség. 

Az utóbbi azt jelentené, hogy mind a két keretet és mind a két keresett 
jövedelmet össze kell számítani, és most ez a helyes gyakorlat. Tehát az 
összes adómentes keretem 141 560 forint, és ez alatt vagyok a ténylegesen 
megkeresett 140 000 forinttal, így nulla forint az adóköteles rész. Külön 
kiemelném, hogy a NAV álláspontja változott, amellett, hogy a jogszabályi 
rendelkezés nem módosult. A 2014. év elszámolásakor (akkor kellett elő-
ször alkalmazni a szabályt) a két kerettel még külön-külön kellett számolni, 
tehát a példabeli esetben 3400 forint után lett volna adókötelezettség.

A kulcs a bejelentés

Javasolt még, hogy ha a magánszemélynek sok helyről van egyszerűsített 
foglalkoztatásból származó jövedelme, és az ellátott munkája alapján van 
benne garantált bérminimumos időszak is, akkor érdemes tájékozódni, 
hogy az egyes munkáltatók hogyan jelentették le a magánszemélyt. 

Ugyanis a 08-ason erre külön kód van megadva, és ha a munkál-
tató ezt figyelmen kívül hagyja, akkor az adóhatóság a saját nyilván-
tartása alapján megállapíthatja, hogy volna adóalap az egyszerűsített 
foglalkoztatásból. Bár komoly kockázata azért nincs a dolognak, hi-
szen minimális különbözet (néhány ezer forintos adókötelezettség) 
jöhetne csak ki, de járhat kellemetlenséggel.

Az adó alól mentesített összeg

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiból a bevallás kitöltése-
kor előkerül az a rendelkezés, mely szerint a napibérként (4830 Ft) 
meghatározott összeg felett kell csak adót fizetni. A szabályozás külön 
kiemeli, hogy ha olyan munkát végzett a magánszemély, ami garan-
tált bérminimum kategóriájába esik, akkor a garantált bérminimum 
napibérként (5620 Ft) meghatározott összegét kell figyelembe venni.

A kérdés az, hogy ha az adott évben a magánszemély garantált és 
nem garantált bérminimumos munkakörben is volt foglalkoztatva, ak-
kor két időszakot össze lehet-e számítani vagy sem. Bár volt ezügyben 
tavaly is tájékoztató a hivatal részéről, nem lepődünk meg, ha ez egy 
év távlatából megváltozik…

Példa

Nézzük meg példán keresztül, miről is van szó. 
A magánszemély 20 napot volt foglalkoztatva olyan munkakörben, ahol 
a normál bér jár, és ezért a munkáért kapott összesen 100 000 forintot. 
Emellett 8 napot volt foglalkoztatva olyan munkakörben, ahol garantált 
bérminimum 87%-a járna neki. Ezekre a napokra 40 000 forintot kapott.

A kérdés az, hogy ha az adott évben a 
magánszemély garantált és nem garantált 
bérminimumos munkakörben is volt foglal-
koztatva, akkor két időszakot össze lehet-e 
számítani vagy sem.
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Minden jog fenntartva! A magazinban 
közzétett cikkek, információk bárminemű 
felhasználása csak a kiadó engedélyével 
lehetséges. A szakmai információkat  
a legmegbízhatóbb forrásokból merítjük 
és ellenőrizzük. A legnagyobb gondossá-
gunk ellenére felmerülő téves értelmezé-
sekért felelősséget nem vállalunk.

Kiadó:
Adónavigátor Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
magazin@adonavigator.hu
Telefon/fax: +36-76/401-037
www.iranyadomagazin.hu
Példányonkénti ára: 2520 Ft
Éves előfizetési ára: 25 200 Ft

Felelős szerkesztő:

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kiadásért felelős:

Böröczky Zoltán

magazin@adonavigator.hu

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

VEZÉRCIKK

Kártérítés vagy kártalanítás?

Sokszor használjuk szinonimaként, de a két kifejezés között eltérő adózá-
si szabályok állnak. Bár mindkettőt károkozásért kell fizetni, a kárt meg-
előző körülmények eltérnek egymástól. Megvizsgáljuk, melyikhez milyen 
számviteli elszámolás tartozik. Eltérés van az áfabeli megítélésükben is, 
illetve a bizonylatkiállítási kötelezettségben sem azonos az eljárás.

