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Azt már írtuk, hogy szeptember 30-tól megváltozik a pénztárgépre 
kötelezetti kör. Most vegyük elő azt a témát, hogy a számlákról való 
adatszolgáltatással hogyan válthatja ki a pénztárgépet. Mely számlák-
ról kell adatszolgáltatást adni. Lerágott csontnak tűnik, de a kérdések-
ből azt tapasztaltam, hogy a pénztárgépes történetnek ez a része nem 
megy bele a fejekbe.

Pénztárgép
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Adatszolgáltatás, de nem mindenkinek

A csapból is az folyik, hogy szeptember 30-tól 
mely vállalkozások lesznek kötelesek pénztár-
gépet használni. Ettől halkabban lehet csak 
arról hallani, hogy az a szabály változatlan 
marad, mely szerint, ha a tevékenysége alap-
ján pénztárgépet használni köteles vállalkozó 
mindenkinek számlát ad, és erről az adatszol-
gáltatást is elkészíti havonta, akkor nem kell 
pénztárgépet beszereznie. 

Persze minden esetben végig kell gondol-
ni, hogy mennyire kivitelezhető ez a megol-
dás: egy vegyesbolt esetén nyilván nem lehet 

minden vevőnek számlát adni. Ezt az egyszerű 
rendelkezést a végtelenségig lehet ragozni:

• Mit is jelent, hogy mindenkinek számlát 
adunk?

• Pontosan mely számlákról kell adatot 
szolgáltatni?

• Csak gépi számlaadás az engedélyezett?

Ezekre a kérdésekre keressük a következők-
ben a választ.

És még egy fontos kijelentés: ha a vállal-
kozás a tevékenysége alapján a pénztárgépet 
köteles lenne használni, de mégsem vesz, ak-

kor arról a NAV tudni fog, 
és szinte biztos, hogy 
előbb-utóbb nyugta-

ellenőrzést fog vé-
gezni.



2. oldal www.iranyadomagazin.hu

Pénztárgép   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mindenkinek számlát adunk

A számlaadási kötelezettség odáig rendben van, hogy ha a vevőnek 
valamiért kell a számla, akkor azt kérni fogja, velük nincs gond. 

Más a helyzet, ha már mindenkinek számlát kell adni. A számla-
adási kötelezettség akkor teljesül, ha az elkészült számla szabályos, 
különösen a vevő neve, címe szerepel benne. Ez az adat akkor sza-
bályos, ha a vevő diktálja be. Itt az egyik kérdés az szokott lenni, hogy 
kell-e igazoltatni a vevőt? A válasz egyértelműen NEM, amit bediktál, 
annak kell a számlára kerülnie. 

Probléma lehet, ha a vevő nem akar nevet, címet mondani. Ilyen 
esetben szabályos számlát nem tud az eladó kibocsátani, tehát a meg-
oldást a megelőzés jelenti: valamilyen módon tudatjuk a vevővel a vá-
sárlás, a szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy csak számlára tudunk 
értékesíteni. 

Egyik megoldás lehet, ha például valahol kifüggesztjük a bolt kira-
katára ezt a vásárlási feltételt. (Bár mostanában egyre ritkábban lehet 
találkozni ezzel a megoldással.)

Sokkal biztonságosabb – bár macerásabb – megoldás, ha még a 
vásárlást megelőzően elhangzik a kérdés, hogy kinek a nevére szólhat 
a számla. Ha erre kitérő választ ad a vevő, akkor a megoldás itt a ki-
szolgálás megtagadása lenne. Tisztában vagyok vele, hogy ez a maga-
tartás egy vállalkozó üzletének egyáltalán nem tesz jót, ugyanakkor jó 
eséllyel revizor a vevő, tehát az igen magas mulasztási bírságot lehet 
így kivédeni.

Tanítsd meg az alkalmazottat is!

A „kötelező számlaadást” nemcsak a vevőkkel, hanem az alkalmazot-
takkal is meg kell értetni, be kell tanítani. Nagyon lényeges, hogy a 
számlakérdést ne az ügylet megtörténte után vitassák meg a felek. Ha 
mondjuk 2016 októberében egy gumicserét követően derül ki, hogy a 
vevőtől nem lesz meg a számlázáshoz szükséges vevő neve, címe adat, 
akkor már csak az ingyenesség jelentené a kiutat. Ez a megoldás pedig 
végképp ellentmond az üzletnek, nem valós alternatíva.

Adatszolgáltatás

Ha az előbbi – szerintem legfontosabb lépésen – túl vagyunk, akkor az 
adatszolgáltatással érintett számlák meghatározása a következő feladat. 
A szabály itt is egyszerű: azokról a számlákról kell adatot szolgáltatni, me-
lyek kiállítására nem lett volna köteles az eladó. És mikor is kell számlát 
adni: ha a vevő adóalany, vagy ha a vevő egyébként kéri. Erre rögtön rá 
is lehetne vágni, hogy az én vevőim mindegyike kérte a számlát, azért 
nem adok adatszolgáltatást. A szabályozásnak megfelelhetne, de ezzel 
a megoldással együtt nyilván a NAV kiemelt figyelmére is számíthatunk.

Jobban közelíthetjük a valóságot, ha kiválogatjuk a számlák közül 
a magánszemély vevőket, és azok közül is ki kellene szedni az adó-
számmal nem rendelkezőket. Csakhogy ez utóbbi válogatást nem 
tudjuk végrehajtani, mivel a vevő adószáma csak 1 millió forint feletti 
áfatartalom esetén fog a számlán szerepelni. Azaz, az összes magán-
személyt bele kell rakni az adatszolgáltatásba, és akkor biztos, hogy 
azon számlákról is beadjuk az adatszolgáltatást, amelyekről kötelező.

Lehet-e úgy dönteni, hogy minden egyes számláról megy az adat-
szolgáltatás (mondjuk gépi számlaadás esetén lehetséges, hogy köny-
nyen kivitelezhető megoldás). Ez a megoldás is helyes, tehát amikor 
több adatot közlünk a NAV-val, mint amit a jogszabály előír. Jelenlegi 
jogszabályi háttér mellett egyáltalán nem szankcionálható megoldás.

Kézi számlatömbök használata esetén

A számlaadási kötelezettséget teljesíthetjük kézi tömbből és 
számlázóprogrammal is. Ez az állítás még a 2017. év adóváltozások (gépi 
számlázóprogramok bekötése a NAV-hoz) tükrében is megállja a helyét. 
A kézi számlaadásnak kétségtelenül megvan az a hátránya, hogy annak 
adatait fel kell rögzíteni a PTGSZLAH nyomtatvány elkészítéséhez.

Az adatszolgáltatást csak azokról a hónapokról kell beadni, amikor 
van benne legalább egy számla, a többi hónapról nem kell ’NY’ nyom-
tatványt beküldeni, és más módon sem kell az adóhatóság részére 
jelezni, hogy miért nem küldtünk adatszolgáltatást.

A téma kapcsán még az is kérdés szokott lenni, hogy az az adózói 
kör, aki szeptember 30-tól kötelezett lenne a pénztárgépre, de mégis 
a számlaadás mellett dönt, milyen módon közli ezt a döntését a NAV-
val. A válasz: sehogy. Az első, adatszolgáltatással érintett nap szeptem-
ber 30-a lesz, amely napon, ha lesz számlakibocsátás, akkor ezekről a 
számlá(k)ról októberben be kell adni a PTGSZLAH nyomtatványt. Ezen 
az első adatszolgáltatáson nem kell szerepeltetni a szeptember 1–29. 
napokon kiállított számlákat, csak a szeptember 30-it.

Ha a vevő nem akar nevet, címet mondani, 
akkor ilyen esetben szabályos számlát nem 
tud az eladó kibocsátani, tehát a megoldást 
a megelőzés jelenti.
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Példák

1.
2016 októberében egy kozmetikát és szoláriumot működtető vállal-
kozó egy magánszemély ügyfél részére számlát állít ki, melyben koz-
metikai szolgáltatás és szolárium is szerepel. A szolárium miatt pénz-
tárgépet nem vesz, inkább az adatszolgáltatás mellett dönt. A teljes 
számláról vagy csak a szoláriumi szolgáltatásról kell az adatszolgálta-
tást elkészíteni? A válasz az, hogy ebben az esetben a teljes számláról 
kell jönnie az adatszolgáltatásnak.

2.
Egy gépjárműjavítónál a munkamenet úgy került kialakításra, hogy a 
munka megkezdése előtt mindig felvesznek egy munkalapot, melyen 
rögzítik az ügyfél nevét, illetve a forgalmiban szereplő tulajdonos, illetve 
üzembentartó nevét. Kérdés, hogy a szabályos számlaadás kinek a nevé-
re szóló számla alapján teljesül. Ez mindaddig buta kérdés, amíg vissza-
térő vállalkozó ügyfélről van szó, akit már ezer éve ismer az autót javító 
vállalkozó. Ilyen esetben valóban nincs gond, a számlaadás kötelező és 
ismert a vevő is, tehát erről a számláról adatot sem kötelező szolgáltatni. 
Ha új vevőről van szó, akkor viszont fel kell tenni a kérdést, hogy kinek 
szóljon a számla, nem célszerű a forgalmi adatok alapján kapásból a 
vevőt megállapítani. Úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy kiállíthatom-e 

a számlát a tulajdonos nevére? Ha ezekre a kérdésekre kapunk választ, 
akkor a számla szabályos lesz, így az adatszolgáltatással sem lehet gond.

