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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.

Kártérítés vagy kártalanítás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Fogalmak

Egykori jogi tanulmányaimból tudom, a Ptk. 
főszabálya, hogy aki jogellenesen kárt okoz, 
köteles azt megtéríteni. Akkor mentesül a 
megtérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható.

A kártérítés egyik lényeges feltétele tehát, 
hogy a veszteséget okozó személy vala-
milyen jogellenes cselekménye vagy 
mulasztása okozza azt. Jogellenes-
nek minősül minden, ami va-
lamilyen jogszabályi előírással 
ellentétes vagy valamilyen ren-
delkezést nem tart be, figyel-
men kívül hagy. Itt igen 
széles a kör, hiszen 
a jogszabályok 
teljes mértékben 
átszövik a minden-
napjainkat.

Kárnak minő-
sül minden a sze-
mélyt vagy vagyo-

nát ért hátrány, így beszélhetünk vagyoni és 
nem vagyoni kárról. A vagyonban bekövetkező 
veszteség viszonylag könnyen meghatározha-
tó, hiszen ha összetörik az autónkat, akkor va-
gyoni kárról beszélünk. Nem vagyoni kárnak 
minősülhet például egy súlyos lelki megráz-
kódtatás vagy valaki jó hírének bizonyítható 
sérelme.

A kártalanítás a fentiektől eltérően 
azt jelenti, hogy jogszabályban 

meghatározott jogszerűen oko-
zott hátrányt, veszteséget kell 
megtéríteni. Tipikus esete a kár-
talanításnak a kisajátítás, ami-
kor a közösség érdekében kell 

valakinek valamilyen 
hátrányt elszenved-
nie. Ilyen lehet egy 
útépítés, amikor 
egy személy ma-
gántulajdonában 
lévő területre van 
szükség annak 
érdekében, hogy 
az út elkészülhes-
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sen. Ekkor a terület tulajdonosát természetesen kártalanítani kell a 
tulajdona elvételéért.

A kártérítés és a kártalanítás tehát nem azonos fogalom. A lényeg, 
hogy a kártérítés a ténylegesen okozott kár megtérítését jelenti, míg 
a kártalanítás a káreseményekből adódó kár megtérítésénél túlme-
nően vagy a helyett (annak bizonyítása helyett), a károsult kárán túl-
menően az egyéb kárát (például az elmaradt hasznot) is rendezteti. A 
kártérítés nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá, a kártalanítást viszont a 
károsultnak az áfa felszámításával számláznia kell, a továbbszámlázá-
sa is áfaköteles… de erről részletesen később.

Káresemények számvitele

A számviteli törvény az egyéb bevételek kategóriába sorolja a kár-
eseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, legyen az akár kár-
térítés, akár kártalanítás. Időbelileg akár el is kell határolni, ha az a 
tárgyévhez vagy előző üzleti évekhez kapcsolódik, és a mérlegkészítés 
időpontjáig pénzügyileg rendeződik.

Így kell elszámolni minden, a káreseményekkel kapcsolatos bevé-
telt, ide értve a biztosítóintézeti térítéseket, illetve a kárt okozó által 
megtérített összegeket. A biztosítóintézet által a káreseménnyel ösz-
szefüggésben kapott térítést a ténylegesen fizetett összegben, illetve 
a mérlegkészítés időpontjáig a biztosító által elfogadott, visszaigazolt 
(tárgy üzleti évi, illetve a tárgy üzleti évet megelőző üzleti évi kárese-
ményhez kapcsolódó) összegben kell kimutatni.

Általános forgalmi adó

A kártérítés nem tartozik az áfatörvény hatálya alá, így a kapott/fize-
tett kártérítésnek nincs áfavonzata. Az áfatörvény 259. § 6. bekezdés 
értelmében „ellenérték: bármilyen vagyoni előny, ideértve a meglévő 
követelés mérséklésére elismert vagyoni értéket is, de ide nem értve 
a kártérítést”.

Ezzel szemben a kártalanítás az áfatörvény 13. §-a alapján az áfatör-
vény hatálya alá tartozik, így az adott/kapott kártalanítás áfalevonási 
jogot/fizetési kötelezettséget (és számlakiállítási kötelezettséget) von 
maga után.

13. § (1) Szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e tör-
vény értelmében nem termék értékesítése. (2) Az (1) bekezdésben 
említett ügylet magában foglalja az alábbiakat is:

• vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedését;
• kötelezettségvállalást valamely tevékenység egészbeni vagy 

részbeni abbahagyására, vagy annak végzésétől való tartózko-
dásra, illetőleg valamely helyzet tűrésére.

Kártalanításról beszélünk például akkor, ha a megrendelő a vállalko-
zási szerződéstől a szerződés teljesítésének kezdete előtt eláll, vagy a 
teljesítés megkezdése után, de még a teljesítés befejezése előtt a szer-
ződést felmondja. Ezzel kárt okozhat a másik szerződő félnek (például 
egy festés esetén a festő már megvette a szükséges festékeket, többször 
kiment a festő a helyszínre, így üzemanyagköltsége keletkezett stb.). 
Mivel a Ptk. lehetőséget ad a megrendelőnek a szerződéstől való el-
állásra, így a károkozás nem jogellenes. Ebben az esetben tehát kár-
talanításról van szó, amely áfalevonási jogot/fizetési kötelezettséget 
keletkeztet. (Persze feltételezve, hogy a példabeli festő áfaalany.)

Ezzel szemben kártérítésnek minősül például (így nem tartozik az 
áfatörvény hatálya alá) a kötbér.A kötbért ugyanis szerződésszegés 
esetére szokták kikötni a szerződésben, így az jogellenes magatartásra 
vezethető vissza.

Személyi jövedelemadó

Érdekes következtetésre juthatunk az szja-törvény kapcsán is.
Tételezzük fel, hogy egy gazdasági társaságtól egy magánszemély in-
gatlant szeretne vásárolni. Az adásvételi szerződés megkötése előtt 
bevált gyakorlat, hogy a vevő foglalót fizet a társaságnak. A foglaló 
szabályát a Ptk. szabályozza.

Folytassuk példánkat azzal, hogy a társaság hibájából az üzlet 
nem jön létre, így a foglaló kétszeres összege illeti a magánszemélyt. 
Azaz, a magánszemély jövedelemhez jutott (adott 1 millió foglalót, de 
2 milliót kapott vissza). Kérdés viszont ennek adókötelezettsége.

A foglaló esetében lehet alkalmazni az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 
6.1. pontjában említett „kártérítésre” vonatkozó adómentességet, te-
kintve, hogy a Ptk. kárátalányjelleget tulajdonít ezen összegnek.

Szja törvény 1. sz. mellékletének 6. pontja szerint:
A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:
…kártalanításként (ideértve a kisajátítással összefüggő járulékos 

költségek megtérítését, valamint a kisajátítás alapjául szolgáló köz-
érdekű célra megvásárolt ingatlan vételárát is), kárpótlásként, kár-
térítésként, sérelemdíjként, kivéve a jövedelmet pótló kártalanítást, 
kárpótlást és kártérítést.

A magánszemély tehát nem adózik a megszerzett jövedelem után.
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Egy és ugyanazon vállalkozás

Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát azért kell ismernünk, mert 
2015. január 1-jétől a de minimis típusú támogatásoknál már nem 
csak azt kell nézni, hogy egy vállalkozás szintjén 3 üzleti év alatt át-
lépi-e a támogatás azt a valahány ezer eurós értékhatárt, hanem azt 
is nézni kell, hogy ez a feltétel vállalkozások meghatározott csoport-
jára is (összeszámítva) teljesül-e. Készíteni kell tehát a vállalkozónak 
egy térképet, melyre felrajzolja azokat a kapcsolatokat, melyek egy 
és ugyanazon vállalkozást jelentenek, majd az egyes vállalkozások-
hoz oda kell írnia, hogy de minimis tekintetében a 2013. és 2014. 
években mekkora összeget használt el, illetve 2015. évre vonatkozóan 
mekkora összeg van betervezve. Ha a keret több vállalkozás szintjén 
merül ki, akkor döntenie kell arról, hogy melyiket hagyja veszni.

Nézzük a fogalmat:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvé-

nyesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy 

másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete 
tagjainak többségét;

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni 
valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött 
szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasá-
gi szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik 
vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy 
tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az em-
lített vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának 
többségét.

Az a)–d) pontban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több 
másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és 
ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

A kapcsolt, a kapcsolódó és a partner vállalkozás fogalmaktól 
máris rugaszkodjunk el, ez egy harmadik fogalom. A hangsúly a fo-
galomból következően azon van, hogy az egyik és a másik vállalkozás 
között tényleges gazdasági függőség van, nem csak az elvi lehetőség 
áll fenn. Kapcsolt vállalkozásról beszélünk házastársak külön-külön 
tulajdonában álló cégek esetén, viszont ezek a cégek egy és ugyan-
azon vállalkozásnak nem minősülnek. A másik fontos különbség, leg-
alább adószámmal rendelkező őstermelőnek kell lenni ahhoz, hogy 
vállalkozónak minősüljön a magánszemély. 

Kisvállalkozások 

A kisvállalkozások szintjén talán csak az első eshetőséggel érdemes 
foglalkozni, azaz amikor az egyik vállalkozásnak több mint 50%-os sza-
vazati joga (több mint 50%-os tulajdoni részesedés) van egy másik 
vállalkozásban.

Vegyük azt az esetet, hogy egy egyéni vállalkozónak van két olyan 
cége, ahol több mint 50%-ban tulajdonos. A két cég egymásnak 
kapcsolt vállalkozása, és egyúttal egy és ugyanazon vállalkozásnak is 
minősül. Ez jelenti az „egy vagy több másik vállalkozáson keresztül” 
alkalmazását (egy kis erőszakkal).

Fontos tudni, hogy milyen személyeket tekint a szabály vállalko-
zásnak: őstermelő (közös őstermelés esetén a tag is), családi gazdál-
kodó, családi gazdaság tagja, egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok, 

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 megpróbálnám nem tudományosan megközelíteni 
a támogatáshalmozási szabályokat.