Kitelepülők pénztárgépe

A jó idő közeledtével egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy vállal-
kozás kitelepül külső helyszínre. Foglaljuk össze, hogy a kereskedők, 
szállásadók, vendéglátósok kitelepülésekor milyen teendőjük van a 
pénztárgép kapcsán.

Civil szervezetek megszűnése

A cikket azzal folytatjuk, hogy milyen feladataik vannak a civil szerve-
zeteknek a végelszámolási folyamat során. Foglalkozunk a megszűnés 
adózási és számviteli feladataival is.

Mezőgazdasági vállalkozások

Eddig is sokat foglalkoztunk az őstermelőkkel, de a májusi bevallásra 
tekintettel folytatnánk. Még mindig az őstermelő adatszolgáltatással 
kapcsolatosan, de már a TAO bevallásra is gondolva kifejtjük az egy 
és ugyanazon vállalkozás fogalmát. Ezzel összefüggésben megpró-
bálnám nem tudományosan megközelíteni a támogatáshalmozási 
szabályokat.
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A kérdés az, hogy ha az adott évben a 
magánszemély garantált és nem garantált 
bérminimumos munkakörben is volt foglal-
koztatva, akkor két időszakot össze lehet-e 
számítani vagy sem.

Ízelítő az

következő számából Megjelenik
májusban
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Milyen	 dátumot	 kell	 írni	 a	 támogatási	 döntés	 idő-
pontjához az 1553-as bevallás 12-03-as lapjára?

a) A pénzforgalmi szemlélet miatt egyértelműen azt, amikor a támo-
gatást a bankszámlára folyósították.

b) Amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre 
ruházzák, azaz a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte.

c) Amikor a támogatásból megvalósított beszerzés, beruházás meg-
történik, azaz a költségelszámolás időpontja.

2. Kell-e bevallást benyújtani egy olyan magyar magán-
személynek Magyarországon, aki egész évben nem 
egyezményes országban (arab) dolgozik?

a) Igen, ezt a jövedelmet biztos, hogy be kell vallani Magyarországon.
b) Nem, mert egyáltalán nem tartózkodik Magyarországon.
c) Az attól függ, hogy a másik országban kisebb vagy nagyobb az 

adóteher.

3. Ki alkalmazhatja a bevétel 80%-a utáni adókötele-
zettséget?

a) Bárki, aki bevallásában ezt választja.
b) Bárki, akinek az éves árbevétele nem haladja meg a 8 millió forin-

tot, és a bevallásában jelöli a választását.
c) Kizárólag az, aki ezt alakuláskor az önkormányzat felé bejelentette.

4.	 Egy	alanyi	mentességet	választó	vállalkozás	vevőjé-
től	 előleget	 kap,	melyről	 a	 jóváírás	 napján	 kiállítja	
a számlát. Bele kell-e számolni a kapott összeget az 
alanyi mentes értékhatárba?

a) Igen, hiszen a bevétel a bankszámlára megérkezett.
b) Igen, ráadásul az előleggel érintett teljes bevételt figyelembe kell 

vennie, mint „járó” ellenérték.
c) Ha az előleggel érintett ügyletet még a tárgyévben teljesíti, akkor 

igen, ha a következő évben, akkor pedig nem, hanem majd csak 
a következő évben.

5. Mikor kell adózni azon osztalék után, melyet enged-
ményezéssel másra ruházunk át?

a) Az osztalékkal való rendelkezés, azaz az engedményezés adóköte-
lezettséget eredményez, így ezzel a nappal kell a 15% szja-t és a 
14% ehót megállapítani.

b) A ki nem fizetett osztalék nem adózik, ezért majd akkor kell adóz-
ni, amikor az érte kapott vagyoni értékből bevételhez jutunk.

c) Az attól függ, hogy mire engedményezzük. Ha másik követelésre, 
akkor a követelés pénzügyi teljesítésekor, azaz az engedménye-
zéskor. Ha nem követelést, hanem más vagyoni értéket kapunk 
érte, akkor a bevételszerzés napján.

+1. Össze lehet-e számítani a szakképesített és 
szakképesítetlen napokra járó adómentes keretet az 
egyszerűsített	foglalkoztatás	mentesített	keretössze-
génél?

a) Nem, az adómentes részt külön-külön kell megállapítani, és ha 
bármelyikben van adóköteles rész, akkor azt le kell adózni.

b) A magánszemély választhatja, amelyik számára a kedvezőbb meg-
oldást hozza.

c) Igen, a mentesített keretösszeget együtt kell meghatározni.

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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