3.
Egy hűtőgépek javításával foglalkozó cég helyszíni szerelésről számlát 
ad a magánszemély ügyfélnek. A cég telephelyén nincs pénztárgép, 
aki ott fizet, annak is számlát adnak. Az adatszolgáltatásba kötelező-e 
a helyszínen és a telephelyen kiállított számlát is bevenni? A válasz 
az, hogy nem, mert csak a pénztárgép kötelező használatával érintett 
ügyletekről lenne kötelező a számlaadás. De ha a vállalkozó utólag 
nem tudja vagy nem akarja a számlákat szétszedni aszerint, hogy hol 
lett kiállítva, akkor mind a két típusú számlát berakhatja az adatszol-
gáltatásba. Alternatív megoldás lehet, hogy a helyszíni szerelésről kézi 
nyugtát ad (feltéve, hogy a vevő nem kéri a számlát).

4.
Egy vegyes kiskereskedésben elromlik a pénztárgép, kézi nyugtaadás-
ra térnek át a pénztárgép javításának az idejére. Ezen időszakban a 
vevő kérésére számla is kerül kibocsátásra. Kérdés, hogy akkor ezek-
ről a számlákról kell adatszolgáltatás? A válasz az, hogy nem. És itt az 
adatszolgáltatás önkéntes teljesítése is felesleges munka.

5.
Egy masszőr csak házhoz jár masszírozni, saját üzlete nincs. Kérdés, hogy 
2016. szeptember 30-tól mindenki részére számlát kell adnia? A válasz 
határozottan nem, maradhat a kézi nyugtaadásnál. Ha mégis úgy dönt, 
hogy áttér a számlaadásra, akkor sem lesz adatszolgáltatási kötelezett-
sége, mivel esetében a pénztárgép kötelező használatáig el sem jutunk.

Összefoglalva 

Összegezve az eddigieket, kijelenthetjük, hogy bírság szempontjából a 
legkockázatosabb kérdéskör a pénztárgéppel történő nyugtaadási kö-
telezettség helyes teljesítése. Ennek egyik lehetséges alternatívája, hogy 
pénztárgép vásárlása helyett mindenkinek számlát ad a vállalkozó. 

Teljesen szabályos az, ha a vállalkozó így dönt, ez nem jelenti azt, 
hogy valamiféle kiskaput használ ki. A szabályozásnak direkte az a 
célja, hogy a pénztárgép helyett választott bonyolult adminisztráció 
idővel rászorítsa a vállalkozót a pénztárgép vásárlására. 

Vannak azonban olyan szakmák és helyzetek (például nagyobb 
munkákat elvállaló autószerelő), amikor csak néhány esetben kerül-
ne sor pénztárgép használatára. Ilyen esetben praktikus választás a 
kötelező számlaadás. A kötelező számlaadás választása esetén a he-
lyesen kiállított számlára, illetve az adatszolgáltatás teljesítésére kell 
fokozottan odafigyelni.
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Az utazási irodák szolgáltatásaira sok törvény külön adózási szabályt talált ki. Ebben élen jár az áfa, ahol 
igen speciális adózás választható. Ez persze jó is, hiszen van külön szabály, ami egyértelműen leírja – vagy 
legalábbis megpróbálja leírni –, hogy mit kell csinálni az utazási irodáknak. Nincs ilyen szerencséjük a helyi 
iparűzési adóval. Bele kellene passzírozni az általános megfogalmazásba az értékesített és igénybe vett 
szolgáltatásaikat.
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Utazási csomag
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ennek a fogalomnak az utazásszervező és a megrendelő közötti 
szerződés megfelel, viszont az utazásszervező és a neki szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások között már nem ilyen egyértelmű a megfelelés.

Azt hiszem, ez a legnehezebb pontja a témának, hogy mely szerző-
dések tartozhatnak ide, és melyek nem. Hogy miként lehet eldönteni, 
van-e vállalkozási tevékenységgel elérhető eredmény.

És még egy probléma. Egyes vélemények szerint a Ptk. szerinti 
vállalkozási szerződésbe nem tartoznak bele azok a szerződések, 
melyek a törvényben külön definíciót kaptak. Ezeket különálló szer-
ződéstípusnak tekinti a polgári törvénykönyv. Ilyen például a szállítási 
szerződés.

Nehéz ügy, mert talán a Ptk. nem azért tette őket külön, mert 
egyébként nem felelnének meg a vállalkozási szerződés fogalmának 
(eredménykötelem, átvétel, díjfizetés), hanem mert ezekre a szerző-
déstípusokra egyéb elemeket is szabályozni akartak.

A helyi adótörvény meg nem követte a Ptk. változását, ez egy sokkal 
régebbi jogszabály.

Emlékezzünk, hogy a számviteli törvénynek is több mint 2 év kel-
lett, mire az új Ptk.-hoz igazították. Talán a helyi adótörvényre is rá-
férne a frissítés.

Addig is marad az a kérdés, hogy pl. a szállítási szerződés kereté-
ben igénybe vett szolgáltatást, illetve ennek továbbszámlázása esetén 
lehet-e csökkenteni a helyi adó alapját.

Mit csinálnak az utazásszervezők?

Az utazási irodák, amikor utazási csomagot értékesítenek, akkor va-
lójában több szolgáltatásból egy új szolgáltatást hoznak létre, és azt 
értékesítik.

A probléma fő forrása pont ez lesz.
A helyi adó alapjából akkor lehet levonni a költségeket, ha azok 

vagy alvállalkozói teljesítések, vagy pedig közvetített szolgáltatások.
Ha a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásánál a törvény alap-

vető céljából indulunk ki, akkor itt is beszélhetünk bevételt csökkentő té-
telről, hiszen az iparűzési adó lényegében a hozzáadott értéket adóztatja.

A kereskedelmi cégeknél a vett és eladott termékek közötti árrést. 
A szolgáltató cégeknél az eladott szolgáltatáshoz közvetlenül igénybe 
vett szolgáltatások feletti részt adóztatná.

De azért jól tudjuk, hogy ha a törvénymegfogalmazás nem sikerül 
jól, és nem értelmezhető minden piaci szereplőre, akkor csúnya ér-
telmezési kérdés lehet belőle.

Alvállalkozói teljesítések

Ahhoz, hogy egy szolgáltatás a helyi adótörvény alkalmazásában alvál-
lalkozói teljesítésnek minősüljön, az adóalany és a megrendelője köz-
ti szerződéses jogviszony tartalmát és formáját, valamint az adóalany 
és a részére szolgáltató másik vállalkozó közötti szerződéses jogviszony 
tartalmát és formáját kell vizsgálni.

A helyi adótörvény ugyanis mindkét relációban megköveteli tartal-
mi szempontból a vállalkozói szerződési minőséget, formai szempont-
ból pedig az írásbeliséget.

A Ptk. a vállalkozási szerződés alapján a vállalkozási tevékenységgel 
elérhető eredmény megvalósítására, a megrendelő annak átvételére 
és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.

Közvetített szolgáltatásról tehát akkor lehet 
szó, ha az adóalany saját nevében, de más 
javára rendel meg valamely szolgáltatást, és 
azt részben vagy egészben, de változatlan 
formában továbbértékesíti.
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Például városnézés Prágában csomag esetében ezt értékesítjük a 
megrendelőnek, de nekünk beszámláz a szállítást végző vállalkozó, a 
szálloda meg az idegenvezető. 

Más elbírálás alá esik, ha ezeket egyesével számlázzuk le nekik, 
vagy ha egybe a városnézést.

Számlán való feltüntetés

Ha az előbbi közvetített szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek már 
nem teljesülnek, akkor ez alól a helyzetet az sem menti meg, ha a 
számla aljára ráírjuk, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A Kúria döntése kimondta, hogy az „egyértelműen megállapítha-
tó” kitétel azt jelenti, hogy ha saját teljesítményt és közvetített szolgál-
tatást is számlázunk, akkor azt külön kell feltüntetni.

Ha tehát ráírjuk a „számla közvetített szolgáltatást tartalmaz” ki-
fejezést a számlára, akkor a bejövő és a kimenő számlának azonos 
szolgáltatást kell tartalmaznia.

Ha a prágai kirándulás volt az előbbi példa, akkor az úgy lehetne 
közvetített szolgáltatás, ha a számlán három tétel szerepel: utazási 
költség, szállásköltség, idegenvezetés.

Összefoglalva

Bár a cikket az utazási irodák példájára írtam, a fő kérdés a szolgálta-
tás minősítése.