Mezőgazdasági vállalkozások
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A kapcsolt, a kapcsolódó és a partner vál-
lalkozás fogalmaktól rugaszkodjunk el, az 
egy és ugyanazon vállalkozás egy harmadik 
fogalom.
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mennyi de minimis támogatást akar igénybe venni. Az adórend-
szeren belüli és kívüli támogatásokat egyaránt be kell írni. Közös 
őstermelés és családi gazdaság esetén csak azon személyek mel-
lé kell összeget írni, akik ténylegesen igénybe veszik a támoga-
tást, itt a szja tv. szerinti bevétel felosztását nem kell figyelembe 
venni.

Ezután meg kell vizsgálni, hogy az egyes vállalkozások szintjén mi-
lyen felső határral számolhatunk:

– Csak mezőgazdasági termelés: 15 000 €/3 év
– Csak halászat: 30 000 €/3 év
– Csak szállítmányozás: 100 000 €/3 év
– Csak minden egyéb: 200 000/3 év
– Ezek bármilyen kombinációja: a legmagasabb összeg, azzal, 

hogy az adott résztevékenységre a saját keret az irányadó.

Több vállalkozás

Tehát már egy vállalkozás szintjén is lehet gondolkodni, de vajon ho-
gyan értelmezzük a szabályt több vállalkozás szintjén?

Egy kicsit hasonlóan: azaz nézzük, hogy az a két vagy több vállal-
kozás együttesen milyen tevékenységekkel foglalkozik, és állapítsuk 
meg a felső határt. Ezt követően nézzük meg, hogy az egyes résztevé-
kenység értékhatára is teljesül-e. Példa nélkül ez így nagyon szárazon 
hangzik.

szövetkezet, egyesület, alapítvány, egyesülés. Ha az egyik fél nem vál-
lalkozás (például természetes személy), akkor a természetes személy 
és a cége nem minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Nézzük az alábbi gazdasági kapcsolatrendszert, azzal a kiegészítő 
információval, hogy Ferenc és Adrienn házasok:

Családi gazdaság
„X” Kft.

100% tulajdonos Jakab

Jakab (fej)
„Z” Bt. Jakab 90% 

tulajdonos
Ottó Ottó egyéni vállalkozása
Ferenc

Adrienn
„Y” Kft. 50-50%-ban tulajdo-

nos Ferenc és Adrienn

Összehasonlításképpen nézzük, hogy mely kapcsolatokat tekinthet-
jük kapcsolt vállalkozásnak, és mely kapcsolatok minősülnek egy és 
ugyanazon vállalkozásnak.

Kapcsolatok Kapcsolt vállalko-
zások-e?

Egy és ugyanazon vállal-
kozások-e?

Jakab vs. „X” Kft. Igen Igen
Jakab vs. „Z” Bt. Igen Igen
Ottó vs. Ottó egyéni v. Nem Nem
Ferenc és „Y” Kft. Igen Nem
Adrienn és „Y” Kft. Igen Nem

További következtetések:
– A családi gazdaság tagjai egymással nem tekinthetők egy és 

ugyanazon vállalkozásnak.
– Ottó őstermelő és Ottó egyéni vállalkozó nem tekinthető egy és 

ugyanazon vállalkozásnak, viszont egy vállalkozásról beszélünk, 
ezért igenis össze kell számítani a de minimis támogatásokat.

Időbeliség

A támogatás igénybevételekor érvényes állapotot kell vizsgálni, vagy a 
vizsgált 3 üzleti év minden fennállt kapcsolatrendszere beszámít? A vá-
lasz az, hogy mindent nézünk, tehát olyan „térképet” kell készíteni, ame-
lyen szerepel 2013–2015. évek összes egy és ugyanazon vállalkozása.

A következő lépésben minden vállalkozás mellé oda kell írni, 
hogy 2013–2014. évben tényszerűen, 2015. évre tervezetten 

Mezőgazdasági vállalkozások   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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si értékében szereplő különféle támogatások az irányadó intenzitási 
mutatót meghaladják-e. 

Például egy kereskedelmi cég, ha telephelyet létesít az Al-
földön, akkor a támogatási intenzitás 65% lesz, tehát 50% adó-
rendszeren belüli támogatás esetén még vígan igénybe vehető 
az adóalapot csökkentő beruházási kedvezmény (adótartalom 
10%), és még 5% keret jut esetlegesen a kamat adókedvezmé-
nyére. 

Szállítmányozó cég esetében teherautó-vásárlásra tekintettel 
ez a keret kisvállalkozás esetén 20%, középvállalkozás esetén 
10%. Egy adórendszeren kívüli támogatás máris a beruházási 
kedvezmény elvesztésével jár együtt. Miért is? Az adórendsze-
ren belüli kedvezmények „részben” nem vehetők igénybe, azaz 
vagy igénybe vehetem az adóalap-kedvezményt teljes egészé-
ben (beleférek a keretbe), vagy ebből a kedvezményből semmi 
nem jár.

Az intenzitás szempontjából figyelembe kell venni az adórend-
szeren kívüli de minimis, csoportmentességi és minden más típusú 
támogatást, illetve mindazon adórendszeren belüli támogatásokat, 
melyek az adott beruházáshoz közvetlenül kapcsolhatók.

Jöhet a kérdés, hogy hogyan jön képbe a de minimis támogatás. 
Mondjuk van egy beruházás, melyre vonatkozóan csoportmentességi 
rendelet keretében támogatást vesz igénybe a vállalkozó. A beruhá-
zásra vonatkozó intenzitás 65%. A csoportmentességi rendelet kere-
tében 60%-nyi támogatást vesz igénybe. Mondhatja-e a vállalkozó, 
hogy de minimis támogatásként még kihasználja az adóalap-kedvez-
ményt, mivel a 200 000 €-s értékhatárba egyébként belefér. A szabály 
az, hogy akkor jár(na) neki ez a kedvezmény, ha nem konkrét beru-
házáshoz kapcsolódik a de minimis támogatás, azaz jelen esetben az 
adóalap-kedvezmény. Ebben az esetben egyértelműen konkrét be-
ruházáshoz rendelt a kedvezmény, tehát a de minimis támogatásban 
sem gondolkodhat (5%-os kerettel szemben az adóalap-kedvezmény 
10%-os adótartalma áll).

 
A szabályozás ismerete azért is különösen fontos, mivel a NAV az 

egy és ugyanazon vállalkozások feltérképezésére alkalmas adatbá-
zissal rendelkezik, és az EU-s támogatásos táblák is rendelkezésre 
állnak. Egy beruházáshoz kapcsolódó adóalap-, illetve adóked-
vezményt könnyen „be lehet nézni”, ha nem ássa bele magát a 
vállalkozó (illetve a könyvelője) az előbbi, dzsungelszerűen ágazó 
szabályrendszerbe.

Van egy őstermelő, akinek van egy kereskedelmi cége. Őstermelő-
ként 2013–2015. években a 100 000 forintos adókedvezményt igény-
be veszi, ami mezőgazdasági de minimisnek számít. Az egyes évek 
december 31-i MNB-árfolyamával átszámolva összesen 992 € keretet 
használt fel. A kereskedelmi cég 195 000 € de minimisnek minősülő 
adórendszeren belüli és kívüli támogatást használ(t) fel 2013–2015. 
évekre vonatkozóan. Az együttes keretük 200 000 €, annak megfelel-
nek, a mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó 15 000 €-os keretnek 
szintén, tehát nem esik el a termelő, illetve a cég valamilyen – mond-
juk adórendszeren belüli – támogatástól.

Van egy egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységre, és van két 
cége (100% tulajdonos): az egyik szállítmányozással, a másik gyártással 
foglalkozik. Az egyéni vállalkozásában de minimis támogatást nem vesz 
igénybe. A szállítmányozó cégében 2013–2014. évre 80 000 € támogatást 
vett igénybe (egyéni keret: 100 000 €/3 év), a kereskedelmi cégében pedig 
90 000 € értékben vett igénybe de minimis támogatást 2013–2014. évre 
(egyéni keret: 200 000 €). A 2015. évi keretük együttesen tehát 30 000 € 
(200 000 – 80 000 – 90 000), melyet tetszőlegesen oszthatnak fel azzal, 
hogy a szállítmányozó cég 20 000 €-nál többet nem használhat fel. 

Támogatás halmozódása

Az egy és ugyanazon szabályozástól régebbi intézményről van szó. Az 
alapszabály itt annyi, hogy egy konkrét beruházás szintjén kell csak 
vizsgálódni, és csak azt kell nézni, hogy az adott beruházás bekerülé-

Mezőgazdasági vállalkozások   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A beszámolókészítési időszak hajrájában a cikk az egyik talán legmostohább területtel, a kötelezettségek-
kel kapcsolatos teendőket szedi csokorba. Foglalkozik a kötelezettségek leltározásával, az adófolyószámla-
egyeztetéssel, a kapcsolódó elhatárolások kezelésével, a számfejtés egyeztetésével és természetesen a kése-
delmi kamattal és a behajtási költségátalánnyal.

Kötelezettségekkel kapcsolatos 
év végi teendők

Szerző: Kardos Barbara

meghosszabbítását, amely információ elengedhetetlen lehet az adott 
kötelezettség megfelelő besorolásához. 

Előfordulhat, hogy az „átmeneti likviditási problémák” miatt felvett 
tagi kölcsönök esetében találkozunk sok évet átívelő hosszú lejáratú 
kölcsönökkel. A kölcsönökkel kapcsolatban érdemes még megjegyez-
ni, hogy amennyiben az ügylet kapcsolt vállalkozások között jön létre 
és a felszámított kamat nem egyezik meg a szokásos piaci kamattal 
(lásd MNB-kamatstatisztika), akkor a kamatkülönbözet taóban adó-
alap-növelő és -csökkentő tétel lesz (18. §). 

Szintén tao-szempontból érdekes az alultőkésítési szabály figyelé-
se, mely alapján a nem pénzintézettől felvett, a saját tőke háromszo-
rosát meghaladó kölcsön után fizetett kamat összege adóalap-növelő 
tétel [Tao 8. § (1) j]. 