Első szint, hogy eldöntsük
• közvetített szolgáltatásról vagy
• igénybe vett szolgáltatásról van-e szó.

Ha közvetített szolgáltatás, akkor a számvitelben is a 8-as számlacso-
portba könyveljük, és a helyi adó alapját csökkenthetjük. Ha igénybe 
vett szolgáltatás, akkor költségként az 5-ös számlacsoportba könyvel-
jük, és további vizsgálatokat végzünk.

Második szint, ha igénybe vett szolgáltatásról van szó, akkor el kell 
dönteni, hogy

• vállalkozási szerződés keretében, vagy 
• egyéb, nem vállalkozási szerződés keretében vesszük-e igénybe 

a szolgáltatást.

Mert ahhoz, hogy a harmadik szintre lépjünk, ahhoz erre a kérdésre 
azt a választ kell kapni, hogy vállalkozási szerződést kötöttünk. Ekkor 
kell vizsgálni azt a feltételt, hogy a szolgáltatás beépül-e a továbbszám-
lázott szolgáltatásunkba, azaz, hogy alvállalkozói teljesítés-e vagy sem.

Írásbeliség

Talán már ennél könnyebben is megugorható feltétel az írásbeliségre 
vonatkozó feltétel.

A Ptk. értelmében a szerződéses nyilatkozatok esetében nemcsak 
a nyilatkozó fél által aláírt nyilatkozat minősül írásbelinek, hanem az 
is, hogyha egy elektronikus foglalási rendszer visszaigazolást küld, 
vagy ha egy e-mailben visszaigazolást küldünk.

Közvetített szolgáltatás

Lehet-e egy utazási csomag esetében a közvetített szolgáltatás rend-
szerébe erőszakolni az utazási csomag részelemeit képező szolgálta-
tások nyújtását?

Ha az utazási szolgáltatás nem egy egységes, hanem több önálló 
szolgáltatás közvetítése lenne, akkor minősülhetne a helyi adótörvény 
értelmében közvetített szolgáltatásnak.

Közvetített szolgáltatásról tehát akkor lehet szó, ha az adóalany 
saját nevében, de más javára rendel meg valamely szolgáltatást, és 
azt részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesíti. 

Ekkor az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, aki 
a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben úgy közvetíti, hogy a 
megrendelővel kötött írásbeli szerződésből a közvetítés lehetősége, a 
számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható.

A közvetített szolgáltatásoknál nincs olyan megkötés, hogy a szer-
ződés formája csak vállalkozási szerződés legyen. A szerződéses felté-
telben annyit kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást változatlan formában 
értékesítsük tovább, tehát a két szerződésnek praktikusan egyformá-
nak kell lenni. Persze kivéve az ár. A változatlan ár nem feltétel, termé-
szetesen a szolgáltatás közvetítésén lehet hasznot realizálni.

Az utazási csomagoknál tehát a nagy kérdés, hogy az igénybe vett 
szolgáltatásokból csinálunk-e egy újabb szolgáltatást, vagy azokat 
egyesével értékesítjük tovább.

Közvetített szolgáltatásról tehát akkor lehet 
szó, ha az adóalany saját nevében, de más 
javára rendel meg valamely szolgáltatást, és 
azt részben vagy egészben, de változatlan 
formában továbbértékesíti.

5. oldalwww.iranyadomagazin.hu



6. oldal www.iranyadomagazin.hu

A 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) egyik újítása a munkavállalói biztosíték jogintézményének beveze-
tése, amelynek elsődleges célja a munkavállalókkal szembeni kártérítési igények kielégítésének megkönnyítése.

A munkavállalói biztosíték
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A munkavállalói biztosíték   dr. Kovács Szabolcs

Maximális összege

A munkavállalói biztosíték összege legfeljebb a munkavállaló egyhavi 
alapbérének megfelelő összeg lehet, azzal, hogy az alapbér növeke-
dése miatt a munkáltató nem kérheti a biztosíték összegének feleme-
lését [Mt. 189. § (2) bekezdés]. 

Ez azonban csak annyit jelent, hogy a munkáltató egyoldalú dön-
tésével nem kötelezheti a munkavállalót a biztosíték összegének fel-
emelésére, annak nincsen akadálya, hogy a felek megállapodásukat 
módosítsák és abban már a magasabb alapbérnek megfelelő össze-
get jelöljék meg. Ahogyan arra is lehetőségük van, hogy a korábban 
adott biztosíték felhasználását követően (részletesen lásd alább) 
újabb megállapodást kössenek.

A munkáltatónak az átvett biztosítékot elkülönített számlán kell 
elhelyeznie és azt jegybanki alapkamattal növelt összegben haladék-
talanul vissza kell fizetnie, amennyiben a munkavállaló munkaköre 
már nem felel meg a biztosítékadás feltételeinek vagy a munkavállaló 
munkaviszonya megszűnik. A munkáltató a biztosítékot kizárólag a 
kártérítési igénye kielégítésére használhatja fel, a munkabérből levo-
nás szabályainak megfelelően [Mt. 189. § (3)-(5) bekezdés].

Kárigény kielégítése

A biztosíték tehát – szemben a polgári jogi biztosítékkal, ahol a jogo-
sult követelését közvetlenül kielégítheti – csak a munkabérből levonás 
szabályaival azonos módon teszi lehetővé a munkáltatói kárigények 

Mi az a munkavállalói biztosíték?

A munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján a 
munkavállaló akkor adhat biztosítékot, ha munkaköre ellátása során 
más munkavállalótól vagy harmadik személytől pénzt, más értéket 
vesz át, vagy részükre ilyen kifizetést, átadást teljesít, vagy ezek teljesí-
tését közvetlenül ellenőrzi [Mt. 189. § (1) bekezdés].

Mint az óvadék

A munkajogban a polgári jogi óvadék (2013. évi V. törvény 5:95. §) 
szabályai ugyan nem alkalmazhatóak, de a munkavállaló biztosítékkal 
gyakorlatilag az óvadék egy olyan sajátos formáját alkalmazhatják a 
felek, amelyből a jogosult igényét közvetlenül nem elégítheti ki.

A megállapodás feltétele kettős, egyrészt az csak írásba foglaltan – 
akár munkaszerződésben, akár önálló megállapodásban – érvényes, 
másrészt a munkavállalónak megfelelő munkakörben kell dolgoznia. 
Tipikusan ilyen munkakör a pénztáros vagy a belső ellenőr, de ide 
tartozhat akár a munkavállalók étkezési jegyeit kezelő bérszámfejtő is.

Munkakörök

A feleknek ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy a megál-
lapodás csak olyan munkakörökben köthető meg, ahol a pénz vagy 
egyéb érték kezelése a munkakörhöz tartozó, rendszeres tevékenység, 
és arra nem csak eseti jelleggel, más feladatok elvégzéséhez kapcso-
lódóan kerül sor. Így például nem köthető ki munkavállalói biztosíték 
arra tekintettel, hogy a munkavállaló időnként kiküldetéséhez cég-
autót kap, és azt a munkáltató költségére tankolhatja.

Természetesen, attól függetlenül, hogy a munkavállalói biztosíték 
adásának feltételei nem teljesülnek, az eseti jellegű pénz vagy érték 
kezelése esetén a megőrzési felelősség szabályai (Mt. 180. §) alkal-
mazhatóak.

A megállapodás feltétele kettős, egyrészt az 
csak írásba foglaltan érvényes, másrészt a 
munkavállalónak megfelelő munkakörben 
kell dolgoznia.
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A munkavállalói biztosíték   dr. Kovács Szabolcs

elő – azonnali hatállyal meg is szünteti a munkavállaló munka-
viszonyát. 

A munkavállaló – az eljáráson felháborodva – pedig nem járul 
hozzá ahhoz, hogy a munkáltató az okozott kárt a biztosítékból vagy 
munkabéréből levonja.

A munkáltatónak ekkor az Mt. hivatkozott rendelkezése alapján a 
biztosítékot haladéktalanul – jegybanki alapkamattal növelten – vissza 
kell fizetnie, a munkavállaló munkabérét pedig öt munkanapon belül 
kell kifizetnie, anélkül, hogy bármelyikből levonhatná követelését. 

A levonást lehetővé tevő végrehajtható határozatot az eljárási ha-
táridők miatt a munkáltató az azonnali hatályú felmondás közlésére 
nyitva álló tizenöt napos határidőn belül pedig biztosan nem tud sze-
rezni, ami alapján a levonást – hozzájárulás hiányában – jogszerűen 
megtehetné.

Természetesen amennyiben a munkavállaló mégis hozzájárul a 
levonáshoz, úgy a munkáltató a biztosítékból kielégítheti kárigényét, 
illetve – nagyobb összegű károkozás esetén – legalábbis annak egy 
részét.

kielégítését. Ez dióhéjban azt jelenti, hogy a kárigény a munkavállaló 
beleegyezésével vagy végrehajtható határozat alapján vonható le [Mt. 
161. § (1) bekezdés]. 

A biztosíték így nem jelent többet annál, hogy a munkáltató nem 
a munkabérből, hanem más forrásból elégítheti ki a követelését. 
Természetesen ennek megvan az az előnye, hogy egy, már biztosan 
rendelkezésre álló forrásból elégíthető ki a kárigény, de az igényér-
vényesítés módja nem különbözik a biztosíték nélküli munkavállalók 
esetén szokásostól. 

A biztosíték alkalmazhatóságát ráadásul tovább gyengíti az, hogy a 
munkáltatónak haladéktalanul vissza kell azt fizetnie a munkaviszony 
megszűnése esetén.

Tételezzük fel…

…hogy az étkezési jegyeket kezelő munkavállaló nem tud elszá-
molni nagyobb értékű étkezési jeggyel, ami miatt a munkáltató 
egyrészt az elveszett utalványok értékében kárigényét érvénye-
síti a munkavállalóval szemben, másrészt – mivel a hiány csak 
a munkaköri kötelezettségek súlyos megszegésével fordulhatott 

A megállapodás feltétele kettős, egyrészt az 
csak írásba foglaltan érvényes, másrészt a 
munkavállalónak megfelelő munkakörben 
kell dolgoznia.
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A készpénzforgalom visszaszorítása érdekében tett adózási szabályok nem újak, mégis folyamatosan tisz-
tázni kell, hogy mit szabad és mit nem.

Készpénzforgalom bejelentése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Készpénzforgalom bejelentése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

– áll a nyomtatvány kitöltési útmutatójában. 
De tényleg ügyleteket kell vizsgálni? Erre a 
törvényben egyetlen szóval sem tettek uta-
lást.

Na de mielőtt továbbmegyünk, válaszol-
junk az első kérdésre. A tagi kölcsön biztosítá-
sa nem termékvásárlás, ráadásul az adatszol-
gáltatásra kötelezett cég a készpénzt átveszi és 
nem kifizeti. Szóval itt nincs bejelentési köte-
lezettség.

A bejelentésre azok kötelezettek, akik 
termék vásárlásához, szolgáltatás igény-
bevételéhez kapcsolódóan az eladó felé 
kétmillió forintot meghaladó értékben 
készpénzszolgáltatást teljesítettek, azaz az 
adja be a nyomtatványt, aki a kiadást szá-
molja el. 

Ha a felek között kapcsolt vállalkozási vi-
szony áll fenn, akkor már az egymillió forin-
tos ügylet esetén meg kell tenni a bejelentést 

A probléma

Valójában azért hozom a témát, mert 
nemrégiben olvastam egy kérdést egy kol-
légától, aki teljesen elbizonytalanodott a 
témában.

Esetükben tagi kölcsön igénybevételére 
szorult az egyik vállalkozás, 3 millió forint 
értékben. Ezt a magánszemély tag be is fizet-
te a pénztárba, természetesen szabályosan 
bizonylatolva. Az ügyvédtől azt a tájékoztatást 
kapta, hogy mivel meghaladta a 2 millió fo-
rintot, a 40-es nyomtatványon be kellett volna 
jelenteni a NAV felé. 

Tényleg, a tagi kölcsönt is be kell jelenteni?

És mi van az 1,5 milliós korláttal?

Készpénzfizetés bejelentése

Az adózás rendjéről szóló törvény 17. § (9) 
bekezdésében előírt, készpénzért történő 
vásárláshoz tartozik a bejelentési kötelezett-
ség. A bejelentéshez használt nyomtatvány 
száma a 40-es. 

Ez az egyik olyan nyomtatvány, aminek 
az első két száma nem kapcsolódik az adott 
évhez, hanem így, „csupaszon” fogjuk meg-
találni. A nyomtatványt a készpénzmozgást 
követő 15 napon belül kell beadni.

A tagi kölcsön biztosítása nem termékvásárlás, ráadásul az 
adatszolgáltatásra kötelezett cég a készpénzt átveszi és nem 
kifizeti.
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Készpénzforgalom bejelentése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bejelentési kötelezettség

Mielőtt megnézzük, miről is kell adatot szol-
gáltatnunk, kezdjük azzal, hogy kit nem terhel 
bejelentési kötelezettség. Az egyik ilyen eset, 
ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató 
magánszemély felé teljesítjük a kifizetést. 
Eszerint fellélegezhetnek az autót készpén-
zért értékesítő kereskedők is, ha magánsze-
mélynek adnak el. Vigyázat! Ha a kereskedő 
az autót magánszemélytől felvásárolja, akkor 
már ő áll a „kifizető” pozícióján, tehát 2 millió 
forint felett be kell jelentenie a kifizetést az 
adóhatóságnak.

Nem kell továbbá bejelenteni a kész-
pénzfizetést akkor sem, ha a kifizetésre 
nem termékértékesítés, szolgáltatásnyúj-
tás ellenében, hanem munkaviszonyhoz, 
munkaviszony jellegű jogviszonyhoz kap-
csolódóan kerül sor. Ilyen például az osz-
talék is.

2 millió naponta

Egy nagyon régi készpénzkorlátozásra irányuló 
szabály szerint mulasztási bírságot kellett fi-
zetni akkor, ha bankszámlanyitásra kötelezett 
adózók között megkötött ügyletek vonatkozá-
sában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 
ezer forint összeget meghaladóan készpénz-
ben történt. (Ne tévesszen meg, hogy erről 
írok! Ez akkor alkotmányellenes volt, ezért el 
is törölték!)

Ekkor az adóhatóság úgy értelmezte az 
ügylet fogalmát, hogy ha több különálló 

szerződés (ügylet) vagy több önálló ren-
delés ellenértékének a kifizetése történik 
meg ugyanabban az időpontban, akkor az 
nem tekintendő egy ügyletnek, azaz nem 
kell őket összevonni. 

Bár a kitöltési útmutató a most taglalt 
kérdésben is ügyletről beszél, ezt a 2 mil-
liós szabályra nem lehet alkalmazni! Ha 
tehát egy adott napon több értékesítés tör-
ténik meg a felek között, és ezek együttes 
értéke meghaladja az értékhatárt, akkor 
azt bejelentési kötelezettség terheli.

Kapcsolat a másfél milliós korláttal

A készpénzes mozgásokat nem lehet tiltani, 
hiszen ez a törvényes fizetőeszköz, arra viszont 
van lehetőség, hogy a magas összegű kész-
pénzmozgásokra mulasztási bírságot vessen ki 
az adóhatóság.

Másfél millió felett kifizetni tehát nem tilos, 
csak büntetés jár érte. (Ha kiderül.)

Vajon miért van még meg a kétmilliós be-
jelentési szabály, ha másfél millió felett nem 
érdemes készpénzt átadni?

A válasz az, hogy azért, mert a két szabá-
lyozás nem csak ugyanazokra az ügyletekre 
vonatkozik.

Ennek a szabályozásnak a lényege tehát, 
hogy két, pénzforgalmi bankszámla nyitására 
kötelezett adóalany közötti, termékvásárlás-
hoz, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kész-

pénzforgalom nem érheti el szerződésenként 
és havonta az 1,5 millió forintot. Ha ez a korlát 
túllépésre kerül, akkor mindkét oldalon 20%-
os mértékű mulasztási bírsággal kell számolni.

A másfél milliós korlátozás legfontosabb 
ismérve, hogy az csak pénzforgalmi számlanyi-
tásra kötelezettek között mondja ki a készpénz-
forgalom korlátozását. Két cég esetén nem 
kérdés a kérdés, de ha az egyik vagy mind-
két oldalon magánszemély van, akkor már 
elgondolkodtató a helyzet. A magánszemély 
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett: ha 
van adószáma és abban az áfakód 2-es vagy 
3-as, függetlenül attól, hogy egyéni vállalkozó, 
őstermelő vagy csak sima adószámos magán-
személy. 

Tipikus szituáció lehet egy terményfel-
vásárlás: ha a termelő áfás számlát állít ki, 
akkor belép a korlátozás, viszont ha kom-
penzációs felárra történik az eladás, az még 
nem jelenti automatikusan azt, hogy nem 
kell a szabállyal foglalkozni. Elvileg lehet-
séges, hogy egy őstermelő 2-es áfakódú 
adószám birtokában kompenzációs felárra 
jogosult, ettől még pénzforgalmi számla-
nyitásra kötelezett. Nehezebb a helyzet, ha 
vásárlói pozícióban jelenik meg a magán-
személy. Egy gépjármű-értékesítő honnan 
fogja tudni, hogy egy 5 milliós teherautó 
magánszemély vevője (aki mellényzsebből 
kifizeti a járművet) áfás magánszemély-e 
vagy sem? Sőt: adóalanyi minőségében vá-
sárol-e vagy sem? 

Nincs mese: ha meg akarjuk védeni magun-
kat, akkor sajnos nyilatkoztatni kell az illetőt.

Hasonlítsuk csak össze a 2 milliós szabállyal.

Ha a kifizető pénzforgalmi számlanyitás-
ra kötelezett, az átvevő pedig magánsze-
mély, akkor azt be kell jelenteni kétmillió 
felett, de nem szankcionálható másfél mil-
lió felett.