Szállítói kötelezettségek

A szállítói kötelezettségek leltározására jellemzően a mikro- és kisvál-
lalkozások kevés figyelmet fordítanak, jóllehet ezek a vagyonelemek is 
leltározási kötelezettség alá tartoznak. A legegyszerűbb tételek azok, 
amelyeken pl. a közüzemi szolgáltató a tárgyévi utolsó számlán közli 

Tipikus kötelezettségek

A kötelezettségek különböző szempontok szerinti csoportosításának 
bemutatása helyett inkább rögtön a közepébe csapva, a mikro- és 
kisvállalkozásoknál legtipikusabb kötelezettségekkel foglalkozik a cikk, 
úgymint hitel, kölcsöntartozások, lízingkötelezettségek, szállítói köte-
lezettségek és az egyéb, rövid lejáratú kötelezettségeken belül az adó-
kötelezettségek és a bérekhez, béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó 
kötelezettségek kerülnek számbavételre.

Hitel, kölcsön, lízingkötelezettségek

A hitel és lízingkötelezettségek esetében a beszámolókészítés során 
a leltározás a pénzintézet által kibocsátott folyószámla fordulónapi 
egyenlege vagy egyenlegközlő alapján történhet. Ezekben az esetek-
ben az egyenlegközlő jellemzően tartalmazza a tárgyévre időarányo-
san még elszámolandó kamat összegét is, melynek pénzügyi esedé-
kessége csak a mérlegkészítés időszakában lesz. 

Ezt a fizetendő kamatösszeget kell elszámolni passzív időbeli el-
határolásokkal szemben. Devizás hitel, lízing esetében (szerződési 
pénznem eltér a beszámoló pénznemétől) a fordulónapon fennálló 
kötelezettséget át kell értékelni a fordulónapi választott árfolyam 
figyelembevételével, és persze a kapcsolódó kamatelhatárolást is a 
fordulónapi árfolyamon kell elszámolni.

Kölcsön, azaz nem pénzintézettől felvett összeg esetében jellemző-
en a cégek, szerződött felek közötti elfogadott egyenlegközlő jelenti a 
leltárt. Ezek az egyenlegközlők tartalmazhatják a szerződéses felek kö-
zött fennálló jogviszony esetleges módosulásait, mint pl. a futamidő 

Az egyenlegközlő jellemzően tartalmazza a tárgyévre 
időarányosan még elszámolandó kamat összegét is, 
melynek pénzügyi esedékessége csak a mérlegkészítés 

időszakában lesz. 
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ben követelése, vagy ha meghatározott lejárati időponttal bíró 
utalványok kerülnek kibocsátásra, és a lejáratig nem történik meg 
azok beváltása. Ezekben az esetekben a könyvekben kimutatott 
kötelezettséget a 2015. üzleti évi beszámolóban még Rendkívüli 
bevételként (2016-tól Egyéb bevételként) kell elszámolni. Ameny-
nyiben az adott kötelezettség eszközértékhez kapcsolódott, akkor 
az eszközértékhez kapcsolódó részt halasztott bevételként kell ki-
mutatni.

Késedelmi kamat és az a „bizonyos” behajtási költségátalány

A kötelezettségekhez kapcsolódóan fizetendő késedelmi kamatok 
elszámolása jellemzően a mérlegkészítés időszakában kibocsá-
tott kamatközlő levelek vagy egyéb számviteli bizonylatok alapján 
kell, hogy megtörténjen a tárgyévre vonatkozóan egyéb ráfordí-
tásként.

A behajtási költségátalány az elmúlt években kellőképpen felbor-
zolta a szakmai közvéleményt, de a jelek szerint 2016. március 24-én 
megjelent új jogszabálynak köszönhetően a kérdéskör megnyugtató-
an rendezésre került akár már 2015. üzleti év vonatkozásában is. 

A hivatkozott új jogszabály (2016. évi IX. tv.) már a helyén kezeli a 
behajtási költségátalányt, és azt mondja ki, hogy csak akkor kell vele 
foglalkozni kötelezetti oldalon, ha a jogosult kifejezetten kéri és a kö-
telezett nem tudja kimenteni a késedelmét. A korábban (2015. üzleti 
évben vagy azt megelőzően) elszámolt behajtási költségátalányt pedig 
elévült kötelezettségként kell kezelni. 

A kötelezettség kivezetése fő szabály szerint a jogszabály 
megjelenésekor lehetséges, ha a jogosult nem jelezte korábban 
az igényét, de a jogszabály-értelmezések és a jogszabályalkotó 
szándéka alapján az a szakmai vélemény alakult ki, hogy már a 
2015. évi beszámolóban is rendezésre kerülhet a kötelezettségek 
kivezetése.

A kötelezettségek kivezetése kapcsán azonban arra figyelem-
mel kell lenni, hogy – ha 2015-ben számoljuk el bevételként – a 
feltöltési kötelezettség alá tartozó cégek esetében az így elszámolt 
bevétel jelentősen emelheti a társasági adó alapját, amely akár a 
feltöltési kötelezettség utólagos nem teljesítéséhez is vezethet. Fon-
tos megjegyezni tehát, hogy a 2015. üzleti évi beszámolóban törté-
nő rendezése a behajtási költségátalánynak csak lehetőség, nem 
kötelezettség.

a fennálló egyenleget, hiszen ezekben az esetekben nem szükséges 
egyenlegközlő kiküldése. 

Tovább egyszerűsíti a folyamatot, hogyha a szállítók küldik a vál-
lalkozásnak az egyenlegközlőket, és azok visszaigazolását a szállítói 
leltárba rendezzük. Így csak a kimaradt tételekkel kell foglalkozni és 
azokra vonatkozóan egyenleg-visszaigazolásokat bekérni a szállítóktól.

Adókötelezettségek

Az adókötelezettségek leltározása, azaz az adófolyószámla-egyeztetés a 
beszámolókészítés során a kötelezettségek leltározásának elmaradhatat-
lan mozzanata. Az adókötelezettségeket az adófolyószámlához hasonlóan 
a főkönyvben és az analitikában is adónemenként szükséges vezetni, en-
nek megfelelően a leltározás is adónemenként történhet egyeztetéssel és 
az adónemegyenlegek besorolása kötelezettség (tartozás) vagy követelés 
(túlfizetés) mérlegsorra szintén adónemenként kell, hogy megtörténjen.

Az adókötelezettségek egyeztetéséhez kapcsolódó zárlati feladat az 
e-Bev portál „késedelmi pótlék prognózisa” lekérdezés, mely alapján 
tájékozódhatunk az adott vállalkozást tárgyévben terhelő várható ké-
sedelmi pótlék összegéről.

Elévült kötelezettségek

Az évente történő egyeztetések megléte esetén is előfordulhat, 
hogy a kötelezettsége elévül. Ilyen eset lehet pl., ha 5 éven túl 
nem jelentkezik a szállító, hogy valóban van a vállalkozással szem-

Az egyenlegközlő jellemzően tartalmazza a tárgyévre 
időarányosan még elszámolandó kamat összegét is, 
melynek pénzügyi esedékessége csak a mérlegkészítés 

időszakában lesz. 
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A munkajogi szakértők mindig olyan kérdésekkel foglalkoznak, melyek a kérdések számát tekintve gyakran 
felmerülnek. Ilyen terület a teljesítménybér is. Most külön azzal foglalkozunk, hogyan kell ezt a munkaszer-
ződésben feltüntetni.

A kötelezően munkaszerződésbe foglalandó 
teljesítménybérre vonatkozó szabályok
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a teljesítmény-
bér és az esetleges időbér meghatározása semmilyen körülmények 
között nem helyettesíti a munkavállaló alapbérének munkaszerződés-
be foglalását. Az alapbér meghatározása ugyanis a munkaszerződés 
kötelező tartalmi eleme, és azt minden esetben időbérként kell meg-
határozni.

Alkalmazásának feltételei

A teljesítménybér alkalmazásának további feltétele a teljesít-
ménykövetelmény (norma) és a teljesítménybér-tényező meg-
határozása és annak előzetes írásbeli közlése a munkavállalóval. 
Így például a norma lehet óránként 50 munkadarab előállítása, 
a teljesítménybér-tényező pedig munkadarabonként 20 Ft, így a 
munkavállaló 100%-os teljesítés esetén 1000 Ft/óra munkabérre 
lesz jogosult. 

A teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a norma 
100%-os teljesítésével és a teljes munkaidő ledolgozásával a munka-
vállaló munkabére legalább a minimálbért elérje. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy a teljesítménykövetelményt nem teljesítő mun-
kavállaló munkabérét a munkáltató köteles lenne a minimálbérre 
kiegészíteni.

Hogyan határozzuk meg a követelményt?

A munkáltató a teljesítménykövetelményt olyan előzetes – objektív 
mérésen és számításon alapuló – eljárás alapján köteles meghatá-
rozni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő 
100%-os teljesíthetőségének vizsgálatára. Ennek, illetve az azonos 
teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok 

Teljesítménybér a munkaszerződésben

A teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizáró-
lag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján 
illeti meg. 

Így például teljesítménybér a munkavállaló által egyedileg elő-
állított termékek után fizetett darabbér, de nem tekinthető telje-
sítménybérnek az olyan munkabér, amelyhez a munkáltató nem 
határozott meg előzetes teljesítménykövetelményt, mint például a 
jutalom esetében.

A jogszabály, garanciális jelleggel, a teljesítménybér alkalmazá-
sát feltételekhez köti minden olyan esetben, amikor a munkavállaló 
munkabérét kizárólag teljesítménybérben határozzák meg, vagy tel-
jesítmény és időbér összekapcsolásával olyan módon, hogy a mun-
kavállaló időbére nem éri el az alapbér összegét. Ilyen esetekben a 
teljesítménybért kötelező a feleknek munkaszerződésbe foglalnia.

Például, ha a munkavállaló alapbére 150 000 Ft/hó, de a mun-
kabérének időbér része csak 90 000 Ft/hó, akkor a teljesítménybért 
kötelező munkaszerződésbe foglalni.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie 
arra, hogy a teljesítménybér és az esetleges 
időbér meghatározása semmilyen körülmé-
nyek között nem helyettesíti a munkavállaló 
alapbérének munkaszerződésbe foglalását.
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idő múlva állapítható meg, az alapbér felének megfelelő összegű elő-
leget – legalább havonta – fizetni kell.