A tagi kölcsön biztosítása nem termékvásárlás, ráadásul az 
adatszolgáltatásra kötelezett cég a készpénzt átveszi és nem 
kifizeti.
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Az olimpia évében (sőt annak kellős közepén) nézzük végig a sporteseményekre szóló belépőjegyek elszá-
molhatóságának feltételeit.

Sportbelépő   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sportbelépő

rint el tudta költeni a keretét, sőt a munkáltatónál sincs kérdés, hogy 
a juttatás megfelel az előírásoknak.

Az utalvány egy kényelmes megoldása a cafeteriának, de az utalvány-
ban adott juttatás csak akkor megfelelő, ha a felhasználási köre tétele-
sen meghatározható. Szóval  csak és kizárólag  abban a körben használ-
ható fel, amire adtuk, és kizárt a céltól eltérő felhasználás lehetősége.

Például meg tudom venni az uszoda jegypénztárában a magyar vá-
logatott mérkőzésének megtekintésére a belépőjegyemet, de nem tu-
dok rajta venni úszójegyet, amivel a saját erőnlétemet tartanám fenn.

Ha bebizonyosodik, hogy az utalvány eltérő célra is felhasználható, 
a kifizetőnél megállapítható az adóhiány.

Sportról szóló törvény

Gyakorlatilag ez az egyetlen érdemi szabályozás az szja-törvény meg-
fogalmazásában. Olyan belépőjegynek kell lennie, mely a sportról 
szóló törvény hatálya alá tartozó sporteseményre szól.

Egy NAV-os tájékoztató szerint: „a sportesemény fogalom tekinteté-
ben a jogalkotói szándék valamennyi, a sportról szóló törvény tárgyi ha-
tálya alá tartozó sportrendezvényre és valamennyi személyi hatálya alá 
tartozó versenyző részvételével megrendezhető sporteseményre irányul”.

Ennek megfelelően a Magyarországon megrendezésre kerülő 
sportesemények mellett azon külföldi sporteseményekre is lehet adni 

Törvényi hely

Az Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont a) alpontjának rendelkezése 
alapján, a nem pénzben kapott juttatásként adómentes az ingyene-
sen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról szóló törvény hatálya 
alá tartozó sportrendezvényre adott  belépőjegy, bérlet. 

Rövid, tömör megfogalmazás, így ennek minden szavát értelmezni 
kell. Különös tekintettel arra, hogy miután adómentes juttatásról van 
szó, a helytelen alkalmazás adóhiányhoz vezethet.

A juttató és a juttatásban részesülő személye 

A rendelkezés a korábbi szabályozással ellentétben semmilyen krité-
riumot nem ad a juttató és a juttatásban részesülő között, így gyakor-
latilag bárki, bárkinek…

Adhat juttatást tehát a munkáltató a munkavállalónak vagy akár 
közeli hozzátartozóinak, vagy a cég a tagi jogviszonyában levőnek, de 
akár egy vállalkozás a magánszemély üzleti partnerének is. 

Az egyéni vállalkozó persze mindig nehéz kérdés. A „juttatott” szó-
ból arra a következtetésre juthatunk, kell, hogy legyen egy juttató és 
egy juttatásban részesülő. Azaz, az egyéni vállalkozó magának nem 
adhatja, de vajon a dolgozónak, partnernek stb. már mehet a jutta-
tás? A törvényi korlátozás hiánya erre enged következtetni, de azért 
mégis legyünk óvatosak a témában.

Utalványban vagy számla ellenében?

Miután erre sincsen konkrét előírás, mindkét juttatási forma elfogad-
ható.

Ha a magánszemély a jegyről számlát kér, az azért előnyös, mert 
nincs további kezelési költség, a dolgozó is már egyértelműen cél sze-

Ha nem üzleti ajándékként adjuk a sport-
belépőt partnerünknek, hanem a 8.28. pont 
szerint adómentes juttatásként, akkor nem 
a vállalkozás érdekében felmerült költségről 
beszélünk.

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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2013-ig hatályban volt egy évi 50 ezer forintos keret, de ezt eltö-
rölték. 

Mint az elején is olvashattad a törvényi előírást, egy szó sincs ér-
tékhatárról. Mert nincs.

Szóval a határ a csillagos ég.
A kérdés, hogy ez tényleg növeli-e a szurkolók számát egy-egy 

sporteseményen.
Vagy inkább a sportkedvelő cégvezetők tudják optima-

lizálni az adóterhet ezzel a juttatással.

És ha valaki előre tud gondolkodni? Amennyiben a juttatás utal-
vány keretében történik, a költséget akkor kell elszámolni, amikor az 
utalványt a dolgozó átveszi, vagy amikor az elektronikus kártyájára 
utaljuk.

Függetlenül attól, hogy mikor van a sportesemény.
Ha tehát 2016-ban – költség- és adóoptimalizálás okán – egy na-

gyobb összeget utalunk a cégvezető Erzsébet-kártyájának sport zsebé-
re, akkor ez most költség. 

És ezt akár a 2017-es, Budapesten megrendezésre kerülő vizes 
világbajnokság belépőjegyeire is költheti.

Társasági adó

Ami még tisztázandó, hogy a juttatás elismert költségnek minősül-e. 
Különös tekintettel arra, hogy a juttatásban részesülőkre nem igazán 
van korlátozás.

Az egyértelmű, hogy  a munkavállalóik, a vezető tisztségviselőik, 
a személyesen közreműködő tagjaik, a saját jogú nyugdíjasaik, vala-
mint azok közeli hozzátartozói részére kiosztott jegyek, bérletek sze-
mélyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt ellenértéke nem növeli a 
társasági adó alapját.

Ami problémás, a többi juttatásban részesülő. Ahol semmilyen 
jogviszony nincs közöttük, mint például egy magánszemély üzleti 
partner. Amikor nem üzleti ajándékként adjuk, hanem adómentes 
juttatásként.

Ha üzleti ajándékként adjuk, akkor persze költség, de az adóteher-
rel is számolni kell.

Ha nem üzleti ajándékként, hanem a 8.28. pont szerint adómen-
tes juttatásként adjuk, akkor viszont nem a vállalkozás érdekében 
felmerült költségről beszélünk.

adómentesen belépőt, amelyen egyéni sportágban a magyar sport-
szövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező (amatőr vagy  
hivatásos) versenyző, vagy csapatsportágak esetében magyarországi 
illetőségű klubcsapat vesz részt. 

A jogalkotói szándék nem irányult olyan külföldi sportesemény-
re, amelyen olyan külföldi illetőségű klubcsapat vesz részt, amelyben 
magyar állampolgárságú versenyző szerepel. Így nem lehet adómen-
tesen megnézni mondjuk foci BL-döntőt, még akkor sem, ha vala-
melyik csapatban lenne egy magyar játékos. Persze, ha egyszer egy 
magyar klubcsapat BL-döntőt játszana…

Az adómentes rendelkezés a magyar nemzeti válogatott részvéte-
lével megrendezett külföldi sporteseményre szóló belépőjegyre és 
bérletre is alkalmazható abban az esetben, ha magyar válogatott ver-
senyző vagy csapat a sporteseményen ténylegesen is részt vesz.

Ezért is lehet adómentes az olimpián mondjuk egy magyar vízilab-
dameccsre szóló belépőjegy.

Értékhatár

Még eddig egy szó sem esett arról, hogy ezt milyen összegben lehet 
adómentesen adni.

Ha nem üzleti ajándékként adjuk a sport-
belépőt partnerünknek, hanem a 8.28. pont 
szerint adómentes juttatásként, akkor nem 
a vállalkozás érdekében felmerült költségről 
beszélünk.
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Be nem jelentett alkalmazott

A bejelentés nélküli foglalkoztatás komoly 
kockázatot hordoz magában. Különösen a pia-
con igaz ez, hiszen a gyakori nyugtaellenőrzés 
részeként a foglalkoztatás szabályosságát is 
vizsgálhatják.

Emlékeztetőül, az Art. 172. § (2) bekezdé-
se szerint az adózót 1 millió forintig terjedő 
mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem 
jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglal-
koztatott. 

Ha az adózó a munkaviszony létesítésé-
nek bejelentésére vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét az adóellenőrzés megkez-
déséig a tényleges foglalkoztatás teljes idő-
tartamára vonatkozóan teljesítette, akkor az 
adóhatóság mérlegelheti a mulasztási bírság 
mértékét.

Őstermelők hozzátartozói

Őstermelők hozzátartozói közül érdemes azok-
kal kezdeni, akikkel nincs alapesetben prob-
léma:

Elég életszerűnek tűnik, amikor rokont bízunk meg azzal, hogy adja el 
a termelő termékét. De azt is tudjuk, hogy a bejelentés nélküli foglal-
koztatás komoly veszélyekkel jár. Mikor kell a családtagot bejelenteni, 
milyen típusú foglalkoztatások lehetségesek?

– a családi gazdaság fejé-
nek vagy egyik tagjának 
a nyugtatömbjével ér-
tékesít a családi gaz-
daság másik tagja;

– a közös őstermelői 
igazolványon sze-
replők egyikének 
a nyugtatömbjé-
vel értékesít a 
közös őster-
melői iga-
zolványon 
s z e r e p l ő 
másik sze-
mély.

Ezekben az ese-
tekben mindössze 
arra érdemes figyelni, 
a tényleges értékesítést 
bonyolítónál legyen 
egy meghatalmazás 
arra vonatkozóan, hogy 
más nyugta-, illetve számlatömbjét használja 
(csak áfa szempontjából fontos).

Őstermelők 
hozzátartozói a piacon

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Érdemes arra figyelni, a tényleges értékesítést bonyolítónál 
legyen egy meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy más 
nyugta-, illetve számlatömbjét használja.



Őstermelők hozzátartozói a piacon   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Közlemény
Az előző hónapban a lakáscélú támogatás 
friss szabályozásának leírásában egy té-
ves információ jelent meg.

A korábbi cikk szerint a lakásban 
együtt lakók között a munkavállaló hozzá-
tartozói vehetők figyelembe.

A friss törvényi szabályozás szerint fi-
gyelembe vehető személyek helyesen:

„A munkavállaló Ptk. szerinti  köze-
li  hozzátartozói  a testvér kivételével, a 
munkavállaló élettársa és a munkavállaló 
élettársának közeli hozzátartozói a testvér 
kivételével.”

Értelmezve ezt a szabályt együtt lakó-
nak az új szabályok alapján jövedelmük-
től és életkoruktól függetlenül az alábbi 
személyek számítanak:

– munkavállaló;
– a munkavállaló Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozói a testvér kivételével 
(szülő, nagyszülő, gyermek, uno-
ka, házastárs, mostoha-  és nevelt 
gyermek, örökbe fogadó, mosto-
ha- és nevelőszülő);

– a munkavállaló élettársa;
– a munkavállaló élettársának közeli 

hozzátartozói a testvér kivételével 
(az élettárs szülője, nagyszülője, 
gyermeke, unokája, mostoha- és 
nevelt gyermeke, örökbe fogadó, 
mostoha- és nevelőszülője).

A tévedésért elnézést kérek.

Fata László

Szívességi alapon történő munkavégzés

Minden más esetben ajánlott a szabályos 
bejelentés melletti foglalkoztatás. Lehetne 
kontrázni, hogy a szívességi alapon történő 
munkavégzést miért kell bejelenteni. 

Az kétségtelenül igaz, hogy ha bár-
milyen hozzátartozó vagy akár idegen a 
munkájáért nem kér pénzt vagy más el-
lenszolgáltatást, akkor nincs bejelentési 
kötelezettség, ugyanakkor az adóhatóság 
eljárása sem feltétlenül számítható ki egy 
ilyen helyzetben. 

Első körben az adóhatóságnak kelle-
ne bizonyítani, hogy ellenérték fejében 
dolgozik, amit akkor tud megtenni, ha a 
munkát végző személyt már nem először 
találja kint a piacon. Hozzátartozó esetén 
már nehezebben talál fogást az adóható-
ság, de itt is kiindulópont lehet, hogy mi-
lyen gyakran található a piacon a kérdéses 
személy.

Ha ténylegesen van díjazás, akkor a be-
jelentési kötelezettség nem kérdés. Ameny-
nyiben nincs ellenszolgáltatás, és viszony-
lag ritkán, tényleg csak „beugróként” (havi 
egy alkalom vagy annál kevesebb) van a 
piacon a hozzátartozó, akkor nem kell be-
jelenteni. Ha minden héten, mondjuk pén-
tek-szombaton a hozzátartozó „helyettesíti” 
a piacon az őstermelőt, akkor ingyenes 
munka esetén is ajánlott a bejelentés meg-
tétele.

Ha már bejelentünk, 
akkor milyen formában?

Ha a bejelentésig eljutunk, akkor a kérdés 
az, hogy melyik módszer a célszerű. A legké-
zenfekvőbb megoldás az alkalmi munka, napi 

1000 forint közteherrel kell számolni (az idény-
munkásos bejelentés itt nem alkalmazható).

Normál munkavállalókénti bejelentést hoz-
zátartozó esetén jól meg kell gondolni, mivel 
a munkaviszonnyal kapcsolatos minden más 
nyűg is a munkáltató nyakába szakad, nem 
beszélve arról, hogy valószínűleg több lenne 
az adó- és járulékvonzata is.

Itt végiggondolhatjuk még a részmunka-
idős munkaviszony vonzatait.

Felmerülhet még a megbízási jogviszony 
keretében történő foglalkoztatás, tekintettel 
arra, hogy ha a minimálbér 30%-a alatti dí-
jazást állapítok meg (hozzátartozó esetén ez 
belefér), akkor nincs járulék, nincs szocho, 
akár az alkalmi munkánál is olcsóbbra ki le-
het hozni. 

A gond azzal van, hogy a munkaviszony fel-
tételei egy ilyen helyzetben fennállnak: aki az 
őstermelő helyett a piacon árul, azt az őster-
melő utasítására teszi, egyértelműen megál-
lapítható az alá-fölé rendeltségi viszony, ezért 
a megbízási szerződés valójában egy munka-
szerződés. A színlelt szerződéssel így megint 
csak a baj lesz.
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Érdemes arra figyelni, a tényleges értékesítést bonyolítónál 
legyen egy meghatalmazás arra vonatkozóan, hogy más 
nyugta-, illetve számlatömbjét használja.



14. oldal www.iranyadomagazin.hu

Mire kell figyelni, amikor a munkavállaló vagy cég tagja a munkáltatójától, illetve a saját cégétől tárgyi 
eszközt vásárol? Természetesen fókuszban a piaci érték, illetve annak szerepe áfában, szja-ban, illetve tár-
sasági adóban.

Eszközvásárlás saját cégtől
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ha a bevétel nem pénz, akkor a szerzett vagyoni érték szokásos 
piaci árából kell kiindulni, és ahhoz képest kell megnézni, hogy abból 
mennyit térít meg a magánszemély. Ha kevesebbet, akkor a különbö-
zet adóköteles jövedelemnek számít, melyet fő szabály szerint a felek 
közötti jogviszony alapján kell adóztatni.

Céges autó eladása

Vegyük azt az egyszerű esetet, hogy egy gazdasági társaság a használt 
személygépkocsiját 1,5 millió forintért értékesíti az egyik munkavál-
lalójának. 

Az autó szokásos piaci értékének megállapítása nem könnyű fel-
adat, járművek esetén célszerű megoldás lehet az eurotax ár, vagy 
mondjuk három hirdetés (dokumentálva!) átlagára is jó kiindulópont 
lehet. Megállapítást nyer, hogy az autó szokásos piaci ára 2,5 millió 
forint, azaz 1 millió forint jövedelemmel kell számolni. 

Kapásból mondhatnánk, hogy az 1 millió forint adóköteles jöve-
delem munkabér. Itt azért érdemes a vonatkozó szabályt alaposab-
ban elemezni: „említett személyek és más személy között egyéb-
ként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe 
venni”. 

Egy mindennapos ügylet
 

Mindennapos eseménynek számít, amikor egy gazdasági társaság a 
saját – jellemzően valamilyen okból feleslegessé vált – eszközeit a 
munkavállalók vagy a cég tagjai részére értékesíti. Az egyszerű logika 
azt diktálná, ha a magánszemély vásárol bármit is, akkor jövedelme 
nem keletkezhet, mivel pénzt ad ki.

Érdemes ezt a cikket azzal a szemmel is olvasni, hogy ha valaki 
mondjuk egy végelszámolás előtt akarja az eszközöket kivenni a cég-
ből, hogy a megszűnéskor már a lehető legkevesebb vagyonelem ke-
rüljön a vagyonfelosztási javaslatba.

Vagy mert így tudnak a tagok egyszerűbben elszámolni a meglévő 
vagyonnal a tulajdoni hányaduknak megfelelően.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó egyik főszabálya, hogy bármilyen formában 
megszerzett bevétel adóköteles. Ehhez képest sok részletszabály tisz-
tázza, hogy mely esetben nem érvényesül ez a szabály. Az egyik ilyen 
különleges rendelkezés szerint a bevételnek az a része nem adóköte-
les, melyet a magánszemély megtérít. 

Egészen pontosan az szja-törvény 7. § (1) bek. c) pontja szerint 
„a kapott vagyoni érték ingyenes vagy kedvezményes használata 
révén a magánszemély által megszerzett vagyoni érték (igénybe 
vett szolgáltatás) azonban – hacsak e törvény egyéb rendelkezé-
séből más nem következik – a magánszemély olyan bevételének 
minősül, amelyet a jövedelem meghatározásánál figyelembe kell 
venni”.