A munkáltatót ilyen esetben egyidejűleg terheli mindkét kötele-
zettség, azaz az alapbér legalább felét elérő garantált bért is fizetnie 
kell az alapbér felét elérő előleg mellett. Így a munkavállaló minden 
hónapban legalább az alapbérét meg fogja kapni, és a tényleges tel-
jesítmény megállapításának időpontjában kell a kifizetett összeggel 
elszámolni. Természetesen a 100%-nál alacsonyabb teljesítmény so-
rán a munkavállalótól az előleg vagy annak egy része visszakövetelhe-
tő. A garantált bér visszakövetelésére azonban már nincs lehetőség. 
Más kérdés, hogy a kirívóan alacsony teljesítményszint mellett termé-
szetesen felmondható a munkaviszony, a munkavállaló képességeire 
alapított okból.

meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési 
körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a mun-
kaszervezésre és a technológiára.

Például az azonos munkakörben, de eltérő technológiai színvo-
nalú gépeken dolgozó munkavállalók esetében nagy valószínűséggel 
nem állapítható meg azonos norma a munkavállalók számára.

További, a munkavállalói érdekérvényesítést segítő garanciális 
szabály, hogy a teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsola-
tos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem 
sértette a jogszabályi előírásokat.

A tisztán teljesítménybéres munkavállalók számára legalább az 
alapbér 50%-át elérő garantált bért is meg kell állapítani. Erre a 
munkavállaló mindenképpen jogosult lesz, teljesítményétől füg-
getlenül.

Ez a garantált bér nem tévesztendő össze a munkabér védelméről 
szóló azon rendelkezéssel, amely szerint a kizárólag teljesítménybér-
rel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy 
annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb 

Részlet a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó törvény 
módosításáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kertv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoz-
tatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a ke-
reskedő állapítja meg.”

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továb-
biakban: Mt.) 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (va-

sárnapi pótlék) jár,
a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő 

munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) 
vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján köte-
lezhető, továbbá

b) a rendkívüli munkaidőre
ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meg-

határozott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján 

rendes munkaidőben történő munkavégzésre 
nem kötelezhető.

(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés 
esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösd-
vasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő 
munkavégzés esetén.”
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Az előző számban ott tartottunk, hogy mi a civil szervezet végelszámolási folyamatának kezdete. Folytassuk 
hát ennek a folyamatnak a további feladatait.

A civil szervezetek megszűnése
3. rész

Szerző: Láng Noémi

folyamatban lévő ügyekről, a végelszámoló díjazása esetén erre és a 
felmerülő költségekre tartalékot képez, és azt a szervezet pénzforgal-
mi számlájára befizeti. Akkor is így kell eljárni, ha a korábbi vezető 
tisztségviselő lett a szervezet végelszámolója. Amennyiben a civil szer-
vezet vezetője ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor a bíróság 
őt is pénzbírsággal sújthatja. 

A végelszámolás során a végelszámoló a civil szervezet vagyoni 
helyzetét felméri, eszközeit szükség szerint értékesíti, intézkedik a 
követelések behajtásáról és a kötelezettségek teljesítéséről. Ameny-
nyiben a végelszámolás a megindítás évében nem fejeződik be, 
évente tájékoztatást kell készíteni a döntéshozó szerv és a bíróság 
részére a végelszámolás helyzetéről és várható befejezéséről. A vég-
elszámolást legkésőbb annak kezdetét követő 3 éven belül be kell 
fejezni.

A végelszámolás befejezését követően a végelszámoló köteles 
gondoskodni a szervezet iratanyagának elhelyezéséről. Erre megol-
dás lehet, ha a szervezet tagjai vagy alapítói közül bárki ingyenesen 
vagy ellenérték fejében vállalja ezt. Amennyiben az iratmegőrzésre 
ellenérték fejében kerül sor, akkor a szervezet vagyonából erre tar-
talékolni kell.

Végelszámolás (kényszer-végelszámolás) folyamata

A végelszámolás során a civil szervezet vagyonával kell elszámolni, 
ide értve azt a vagyont is, amelyet a végelszámolás folyamata alatt 
szerez a szervezet. A végelszámolás során nem kezelheti a szerve-
zet vagyonként a csődeljárásról szóló törvényben meghatározott 
vagyontárgyakat. Idetartoznak többek között a természetvédelem 
alatt álló földterület, a munkavállalók munkabéréből már levont, 
de még be nem fizetett közterhek, a még ki nem fizetett vagyon-
tárgyak, melyeknél a kifizetés időpontjáig az eladó a tulajdonjogát 
fenntartotta.

A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjáról a civil szer-
vezet vezető tisztségviselőjének minősül, és a jogi személy vezető 
tisztségviselőjével szembeni felelősséggel tartozik, vonatkoznak rá az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok.

Amennyiben a bíróság azt észleli, hogy a végelszámoló nem telje-
síti a kötelezettségét, akkor a bíróság határidő kitűzésével, pénzbírság 
terhe mellett felszólítja a mulasztás pótlására. Ennek elmaradása ese-
tén 100 ezer forinttól 900 ezer forintig terjedő, ismételten is kiróható 
bírsággal sújthatja a végelszámolót a bíróság. Amennyiben a bíróság 
intézkedése eredménytelen lesz, akkor új végelszámolót jelöl ki a fel-
számolói névjegyzékből.

A végelszámoló a közzétételtől számított 15 napon belül értesíte-
ni köteles a végelszámolás megindításáról többek között a szervezet 
pénzforgalmi számláját vezető pénzintézetet és a területileg illetékes 
munkaerő-piaci szervezetet, ha van munkavállalója.

A végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a civil 
szervezet korábbi vezetője átadja a szervezet iratait, és tájékoztatja a 

Amennyiben az alapszabály nem tartal-
maz a hitelezők kiegyenlítése után fennma-
radó vagyonra vonatkozóan rendelkezést, 
akkor a bíróság a Civil törvényben megha-
tározott szervezetnek juttatja a vagyont.



11. oldalwww.iranyadomagazin.hu

A civil szervezetek megszűnése 3. rész   Láng Noémia

A kérelemhez csatolni kell a végelszámolás befejezésekor elkészí-
tett és a döntéshozók által elfogadott:

• a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült beszámolót,
• adóbevallásokat,
• vagyonfelosztási javaslatot,
• a végelszámoló díjáról szóló javaslatot,
• a végelszámolási időszak összefoglaló értékelését, a végelszá-

molás alatti gazdasági események bemutatását,
• a civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről szóló 

nyilatkozatot,
• ha volt a szervezetnél biztosítottnak kifizetés, akkor szükséges 

a nyugdíj-biztosítási szerv és az adóhatóság nyilatkozata az 
adatok átadásáról, ha ilyen nem volt, elegendő a végelszámoló 
nyilatkozata erről a tényről,

• a végelszámoló nyilatkozata arról, hogy a szervezet minden kö-
telezettségét teljesítette, tartozásait kiegyenlítette.

A dokumentumokat – elektronikus eljárásra nem kötelezett szervezet 
esetén – egy példányban kell benyújtani, aláírva, az aláírás valódi-
ságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni. 
(Teljes bizonyító erejű magánokirat kell legyen!)

Alapítványok esetén a döntéshozó szerv a kuratórium, így csatolni 
kell a kuratórium jóváhagyó határozatát is tartalmazó jegyzőkönyvet 
a jelenléti ívvel együtt. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a végel-
számoló díjára, a megszűnéssel kapcsolatosan felmerült költségek 
viselésére, illetve a felosztott vagyon kiadásának időpontjára szóló 
határozatot.

A jogutód nélkül megszűnő egyesület vagyona a hitelezők 
kiegyenlítése után fennmaradó vagyon. Ezt az alapszabályban 
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél-
ra létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. Amennyiben az 
alapszabály nem tartalmaz erre vonatkozóan rendelkezést, akkor 
a bíróság a Civil törvényben meghatározott szervezetnek juttatja a 
vagyont. Így jár el abban az esetben is, ha az egyesület alapszabá-
lyában kijelölt szervezet a vagyont nem fogadja el vagy nem jogosult 
annak megszerzésére.

A vagyon sorsáról a bíróság a törlést kimondó határozatában ren-
delkezik. A vagyon az új jogosultra az egyesület törlésével száll át.

Jogutód nélkül megszűnő alapítvány végelszámolás végével meg-
maradó vagyona az alapító okiratban megjelölt személyt illeti meg. 
Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy az alapítót, a csatlako-

A végelszámolási eljárás során – kivéve a kényszer-végelszámo-
lást – a törlési kérelem benyújtásáig lehetőség van a végelszámo-
lás megszüntetésére és a civil szervezet működésének folytatására 
kérelem benyújtásával (PK−146). Ha bírósági határozat folytán kell 
a végelszámolást lefolytatni, vagy a végelszámolást egyszerűsített 
törlési eljárás előzte meg, illetve alapítvány megszűnése következ-
tében kerül sor az eljárásra, az eljárás csak kényszer-végelszámo-
lás lehet!

Nyilvántartásból való törlés, fennmaradó vagyon

Amennyiben egy civil szervezet megszűnik, akkor a nyilvántartásból 
való törlésre kérelmet kell benyújtani. Erre sor kerülhet jogutódlással 
vagy végelszámolással történő megszűnés során is. Átalakulás (egye-
sülés, szétválás) esetén a szervezet képviselője, végelszámolás esetén 
a végelszámoló adja be a törlési kérelmet.

A törlésre irányuló kérelmet alapítványoknál a PK−102T nyomtat-
ványon, egyesületeknél a PK−101T nyomtatványon kell beadni.

Amennyiben az alapszabály nem tartal-
maz a hitelezők kiegyenlítése után fennma-
radó vagyonra vonatkozóan rendelkezést, 
akkor a bíróság a Civil törvényben megha-
tározott szervezetnek juttatja a vagyont.
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Ezt követő 15 napon belül a végelszámoló jegyzéket kell, hogy ké-
szítsen, melyben külön kell kimutatnia az elismert és külön a vitatott 
követeléseket. A jegyzéket a következő 15 nap alatt be kell adni a bí-
róságra. 

Ezen 15 nap alatt a vitatott hitelezői igényeket bejelentőket értesí-
tenie kell a követelésük ilyen minősítéséről.

A korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján megállapítja, hogy 
a szervezet vagyona elegendő-e a kötelezettségeire. Amennyiben 
nem, akkor a különbözet pótlásáról 30 napon belül kell gondoskodni. 

Ha erre nincs lehetőség, akkor haladéktalanul a felszámolási eljá-
rás lefolytatására kell kérelmet benyújtani. Ezt a végelszámolónak kell 
elvégezni, nincs szükség a döntéshozó szerv hozzájárulására, de őket 
haladéktalanul tájékoztatni kell.

zót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető 
rész nem lehet több, mint az alapító, a csatlakozó és az egyéb adomá-
nyozó által az alapítványnak juttatott vagyon.

Az alapító az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor rendelkez-
het úgy is, hogy az alapítvány céljával azonos, vagy hasonló célú ala-
pítvány, vagy egyesület számára adják át a megmaradt vagyont, ha az 
alapító okirat erről nem rendelkezik, vagy annak eredeti rendelkezése 
nem teljesíthető.

Hasonlóan az egyesületeknél leírtakhoz, amennyiben a bíróság 
megállapítja, hogy az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelke-
zett az alapítvány vagyonáról, vagy amennyiben a kijelölt szervezet a 
vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg, akkor a Civil 
törvényben meghatározott szervezetnek juttatja el a megmaradó va-
gyont.

Az előbbiek alapján a következők lesznek jogosultak a megszűnő 
civil szervezet vagyonára, amennyiben arról nem rendelkeztek:

• a Nemzeti Együttműködési Alap, amit a civil szervezetek támo-
gatására használhat fel, 

• a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti földrészlet az állam 
tulajdonába kerül,

• a Kulturális javakról szóló törvény szerinti gyűjtemény, művé-
szeti alkotás az állam tulajdonába kerül.

A megszűnés számvitele, adózása

A civil szervezet vezetője elkészíti a tevékenységet lezáró beszá-
molót. Ennek fordulónapja a végelszámolás kezdetét megelőző 
naptári nap. El kell végezni a számviteli törvényben, az adótörvé-
nyekben és az egyéb jogszabályokban előírtakat. Azaz fel kell leltá-
rozni a szervezet vagyontárgyait, követeléseit és kötelezettségeit. Ez 
alapján lehetséges a tevékenységet lezáró beszámolót összeállíta-
ni. Ennek határideje a végelszámolás kezdő időpontjától számított 
30. nap.

Ez alapján a végelszámoló végelszámolási nyitó mérleget készít. 
Ezt követően a hitelezői igénybejelentések határidejének leteltét kö-
vetően szükség szerint korrigálja a nyitó mérleget, melyben a vitatott 
hitelezői igényekre lekötött tartalékot kell képezni:

A hitelezők a közzétételt követően 40 napon belül jelenthetik be 
követeléseiket a végelszámolónak.
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Ezzel egyidejűleg kell a tevékenységet lezáró bevallásokat is meg-
tenni. Az adóbevallásra vonatkozó előírások azonosak az átalakulás 
során megszűnő szervezetre vonatkozó előírásokkal. 

A végelszámolás megkezdésekor a tevékenységet lezáró beszámo-
lóval egyidejűleg, soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak 
valamennyi adójáról, az adóbevallással nem lefedett időszakról. A 
bevallás benyújtásának határideje a beszámoló benyújtásának napja, 
azaz a végelszámolás megkezdését követő 30. napig kell a bevalláso-
kat is benyújtani.

Azokról az adókról, melyeket havi vagy negyedéves gyakorisággal 
kell bevallani, azoknál a bevallással még nem lefedett időszakról so-
ron kívüli bevallást kell tenni a végelszámolás megkezdését követő 30 
napon belül. Ilyen a levont személyi jövedelemadó, nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási járulék, a jövedelmek és egyes juttatások után fizetendő 
adók és járulékok, ezek mindig havi elszámolási kötelezettségek. Ilyen 
lehet havi vagy negyedéves bevallási kötelezettség esetén az általános 
forgalmi adó, a rehabilitációs hozzájárulás.

A végelszámolás időszaka alatt nem lehetséges a nulla adattarta-
lomról nyilatkozatot, azaz NY jelű bevallást tenni. Ebben az időszak-
ban mindig az előírt bevallási nyomtatványt kell beadni, akár nulla 
értékkel.

A végelszámolás befejezésekor a beszámoló elfogadásának nap-
ját követő napon a tevékenységlezáró adóbevallást be kell nyújtani. 
Ezzel egy időben kell bevallást beadni az egyéb adókról a bevallással 
még le nem zárt időszakra. A végelszámolás befejezésekor elkészített 
utolsó üzleti évről szóló beszámolót és adóbevallásokat a döntéshozó 
szerv elé kell terjeszteni. Az általa elfogadott dokumentumokat kell 
a nyilvántartásból törlő eljáráskérelem benyújtásakor a bírósághoz 
becsatolni.

Ha a végelszámoló 
• a szervezet korábbi képviselőjével nem tud kapcsolatba lépni, 
• hitelezői követelés bejelentésére nem került sor,
• a civil szervezetnek nincs munkavállalója, 
• a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a törléshez szüksé-

ges adatok és igazolások beszerzéséről, és nemleges igazolások 
esetén a záró beszámoló benyújtásának kötelezettsége nélkül 
kezdeményezi a civil szervezet nyilvántartásból való törlését. 
Ebben az esetben a bíróság a végelszámolót kötelezi a civil 
szervezet iratainak elhelyezésére és ennek megtörténtének iga-
zolására.

A végelszámolás folyamata alatt, amennyiben az nem fejeződik 
be a megindítás évében, akkor a számviteli törvényben meghatáro-
zott üzleti évenként kell a beszámolót és az adóbevallást elkészíteni. 
A számviteli törvény szerint a végelszámolás általában egy üzleti év. 
Amennyiben a végelszámolás 12 naptári hónap alatt nem fejeződik 
be, akkor az üzleti év(ek) ideje 12 hónap, míg az utolsó üzleti év 12 
hónapnál rövidebb is lehet. Ez alapján a végelszámolás kezdő napjá-
tól, a végelszámolás kezdő napját megelőző naptól számított 12 hó-
nap időtartamra kell a beszámolót elkészíteni, ha az nem fejeződik be 
a végelszámolás kezdő évében, sem az azt követő 12 hónapon belül.

Például, egy 2013. december 8-án kezdődő végelszámolás esetén, 
• ha az 2014. május végével fejeződik be, akkor a végelszámolást 

lezáró beszámoló 2013. december 8-tól 2014. május 31-ig tar-
tó időszakról szól;

• ha a végelszámolás befejezése 2015-ben lesz, mondjuk január 
25-én, akkor két beszámoló készül, az egyik a 2013. december 
8-a és 2014. december 7-e közötti időszakra, és egy másik a 
2014. december 8-tól 2015. január 25-ig tartó időszakra.

A végelszámolás időszaka alatt is olyan formában kell elkészíteni a 
beszámolót, amilyet a szervezet addig is készített. A beszámolón fel 
kell tüntetni, hogy a szervezet végelszámolás alatt áll („v.a.”). A végel-
számolás időszaka alatt készített beszámolókat az általános szabályok 
szerint kell közzétenni és letétbe helyezni, azaz a mérlegfordulónapot 
követő 5. hónap utolsó napjáig.

A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló elkészíti a végelszá-
molás utolsó üzleti évéről a beszámolót. Az utolsó üzleti évről szóló 
beszámolót törlésre irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell 
letétbe helyezni és közzétenni. Ez azonban nem lehet későbbi idő-
pont, mint a végelszámolás befejező napját követő 60. nap. Eddig a 
napig közzé kell tenni minden beszámolót, amelyre a vonatkozó köz-
zétételi időpont még nem járt le.

A beszámolót alátámasztó leltár lesz a vagyonfelosztási javaslat 
alapja. 

A vagyonfelosztási javaslatban külön kell kimutatni azokat az esz-
közöket, 

• melyeket az alapszabályban vagy az alapító döntése szerint át 
kell adni más civil szervezetnek,

• melyek a beszámolóban kimutatott kötelezettségek (köztük a 
végelszámolás és az iratőrzés költsége) rendezésére szolgálnak, 

• amelyek a gazdálkodó vagyonába nem tartozhatnak bele.
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Aktualitása miatt foglalkozzunk először azzal, hogy vásárra való kitelepüléskor milyen teendőink vannak. 
Persze ne menjünk el amellett sem, amit a sajtóból már szinte mindenki tud: új kötelezettek kerültek bele az 
NGM-rendeletbe.

Tudnivalók a pénztárgépről   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tudnivalók a pénztárgépről
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

• 93.13 testedzési szolgáltatást (fitnesz- és testépítő klubok),
• 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag 

plasztikai sebészetet nyújtók, értékesítők kötelesek lesznek 
pénztárgépet használni.

Ahhoz képest, amilyen hírek ez ügyben keringtek, elég visszafogott a 
bővülés, de mint tudjuk, bármikor lehet a rendeletet módosítani.

Például: nem pénztárgépkötelesek a szépségszalonok (fodrá-
szat, műköröm, kozmetika), illetve az orvosi masszázs szolgáltatást 
nyújtók.

Kitelepülés 

A vásárokra, rendezvényekre történő kitelepülés esetén – a mozgóbol-
tot leszámítva – továbbra sincs kötelező pénztárgéphasználat előírva. 

Ennek ellenére nagy számban találkozunk online pénztárgépekkel 
egy-egy kitelepült vendéglátónál (jobban halad a sor). Április 2-től a 
szabályozás azon része változott, hogy online üzemmódban kell hasz-
nálni a pénztárgépet kitelepülés esetén is. Április 1-jéig offline üzem-
módban lehetett volna használni. Azért a „volna”, hiszen az offline 
üzemmód nagyon sok esetben technikailag nem tudott megvalósulni, 
a gyakorlatban szinte mindig online üzemben voltak a gépek.