A jogviszonyon kívül a szerzés körülményeire 
is figyelemmel kell lenni, például, ha a munka-
vállaló bérezése arányban van a munkájával.
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A jogviszonyon kívül a szerzés körülményeire 
is figyelemmel kell lenni, például, ha a munka-
vállaló bérezése arányban van a munkájával.

ni. Szóval a személygépkocsi értékesítésekor a legtöbbször áfamentes 
értékesítéssel találkozhatunk. 

Persze a tulajdonosok nemcsak autókat vehetnek meg a cégtől, 
hanem egyéb eszközöket: számítógépet, nyomtatót, fényképezőt stb.

Illeték

Ingatlan és gépjármű esetén nem feledkezhetünk meg az illetékről. 
Ha nem jelképes összegű az ellenérték, akkor visszterhes vagyonát-
ruházási illetékkel kell számolni. Ingatlan esetén nem az eladási ár, 
hanem a forgalmi érték után kell a 4%-os illetéket megfizetni. 

Az a mentesítés, mely szerint, ha szja-t, ehót vagy szochót kell fizet-
ni a vagyonszerzésre tekintettel, akkor nincs illeték, csak az ajándéko-
zási illeték alól ad felmentést. Egyéb, a visszterhes vagyonátruházási 
illetékben megtalálható kedvezményekkel természetesen lehet élni.

Társasági adó

A társasági adót sem árt végiggondolni. A társasági adóban elismert 
költség a munkavállaló, az ügyvezető részére juttatott személyi jelle-

gű egyéb kifizetés és annak közterhei. 

Ha egy eszközt annak piaci áránál olcsóbban adunk, akkor a 
fentiekben részletezett jövedelem nem jelenik meg személyjelle-
gű kifizetésként, tehát ezt a jogcímet nem használhatjuk. Marad 
a Tao tv. 8. § (1) d) pontjának ama szabálya, mely szerint az érté-

kesítést a vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez mérten 
kell értékelni. Véleményem szerint egy felesleges-

sé vált eszköz nem jelképes áron történő 
értékesítése nem jelenti azt, hogy az 

eszköz kivezetésével kapcsolatosan 
ráfordításként elszámolt összeg 
egy részét vagy egészét növelő té-
telként kellene elszámolni, tehát 

elismert költségnek tekinthető 
az eladót terhelő közterhe-
ket is ideértve.

Tehát a jogviszonyon kívül a szerzés körülményeire is figyelemmel 
kell lenni, azaz, ha a munkavállaló bérezése arányban van a mun-
kájával (például műszakvezetőként nem minimálbért kap), akkor a 
jogviszony alapján történő adóztatást átléphetjük. Azért ez sem egy 
egyszerű feladat. Mert vajon hány tag dolgozik a saját cégében piaci 
értékű fizetésért?

Azért mégis tételezzük fel, hogy nem a jogviszony szerint adózunk, 
így marad az egyéb összevonás alá eső jövedelem. 1 millió forint jö-
vedelem után 15% személyi jövedelemadó megfizetésére köteles a 
magánszemély (mivel a munkáltató azt levonni nem tudja) negyed-
évet követően hónap 12-ig, továbbá a munkáltató 27% egészségügyi 
hozzájárulást köteles megfizetni az értékesítést követő hónap 12-ig. 
Elég rosszul hangzik…

Általános forgalmi adó

Kérdés lehet, hogy az általános forgalmi adó mennyiben zavar bele 
a történetbe. Ha nem adómentes az értékesítés, akkor a szokásos 
piaci árnál kalkulálni kell az áfát is, hiszen az is az eladási ár része 
(a magánszemély pedig nagy valószínűséggel nem vonhatja le az 
adót).

Annyi lehet itt a könnyebbség, hogy ha a 
cég a személygépkocsi beszerzésekor nem 
vonta le az áfát, akkor az értékesítés 
mentes az adó alól. Ugyanez 
van abban az esetben is, ha 
a beszerzéskor nem kellett 
áfát fizetni, de ha lett 
volna áfa, akkor sem 
lehetett volna levon-
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A foglalkoztatással kapcsolatban minden kérdés kiemelten fontos, különösen, ha ingyenes a foglalkoztatás. 
Vajon kik foglalkoztathatnak önkénteseket? Milyen bejelentési kötelezettség terheli őket, és a feléjük történő 
juttatások hogyan adóznak?

Önkéntesek foglalkoztatása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az önkéntes munka lényege

A közérdekű önkéntes tevékenység lényege, hogy magánszemélyek 
meghatározott fogadó szervezet részére ellenszolgáltatás nélkül munkát 
végeznek. Ennek intézményes keretét adja a 2005. évi LXXXVIII. törvény. 

Az ingyenes munkavégzés hallatán egyből az jut eszünkbe, hogy 
a szívességi munkavégzés az adóhatóság szemében vörös posztó. 
Ugyanakkor az előbbi keretek megtartása egyben védelmet is jelent 
a be nem jelentett foglalkoztatott esetére alkalmazott komoly összegű 
bírságtétel alól.

A fogadó szervezet

Lényeges szűkítő tényező, hogy fogadó szervezet nem akárki lehet:

• Költségvetési szervek szinte minden formája
• Egyesületek
• Alapítványok
• Közhasznú szervezetek (például közhasznú fokozattal rendelke-

ző nonprofit gazdasági társaság)
• Egyéni vállalkozó és cég csak meghatározott közfeladat (okta-

tás, egészségügyi, szociális ellátás) tekintetében

Tehát a klasszikus profitorientált vállalkozási szféra ki van zárva, ami 
azért valamennyire logikus is.

Adómentes vagy adóköteles

Alapesetben is előfordul, hogy a megjelenő önkéntesek részére jutta-
tást ad a fogadó szervezet, melyekből egy bizonyos kör nem tekinthe-
tő adóköteles juttatásnak.

Az önkéntesek foglalkoztatásából a klasszi-
kus profitorientált vállalkozási szféra ki van 
zárva, ami azért valamennyire logikus is.
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1. Szerződés

Az egyik fontos mozzanat, hogy az önkéntes és a fogadó szervezet egy-
mással önkéntes szerződést köt, melyben rögzítik az ellátandó mun-
kát, a juttatásokat, a tevékenység végzésének helyét. 

Érdekesség, hogy bizonyos feltételek mellett a szerződés szó-
ban is megköthető, de a gyakorlatban ez a megoldás erősen nem 
ajánlott.

2. Bejelentési kötelezettség

A másik láb a bejelentési kötelezettség teljesítése. 

A bejelentési kötelezettséget érdekes módon nem minden egyes 
önkéntes tevékenységről kell megtenni, hanem csak azt a tényt kell 
bejelenteni, hogy milyen tevékenységre fog majd önkénteseket fo-
gadni. 

Ez a bejelentés tehát biankó, változásbejelentési kötelezettség-
gel kell csak lekísérni, ha például az ellátandó tevékenységi kör vál-
tozik. Az egyes önkénteseket nem kell bejelenteni. 

Bejelentőlapot találunk a Civil Információs Portálon, kitöltési 
útmutatóval együtt. A bejelentőlapot az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumához kell benyújtani. 

A bejelentés elfogadását a minisztérium visszaigazolja, ez is fon-
tos dokumentum.

3. Nyilvántartás

A harmadik pillér az önkéntesekre vonatkozó nyilvántartás vezetése, 
ami viszont már „cipőméretig” bezárólag kéri az adatokat. A foglalkoz-
tatást ellenőrző hatóságok a bejelentéssel, illetve a nyilvántartással 
foglalkoznak. Bejelentés hiányossága esetén nem szankcióval kezde-
nek, hanem a minisztérium felé élnek jelzéssel. 

A minisztérium pedig felszólítja a fogadó szervezetet a bejelentés 
pótlására. Ha ennek eleget tesz, és a bejelentést be tudja fogadni 
(tehát tartalmilag is rendben van), akkor szankció nélkül megoldódik 
a probléma. Ha a bejelentést nem pótolja vagy nem jó a bejelentés, 
akkor maximum egy évre eltiltást kap az önkéntesek alkalmazására 
vonatkozóan a fogadó szervezet.

Munkaruha, védőfelszerelés
• Utazás, szállás, illetve, ha az önkéntes autóval jön, akkor az iga-

zolt üzemanyag és a 9 Ft/km megtérítése
• Védőoltás, betegségmegelőző szolgáltatás
• Tevékenység ellátásához szükséges képzés, oktatás
• Önkéntes által biztosított gép üzemeltetéséhez szükséges 

üzemanyag, egyéb anyag
• Baleset-biztosítási díj
• Éves szinten a havi minimálbér 20%-át meg nem haladó, akár 

pénzbeli jutalom (2016. évben 22 200 forint)

Az előbbi keretek között adott juttatások után semmiféle adó, illet-
ve járulék nem terheli sem a kifizetőt, sem az önkéntest. Az önkén-
tesnek ezt az összeget nem kell a bevallásában sem szerepeltetni, 
a fogadónak pedig a 08-ason nincs róla adatszolgáltatási kötele-
zettsége.

A keret átlépésével már vannak gondok (például többletjutalom). 
Ilyenkor a személyi jövedelemadó tekintetében nem önálló tevékeny-
ségből származó jövedelem keletkezik, illetve a kifizetőnek 27%-os 
ehót kell fizetnie a túllépésre tekintettel.