És akkor a nagy kérdés: aki eddig is online üzemmódban használta 
folyamatosan a gépet, akkor neki van valami teendője: a válasz az, 
hogy SEMMI teendője nincs ezen a téren, a jogszabályi változás – 
nagy nehezen – követte a gyakorlatot.

Pénztárgéprendelet egyéb változásai

A 9/2016-os módosító NGM-rendeletben rögzített változások nem 
csak a kötelezetti kört érintik, legalább olyan mértékű egyéb változá-
sokat is rejt a módosító rendelet. A változások nagy része április 2-án 
lépett hatályba, tehát elvileg a NAV-revízió már bőven vizsgálhatja. 
Menjünk végig a változásokon.

Kik lesznek bevonva a pénztárgéphasználók közé?

2016. szeptember 30-i nappal (tehát nem október 1-jétől!) a
• 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási
• 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi,
• 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
• 96.04 fizikai közérzetet javító szolgáltatást (szauna, szolárium, 

fogyasztószalon, masszázsszalon), illetve
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Pénztárgéphez kassza

Az új szabályok rögzítik, hogy a pénztárgéphez hozzárendelten pénztá-
roló eszközt (kasszát) kell tartani. És természetesen a kasszában lévő 
pénznek – a működtetés sajátosságait leszámítva(?) – egyeznie kell 
a pénztárgépbe beütött adatokkal. Tehát az önmagában nem gond, 
hogy a bevételektől a ténylegesen kasszában lévő pénz elmarad, ha 
a pénztárgépből történő pénz kivétele dokumentált (például szállí-
tói számla kiegyenlítése). Többletpénzre már nem nagyon van indok 
(most a bankkártyás fizetést ne vegyük figyelembe), a borravalóval 
magyarázni nem szerencsés megoldás. A borravalót azonnal célszerű 
a kasszától elkülönített helyre rakni.

Sőt a szabályozás még keményebben fogalmaz, nemcsak főösz-
szegében, hanem összetételében is egyezőségnek kell lennie. Az 
összetétel alatt nem azt kell érteni, hogy milyen címletű pénz van a 
kasszában, hanem a készpénz, utalvány, készpénz-helyettesítő eszköz 
bontásban is egyezés van-e. Az „összetétel”-lel kapcsolatosan még 
biztosan lesznek problémák, a szabályozás nem olyan pontosan írja 
le, hogy igazából milyen mélységű bontásra gondol. Jogszabályi hivat-
kozásból kiokoskodva:

• készpénz,
• Erzsébet utalvány,
• Széchenyi-kártya,
• ajándékutalvány,
• hűségkártya,
• Smartcard,
• göngyölegjegy,
•  kupon,
• egyéb fizetőeszköz

bontásban kellene az összetétel helyességét vizsgálni.

Itt külön kiemelném, hogy átmeneti szabály hiányában április 2-től 
meg kell felelni legalább annak a szabálynak, hogy a pénztárgéphez 
kasszát kell hozzárendelni akkor is, ha gyárilag nem adtak hozzá (szin-
te csak ilyen online gépet gyártottak).

2017. december 31-től pedig a taxisoknak is új online pénztárgé-
pet kell használniuk. Ezt a kört érintően azonban még nem teljesen 
világos, hogy milyen új „szerkezetet” értenek a taxisok pénztárgépe 
alatt.

Hibás pénztárgép, áramszünet esetén az utólagos rögzítés 
szabálya

Az új elírások szerint, ha a pénztárgép elromlik vagy áramszünet miatt 
nem működik, akkor az ismételt használatot követően a kieső időszak-
ra (kézi nyugtán vagy cseregépbe) rögzített tételeket:

• adóügyi naponként és adókulcsonként egy tételben kell felvin-
ni;

• az egyes napokat nyitni és zárni is kell;
• beállított limit esetén több tételben is fel lehet vinni.

Könyvelési szempontból könnyebbség, áfa szempontjából nem kell 
szétszedni, ha több időszakot érint. Persze pénztárgéphasználat szem-
pontjából nehézség.

Átszemélyesítés

Az egyik kőbe vésett szabály változik: megengedik, hogy ha a pénz-
tárgép tulajdonosa változik, akkor az új tulajdonosnak ne kelljen 
az adóügyi ellenőrző egységet (AEE) kicseréltetnie. Ez azt jelenti, 
hogy

• a pénztárgépek használtan is forgalomképessé válnak, hi-
szen az egyik legnagyobb értékkel bíró alkatrészt nem kell 
cserélni;

• viszont az átadónak ki kell íratni az AEE-ben lévő adatokat, mi-
előtt az átszemélyesítés megtörténik.

Egyben arról se feledkezzünk meg, hogy új üzembe helyezési kódot is 
kell igényelni az új tulajdonosnak, az átszemélyesítéshez ez kell.

Cseregép használata

Ha cseregép kerül beállításra, akkor az új szabályok értelmében a 
cseregépet át kell személyesíteni a tényleges használóra. Átmeneti 
szabály biztosítja, hogy ha az adott cseregéppel ez nem hajtható vég-
re, akkor 2016. december 31-ig lehetőség van olyan cseregéppel is 
dolgozni, ami nincs átszemélyesítve.

Ahhoz képest, amilyen hírek ez ügyben 
keringtek, elég visszafogott a bővülés, de 
mint tudjuk, bármikor lehet a rendeletet 
módosítani.
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Fontos kijelentés, hogy adóügyi bizonylattá válik a napnyitás és 
pénzmozgás bizonylata is.

A módosításokat áttekintve újabb hullámokat fognak kelteni a vál-
tozások, és nem csak az új kötelezetti kör tekintetében. Hiányoznak 
sok helyen az átmeneti szabályok, ami külön nehézséget fog jelenteni.

NAV-tól adatszolgáltatás

Intézményes keretek között, és ingyenesen kérhető ki egy meghatá-
rozott időszakra az AEE-ben rögzített adatok köre. Elvileg a NAV erre 
kellene is, hogy rendszeresítsen nyomtatványt, de ennek még nincs 
nyoma a honlapon. Ezt a kérést egy adott időszakra egyszer köteles az 
adóhatóság teljesíteni, második igény esetén megtagadhatja a kérést.

Ha másféle bontásban kéri az adatot a vállalkozó, akkor az már 
térítéses (önköltségi ár) lesz.

Pénztárgép blokkolása

A NAV a jövőben a „távolból” blokkolhatja a pénztárgép működését, 
azaz nem tud vele a vállalkozó nyugtát adni. Ennek persze alapos in-
doka kell legyen:

• forgalmazási engedély visszavonása;
• hírközlési szolgáltató a szolgáltatását szünetelteti, korlátozza 

vagy megszünteti (például nem fizeti a szolgáltató számláját);
• pénztárgép megsemmisülése, elvesztése, lopás esetén a beje-

lentést (PTGTAXUZ) követő naptól;
• pénztárgép használata szüneteltetésének bejelentése esetén 

(feloldás bejelentése esetén pedig a blokkolást feloldja).

Jön a kérdés, hogy mi van akkor, ha az okok nem állnak fenn, és mégis 
blokkolódik a gép? Át kell térni kézi nyugtára, és mehet a panasz a 
NAV felé (ajánlott a NAV honlapján található „panaszfalat” használni).

Lehet-e védekezni nyugtaadási kötelezettség elmulasztása esetén, 
hogy a gépet blokkolta a NAV? Egyértelműen nem, sőt az okokból 
adódik, hogy a pénztárgéphasználattal kapcsolatos egyéb szabályok 
megsértése okán még további mulasztási bírság is kinézőben van.

Egyéb változások

A 2014. december 31-ig megkért, de fel nem használt kódokat 2016. 
február 29-től nem lehet felhasználni. Tehát most jött meg arra a 
kérdésre az egyértelmű válasz, hogy mit kell/lehet csinálni a fel nem 
használt kódokkal.

A változások egyébként egy kazal apróbb – az üzemeltetők által 
nem feltétlenül érzékelhető – átállítást is megkövetelnek a pénztár-
gépeken, melyre április 2-től 180 nap áll rendelkezésre. Ezeket az 
átállításokat a használaton kívüli (nem véglegesen kivont) gépekre is 
végre kell hajtani. Ha letelik a 180 nap, akkor az átállítás már nem 
kötelező, de a gépet közel 5 év után már nem szabad használni. És 
természetesen az átállítás biztos, hogy jár némi költséggel…

Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiá-
nyában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel 
tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: 

a) a gyógyszertárak, 
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 

  1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási 
  2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi, 
  3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereske-

delmi, javítási, 
  4. a 47.1–47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, 
  5. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a moz-

gó szolgáltatásnyújtási), 
  6. az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivé-

ve a falusi szálláshely-szolgáltatási), 
  7. a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési, 
  8. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből 

kizárólag plasztikai sebészeti, 
  9. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős 

tevékenységből kizárólag tánctermi, diszkóműködtetési, 
10. a 95.1–95.2 szerinti javítási, 
11. 96.01 szerinti textil-, szőrmemosási, tisztítási tevékenység-

ből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) 
és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási, 

12. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és 
13. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenységet 

folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: 
ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, 
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusí-

tást végző üzlete, bemutatóterme, 
bc) az ipari – kivéve élelmiszer-ipari – tevékenységet folyta-

tó egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékeny-
ségét ugyanabban a helyiségben folytatja, 

bd) a termelői borkimérés, 
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgálta-

tó iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, 
c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 46.2-46.7 sze-

rinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, 
üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. 
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Sokan a bőrükön is tapasztalják, hogy a lakáspiac nagyon meglendült, az ingatlanok ára persze ennek 
megfelelően alakul. Illetékben kedvezményezett lehet az, aki elsőlakás- szerző. Ezért talán érdemes ennek a 
fogalmával megismerkedni.

Ki lehet elsőlakás-szerző?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ebből következik…

A leírtakból az is következik, hogy nem lakástulajdona (termőföld, üz-
let, iroda, műhely stb.) lehetett a vagyonszerzőnek.

Szintén fontos következtetés, hogy a nagykorúságot követő min-
denféle lakástulajdon-mozgást figyelembe kell venni, tehát nem lehet 
azt mondani, hogy teljesítem a feltételeket, mert vagyonszerzéskor 
nincs lakás a nevemen.

Feltétel a lakás szempontjából, hogy az egész lakás értéke 15 millió 
forint alatt kell legyen, tehát tulajdoni hányad vásárlásakor is az egész 
lakás értékét kell nézni. Ha a lakás értéke efölött van, akkor egy fillér 
kedvezmény nem jár.

Kérdés szokott lenni, hogy ha csak résztulajdont vásárol a magán-
személy és a másik tulajdonos (mondjuk házastárs) nem jogosult a 
kedvezményre, akkor az az ő kedvezményére is hatással van-e. A vá-
lasz az, hogy nincs rá hatással, neki jár a kedvezmény.

Részletfizetés

Az elsőlakás-szerzőt egy másik kedvezmény is megilleti: 12 havi pót-
lékmentes részletfizetés, amit szintén a B400-as nyomtatványon lehet 
igényelni. (Vigyázz, mert ezt általában az ügyvédek szokták elkészíteni, 
érdemes tehát rákérdezni, ha igényelni akarjuk a kedvezményt.)

Ez a fajta lakásszerzős kedvezmény már lazább feltételek mellett 
vehető igénybe:

• nincs felső korhatár,
• az ingatlanra vonatkozóan nincs forgalmi értékben korlátozása.

Törvényi háttér

Az illetéktörvény egyik nagyon régi szabálya, hogy az úgynevezett el ső-
lakás-szerzőt kedvezmény illeti meg első lakása vásárlásakor. 

Az elsőlakás-szerzőhöz fogalom párosul, ami jelentősen árnyalja a 
kifejezés nyelvtani jelentését.

Feltételek a vagyonszerző oldaláról:
• a vagyonszerzés pillanatában még nem töltheti be a 35. életévét;
• ténylegesen még nem vette igénybe a kedvezményt (a lehető-

ség kihagyása így nem számít);
• a kedvezmény igénybevételéről történő nyilatkozat B400-as 

nyomtatványon, de legkésőbb az illetéket kiszabó határozat 
jogerőre emelkedéséig;

• lakásban 50%-ot el nem érő tulajdoni hányadot birtokolt/birtokol;
• lakásban 50%-ot el nem érő vagyoni értékű jogot birtokolt/

birtokol;
• DE nem kell figyelembe venni az előző szabályok alkalmazásában:

0 özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt – akár 100%-os tulaj-
donú – lakást;

0 nagykorúságot megelőzően elidegenített lakást.

Az illetéktörvény egyik nagyon régi szabálya, 
hogy az úgynevezett elsőlakás-szerzőt ked-
vezmény illeti meg első lakása vásárlásakor. 



18. oldal www.iranyadomagazin.hu

Válasz-adó

tudva áfa szempontjából a magáncélú be-
szélgetés. 

Ráadásul nemrégen hasonló szabály 
került bevezetésre a személygépkocsik 
karbantartásával kapcsolatban, és ott „ér-
dekes” megoldások születtek arra, hogy a 
tételes korlátozásban benne van-e a ma-
gánhasználat. 

De talán pont ez hozta elő újra a kérdést 
és a jelenlegi hatósági álláspontot.

A rövid válasz tehát az, hogy IGEN, abban 
az esetben sem kell a számlában lévő áfát kü-
lön arányosítani, ha a magáncélú beszélgetés 
tételesen ki van mutatva.

Az áthárított áfa 30%-át nem lehet levonni, 
míg a 70%-át igen.

Persze nem szabad elfelejteni, hogy a 
70%-os levonható rész akkor jár, ha csak 
adóköteles tevékenységet folytat a vállalkozó. 
Ha már van adómentes tevékenység, akkor 
először arányosítani kell a bevétel arányá-
ban, és utána kell a 30-70%-os arányosítást 
elvégezni.

Valóban, amióta a telefonbeszélgetés áfáját 
csak arányosan lehet levonni, nagy kérdés, 
hogy a le nem vonható aránnyal le van-e 

?

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.

A telefonok áfatartalmának levonhatóságával kapcsolatban már régóta ér-
vényben van a törvény, mégis sokszor vagyok bizonytalan. Mit kell tenni, ha 
tényszerű magáncélú használat van? Ez a magáncélú használat benne van-e  
a 30%-ban? Továbbszámlázás esetén mi az eljárás?
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?
– a gumiabroncs újrafutózása és felújítá-

sa, lásd: 22.11.”

A TEÁOR-jegyzékből tehát egyértelműen 
kiderül, hogy ebbe a gumijavítók is beletartoz-
nak, sőt a kézi autómosók is. A pénzbedobós, 
illetve az automatás autómosók továbbra sem 
(egyelőre), mivel kezelőszemélyzet nélküli  
automatának minősülnek.

2016. szeptember 30-a után több szolgáltató számá-
ra előírják az online pénztárgép használatát. Kell-e 
pénztárgép a gumijavítóknak, illetve az autómo-
sóknak?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

…
= mosás, fényezés stb.
…
– a gumiabroncs és a gumibelső javítása, 

felszerelése vagy cseréje, centírozás, ke-
rékbeállítás

…
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

2016. szeptember 30-val – többek közt – a 
45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási 
szolgáltatást nyújtók is pénztárgép használatá-
ra lesznek kötelezettek. 

A  45.20-as TEÁOR szám szakágazatba tar-
tozik:

„– a gépjárművek javítása és karbantartása:
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Az egyes ügyletek bérletként való kezelésének megítélése különösen áfa szempontjából fontos. Megpróbá-
lunk néhány gyakorlatban felmerült esetet kielemezni, mit is kell valójában számlázni.

Bérbeadás vagy egyéb szolgáltatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

nyében. A terem bérlete itt magában áll, tehát 
az étterem az utazási iroda felé bérleti díjról ad 
számlát, méghozzá az ingatlan bérbeadásának 
szabályai szerint.

adó szabályt meghatározni e témában nem 
nagyon lehet, inkább az esetekből lehet kö-
vetkeztetéseket levonni. Az áfatörvény 70. § (1) 
bekezdés b) pontjából kell kiindulni, azaz meg 
kell vizsgálni, hogy van-e egyáltalán az egyes 
szolgáltatáselemek között alá-fölé rendeltségi 
kapcsolat (egyik a másik nélkül nem jön lét-
re, az egyik a másik szolgáltatás teljesülését 
elősegíti), és ha igen, akkor melyik közülük a 
jellegadó.

Rendezvényszervezés

Vendéglátóegység egyik termét adja oda egy 
estére egy társaságnak, egyebekben vacsorát, 
italt is szolgáltat az ott tartózkodók részére. 
Minden kiadást egy fő rendel meg, tehát nem 
külön-külön fizetnek a magánszemélyek. Eb-
ben az esetben a terem bérlete, illetve a ven-
déglátó-ipari szolgáltatás egy komplex szolgál-
tatás, melyben a vendéglátás dominál, tehát a 
terem bérlete mint a vendéglátási szolgáltatás 
része adókötelesen számlázandó.

Hasonlóan kell megítélni azt az esetet, 
ha egy rendezvényszervező egy cég részére 
kibérel egy termet (nem feltétlenül vendég-
látóegységben), oda vacsorát, projektort kér. 
A rendezvény szervezése mint fő szolgáltatás 
adóköteles lesz.
„Asztalbérlet” étteremben

Utazási iroda vendéglátóegységben termet 
bérel abból a célból, hogy az utasai az adott 
étteremben mindig rendelkezzenek hellyel. Az 
étkezést az utasok állják a fogyasztásuk függvé-

A probléma

A nagy kockázat abban van, hogy az ingat-
lan bérbeadása az áfában főszabály szerint 
adómentes, de ha az ügylet tárgya valójá-
ban nem ingatlan bérbeadása, akkor az 
általános szabályok szerinti adómértékkel 
kell számolni. Fordítva is lehet hibázni: ha 
helytelenül számítjuk fel az áfát, akkor a 
számla befogadóját fogják nyaggatni a re-
vizorok.

Induljunk el az áfatörvény bérbeadás 
fogalmából: a bérleti szerződésen alapuló 
jogviszony mellett minden olyan egyéb jogvi-
szony is, amelynek tartama alatt a jogosult az 
ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a ter-
mék időleges használatáért téríti vagy téríteni 
köteles a kötelezettnek.

A NAV a fogalmat kiterjesztően szokta 
értelmezni. Ennek egyik klasszikus példája, 
hogy nemcsak komplett ingatlan, hanem 
annak egy része használata is bérbeadásnak 
minősül. Gyakran találkozunk bérleti jog ér-
tékesítésével, mely első ránézésre adóköte-
les vagyoni értékű jog átadása, tartalmilag vi-
szont két fél között kötött hosszú távú bérlet. 
A bérbeadásra vonatkozó szabályok alkalma-
zását az időtartam sem befolyásolja, néhány 
órányi ingatlanhasználat is bérbeadásnak 
minősül.

Az igazi kihívást az összetett ügyletek okoz-
zák, amikor az ingatlan bérlete mellett más 
szolgáltatást tartalmaz a megállapodás. Irány-
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Ha viszont csak meghatározott darabszá-
mú asztal rendelkezésre tartásáról van szó, az 
már nem lehet ingatlan bérbeadása. Hanem 
mi más: az végül mindegy, mert 27%-os áfás 
szolgáltatás lesz, akárhogyan is nevezzük (asz-
talbérlet, étkezési lehetőség stb.).

Fodrász

Fodrász a „székét” bérbe adja arra az időszak-
ra, amikor nem dolgozik (mondjuk minden 
délelőttre). A bérlő fodrász kétségtelenül az 

ott lévő eszközök, illetve egy nagyjából kö-
rülhatárolható területért fizet, ugyanakkor a 
szolgáltatásnak a jellegadó tartalma maga a 
potenciális vendégkör biztosítása. Tehát egé-
szében nézve az ügylet nem nevezhető ingat-
lan bérbeadásának, inkább valamiféle egyéb 
jog biztosítása, melyre az általános szabályok 
szerinti áfamérték vonatkozik. 

Kirakat bérbeadása

Egy szolgáltató cég a kirakatának egy részét 
adja bérbe más vállalkozásnak (fodrászat 
kirakatában fodrászkellékes cég reklámozza 
magát). Nagy kérdés, hogy mi az erősebb: 
a kirakat mint terület bérbeadása, vagy a 
reklámlehetőség biztosítása? Véleményem 

szerint itt a terület (felület) mint ingatlan-
bérbeadás dominál, tehát az ingatlan-bér-
beadás szabályai szerint kell a számlát kiál-
lítani.

Mit akarnak a katások?

A kata adóalanyok szempontjából vizsgálva 
a kérdést, már más lesz a kiindulópontunk. 
A TEÁOR 68.20 szerinti szolgáltatás egyéni 
vállalkozóként történő folytatása okozza a 
gondot. Itt ugye az első kötelező lépés, hogy 
bizonytalanság esetén a katás az általa nyúj-
tott szolgáltatást besoroltatja a KSH-nál, még 
ha nem is ingyen történik mindez. A beso-
rolás alapján tud csak védekezni a NAV-val 
szemben.

Egy katás kozmetikus, fodrász, ha a szalon-
jában általa ki nem töltött időtartamra adja 
bérbe a „székét”, akkor álláspontom szerint az 
nem tekinthető 68.20 alá tartozó ingatlan-bér-
beadási szolgáltatásnak. És ha nem az, akkor a 
kata jogállással sincs gond.

Összességében kijelenthető, hogy nem le-
het a témában egyértelmű állításokat tenni. 
Első lépésben azt kell eldönteni, hogy egyálta-
lán van-e szó egy ingatlan(rész) bérletéről, és 
ha igen, akkor ez a szolgáltatás a domináns, 
vagy az, ami mellé párosul.

A fodrász „székének” bérbeadása egészében nézve nem nevez-
hető ingatlan bérbeadásának.
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A harmadik országbeli adóalanyokkal kapcsolatban általánosságban sok a bizonytalanság.
Sokszor bizonytalanok vagyunk, hogy az Áfatörvény 37. §-ban foglaltakkal kapcsolatosan ki is az adóalany, 
akinek számlázhatunk áfamentesen.

Harmadik országbeli adóalany
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Viszont az EU-n kívüli adóalanyok esetében azonban nincsen ilyen 
egyértelmű azonosító rendszer. 

Idézet a NAV válaszából:

„Esetükben irányadó lehet a hozzáadottérték-adó azonosító szám 
vagy hasonló szám, amely a cég azonosítására szolgál. Megfelelő lehet 
továbbá az igénybe vevő adóalany illetékes adóhatósága által kiadott 
igazolás, amely bizonyítja, hogy a cég gazdasági tevékenységet folytató 
adóalany, amely jogosult a külföldi adóalanyok áfa-visszaigénylésére.

Az Áfa tv. 37. § (1) bekezdésében foglalt szabály tehát nem kizáró-
lag azokra az esetekre vonatkozik, amikor a megrendelő a Közösség 
valamely tagállamában bír illetőséggel, hanem – egyezően a levelé-
ben tett megállapítással – azokra az esetekre is, amikor a megrendelő 
adóalany harmadik országbeli (például ukrajnai, oroszországi, egye-
sült államokbeli, kanadai stb.) illetőségű. 

Fontos körülmény, hogy az univerzális adóalanyiság elvéből levezetet-
ten egy harmadik országbeli személy, szervezet (például egy cég) akkor is 
a hozzáadottérték-adó alanyának tekintendő a teljesítési hely megállapí-
tása során, ha az illetőségének országa ilyen adót nem alkalmaz. Például, 
az Amerikai Egyesült Államokban nincsen összfázisú hozzáadottérték-
adó, ugyanakkor az ottani letelepedésű, olyan gazdasági tevékenységet 
végző személyeket, szervezeteket, akik belföldön adóalanyok lennének, 
ha a konkrét tevékenységüket itt végeznék, adóalanynak kell tekinteni.”

Probléma

Az Áfatörvény 37. §-a szerint az általános forgalmi adót a külföldi (EU-n 
belüli vagy harmadik országbeli) adóalanyok esetében átháríthatjuk 
a megrendelőre. A probléma legtöbbször az, hogy definiáljuk, ki is az 
az adóalany. Egy közösségi adószám nagy segítség számunkra, viszont 
a harmadik országbeli vállalkozásoknál nehéz dolgunk van. 

Az Áfatörvény 5. §-a definiálja az adóalany fogalmát. 
5. § (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) 

saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak he-
lyére, céljára és eredményére. Az érintett személy vagy szervezet jog- és 
cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes 
joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján 
igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni. 

Az áfamentes számlázás mindig kockázat, hiszen ha mégis nekünk 
kellett volna felszámítani az áfát, akkor komoly bírságra számíthatunk.

A témában a NAV véleményét is kikértük

A kérdés tehát az volt, hogy tekintettel arra, a teljesítési hely megál-
lapítása függ attól, hogy adóalanynak vagy nem adóalanynak nyújtják 
a szolgáltatást, nagy jelentősége van annak, hogyan lehet ellenőrizni 
azt, hogy a szolgáltatás igénybe vevője adóalany-e vagy sem. 

A kint gazdasági tevékenységet végző szemé-
lyeket, szervezeteket, akik belföldön adóala-
nyok lennének, ha a konkrét tevékenységüket 
itt végeznék, adóalanynak kell tekinteni.
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VEZÉRCIKK

Kinek kell online pénztárgép?

A 2016. szeptemberi módosítás miatt ismét pénztárgéplázban él a szak-
ma. Számolatlanul érkeznek a kérdések arra vonatkozólag, hogy kinek 
kell és kinek nem kell online pénztárgépet tartani. Csokorba szedtünk 
számos esetet annak érdekében, hogy kellő időben felkészülhessünk az 
őszi időpontra.

Adatexport a számlázóprogramból

2016. január 1-jétől az adatexportot biztosítani kell. Mindezt hogyan kell 
megtenni akkor, ha a vevő vagy harmadik fél számláz? Megkíséreljük 
érthető nyelven megfogalmazni azt, hogy ebben az esetben kinek mi-
lyen feladata van.

Termék vagy szolgáltatás

Minden vállalkozásnál előfordulhat olyan szituáció, amikor terméket ad 
el, és egy szolgáltatást kapcsol hozzá. Vagy fordítva. A szolgáltatásával 
egy időben a terméket is beépíti az értékesítésébe. Ilyen például, ha 
vetőmagot vagy növényvédő szert értékesítünk vetéssel és kiszórással 
egybekötve. A „kapcsolt” áruban persze van egy csomó marketing: így 
könnyebben el tudjuk adni a termékünket. A kérdés természetesen az, 
hogy ez most termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás? Milyen tevé-
kenységet jelentsünk be, és hogyan kell leszámlázni?

Folyamatos teljesítési ügyletek és az előleg

Örökzöld témának tűnik ennek a két speciális szabálynak a kapcsolata. 
De miután mindig akad érdekes eset, van értelme boncolgatni.

23. oldal

A kint gazdasági tevékenységet végző szemé-
lyeket, szervezeteket, akik belföldön adóala-
nyok lennének, ha a konkrét tevékenységüket 
itt végeznék, adóalanynak kell tekinteni.

Ízelítő az

következő számából Megjelenik
júniusban
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Figyelmesen olvastál?

1. Az alábbi gazdasági események közül melyik nem ké-
pez áfaalapot?

a) Egy vállalkozó még a teljesítés előtt eláll a szerződéstől, és ezáltal 
a megbízónak kárt okoz. Kártérítésre kötelezett, ami nem áfaalap.

b) A megbízó a teljesítés időbeli késése miatt kötbér fizetésére kö-
telezett. A kötbér egy jogellenes magatartás, ami miatt kártérítést 
kell fizetni.

c) A kár megtérítése, bármilyen körülmény között merült fel, min-
den esetben áfamentes.

2. Mit jelent az egy és ugyanazon vállalkozás?
a) A kkv-törvény szerint partner vagy kapcsolódó vállalkozás.
b) A tao-törvény szerint kapcsolt vállalkozás.
c) Egy önálló fogalom, amikor az egyik és egy másik vállalkozás kö-

zött tényleges gazdasági függőség van.

3.	 Hogyan	 kell	 kimutatni	 az	 adófolyószámlán	 levő	
egyenlegeket a beszámolóban?

a) Egyedileg, azaz, amit a konkrét adónem egyenlege tartalmaz, azt 
kell követelésként vagy kötelezettségként nyilvántartani.

b) Összevontan, azaz, a NAV mint partnerrel szemben fennálló 
egyenleg kerül kimutatásra követelésként vagy kötelezettségként.

c) Az attól függ, hogy összességében tartozás vagy követelés áll fenn 
az adóhatósággal szemben.

4. Mit kell tenni azzal a teljesítménybéres munkaválla-
lóval, akinek a bére a teljesítménye alapján nem éri 
el a minimálbért?

a) A havibért a minimálbérre minden esetben kötelező kiegészí-
teni.

b) A teljesítménykövetelményt nem teljesítő munkavállaló munka-
bérét a munkáltató nem köteles a minimálbérre kiegészíteni.

c) A teljesítménynormát a leggyengébb munkavállalóhoz és a mini-
málbérhez kell igazítani, így ilyen eset nem állhat fenn.

5. Mikortól változik az online pénztárgépre kötelezet-
tek köre?

a) A törvény kihirdetésétől, azaz 2016. március 25-től.
b) 2016. szeptember 30-tól.
c) 2017. január 1-jétől.

+1. A fodrász a bérelt üzletét használatra átengedi egy 
másik	fodrásznak,	amikor	ő	nem	dolgozik.	Ez	bérbe-
adásnak	vagy	szolgáltatásnyújtásnak	minősül?

a) Nem lehet bérbeadás, mert az ingatlant saját maga használja.
b) Bérbeadás, mert olyan időszakban adja bérbe, amikor ő 

nincs.
c) Szolgáltatásnyújtás, mert annak jellegadó tartalma maga a poten-

ciális vendégkör biztosítása.

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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