Járulék, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás nem 
lesz, mivel csak az adóköteles juttatásra tekintettel nem minősíthető 
munkavállalónak vagy egyéb megbízásos jogviszonynak. Kérdés lehet, 
hogy egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság esetén hol a 
határ munkavállaló és önkéntes között? 

A megoldás mindössze annyi, hogy ha a fogadó szervezet a célja 
szerinti tevékenységéhez alkalmazza az önkéntest, akkor a juttatások 
adókötelezettségétől függetlenül nem válik biztosított munkavállalóvá 
az önkéntes.

Hogyan bizonyítható az önkéntesség?

És a végére marad a legfontosabb kérdés. Hogyan bizonyítjuk a 
hatóságnak, hogy az éppen munkát végző személy önkéntes?

Az önkéntesek foglalkoztatásából a klasszi-
kus profitorientált vállalkozási szféra ki van 
zárva, ami azért valamennyire logikus is.
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Válasz-adó

A törvény tételesen felsorolja, hogy me-
lyek azok a munkavállalási konstrukciók, amik 
biztosítási jogviszonyt keletkeztetnek, ebbe vi-
szont az iskolai szövetkezeti tagsági jogviszony 
nem tartozik bele, vagyis nem keletkezik bizto-
sítási jogviszony. 

Ez alapján sem kifizetői, sem egyéni járulé-
kot nem kell fizetni. 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló tör-
vény szerint sem százalékos, sem tételes egész-
ségügyi hozzájárulást nem kell fizetni az iskolai 
szövetkezet által az említett jogviszonyokban 
foglalkoztatott nappali tagozatos tanuló, hall-
gató tag után.

Természetesen a jövedelem után sze-
mélyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség 
keletkezik, amit az iskolaszövetkezet igazolá-
sa alapján az éves szja-bevallásban fel kell 
tüntetni.

A diákszervezet további előnye, hogy 
ezzel a diákok foglalkoztatása a későbbi 
munkáltató számára kedvezményes marad. 
Ugyanis annak ellenére, hogy nyaranta dol-
gozott, a főiskola vagy egyetem elvégzése 
után ugyanúgy pályakezdő munkanélküli-
nek fog minősülni, így jogosult lesz a ked-
vezményre.

Az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzés 
nagyon sok előnnyel rendelkezik mind a mun-
kaadó, mind a munkavállalók számára. 

Az iskolaszövetkezet a diákokkal szerződést köt 
és kiközvetíti a cégeknek őket, így átvállalva a má-
sik féltől az alkalmazás által okozott adminisztratív 
terhek egészét. Az országban számos ilyen szövet-
kezet működik, amelyek több ezer céggel és több 
10 ezer diákkal állnak kapcsolatban.

?

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.

Amire tehát érdemes figyelni, hogy ne 
munkaviszonyba jelentsék be a foglalkozta-
tás időtartamára, hanem iskolaszövetkezeti 
tagként.

Sajnos láttam már olyat, akinél problémát 
okozott a munkaviszony később, mert a NAV 
nem adta ki a 25 év alattiak pályakezdő iga-
zolását, így a foglalkoztató számára nem járt 
kedvezmény. 

A diákok körében a legnépszerűbb az iskolaszövetkezeteken keresztül törté-
nő munkakeresés. Milyen szabályok vonatkoznak erre a foglalkoztatási for-
mára és mire érdemes odafigyelni?
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Válasz-adó

?
A szemüvegszámla áfatartalma nem von-

ható le, a juttatás akár adómentes, akár 
nem. Így természetesen adóköteles juttatás 
esetén a bruttó érték után kell az adót meg-
állapítani.

A munkavállalónak térítés nélkül vagy 
kedvezményesen biztosított szemüveg vagy 
kontaktlencse bekerülési értékét a személyi 
jellegű egyéb kifizetések között kell elszámol-
ni, függetlenül attól, hogy az adóköteles vagy 
adómentes juttatásnak minősül.

Gyakran előfordul, hogy az ügyfelek a cég nevére 
szóló számlával vásárolják meg a szemüvegüket. Az 
optikussal ráíratják a számlára, hogy ez a képernyő 
előtti munkavégzéshez szükséges. Elegendő ez az 
adómentességhez? Mire kell még figyelni ezeknél a 
számláknál?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

ideértve a képernyő figyelésével végzett 
munkát is.

Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. 
pontja alapján adómentes természetbeni 
juttatás a jogszabály által előírt használatra 
tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá bal-
eset- és egészségvédelmi eszközök. Ebből kö-
vetkezően, ha a munkáltató szemüvegjuttatása 
megfelel az EüM rendelet feltételeinek, akkor 
az adómentes. 

Viszont, ha nincs például szemészeti szak-
vizsgálati eredmény ennek biztosításáról, ak-
kor adóköteles juttatás, ami után kb. 50% adót 
(szja és eho) kell fizetni.

Az EüM rendelet 6. §-a szerint:
„képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást 
biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat 
eredményeként meghatározott, a képernyő 
előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg-
lencse, és ennek a lencsének a rendeltetés-
szerű használatához szükséges keret, ide nem 
értve a munkavállaló által a képernyő előtti 
munkavégzéstől függetlenül egyébként is 
használt szemüveget vagy kontaktlencsét.”

Érdekes ez a definíció is a rendeletben:
Képernyős munkakör: olyan munkakör, 

amely a munkavállaló napi munkaidejéből 
legalább négy órában képernyős munkahe-
lyen képernyős eszköz használatát igényli, 
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Nem jó az sem, ha mondjuk áfán vagy 
társasági adón elegendő mértékű túlfizetés 
van, és összességében nincs köztartozá-
sunk.

Időtartam

Az egyik legismertebb feltétel az időbeli korlátozás.
Ehhez legelőször is ismerni kell azt a három fő csoportot, amelybe az 
egyszerűsített foglalkoztatásos dolgozókat be kell sorolni. Ezek:

• mezőgazdasági idénymunkát végzők,
• turisztikai idénymunkát végzők,
• minden egyéb alkalmi munkát végzők.

Idénymunkánál (mezőgazdasági és turisztikai) egy évben legfeljebb 
120 napig lehet foglalkoztatni egy munkavállalót, ami akár egyfolytá-
ban, folyamatosan is ledolgoztatható.

Az alkalmi munkánál egy évben összesen 90 napra lehet a dolgo-
zót bejelenteni, és azon belül is vannak korlátok:

• legfeljebb 5 egymást követő nap,
• egy hónapban legfeljebb 15 nap,
• egy évben legfeljebb 90 nap lehet.

Ha a munkavállaló többfajta munkát is vállal egyszerűsített fog-
lalkoztatás keretében egy évben (idény- és alkalmi munkát egy-
aránt), a munkaviszonya akkor sem haladhatja meg az évi 120 
napot.

Az időkeret egy munkáltató és egy munkavállaló viszonylatában 
feltétel, természetesen több munkáltatónál összesen lehet többet 
dolgozni 90 napnál. Sőt! Akár az év egészében dolgozhatunk „egysze-
rűsített formában”, csak legalább 4 munkáltató kell hozzá.

Létszámkorlát

Amibe én is könnyen beleütközhetek, ha a bevezetőben említett céget 
vizsgálom, az a létszámkorlát. 

A mezőgazdasági és turisztikai idénymunkában bármennyi mun-
kavállalót be lehet jelenteni. Amire figyelni kell, az az alkalmi munka.

A vállalkozás méretétől függően az egyszerűsített foglalkoztatással 
bejelenthető személyek száma:

• főállású személyt nem foglalkoztató cég esetén: 1 fő,
• 1–5 főállású munkavállaló esetén 2 fő egyszerűsített foglalkoz-

tatású személy lehet,
• 6–20 főállású esetén 4 fő, míg
• több mint 20 főállású munkavállaló esetén a munkavállalói 

létszám 20%-át tehetik ki az egyszerűsített módon bejelentett 
munkavállalók.

Ezek a számok persze számos kérdést vetnek még fel.

Az első kérdés a főállású munkavállalók számának meghatározása.
A tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a 

munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hó-
napjaira eső átlagos statisztikai létszámát kell alapul venni.

Tehát 2016-ra a 2015 második félévi és a 2016 első félévi átlagos 
statisztikai létszámot kell alapul venni.

Bérszámfejtés közben, amikor az egyik ügyfelem alkalmi munkavállalóit számfejtettem, utána kellett néz-
nem a feltételeknek. Az volt gyanús, hogy júliusban több mint 20 ember összesen több mint 300 napot dol-
gozott. Emlékeztem rá, hogy van valami létszámkorlát, de nem tudtam, pontosan mennyi. Összeszedtem 
hát újra az egyszerűsített foglalkoztatás feltételrendszerét, te pedig gondold végig, hogy vajon van-e olyan 
ügyfeled, ahol bármelyik feltétel nemteljesítése problémát jelenthet.

Egyszerűsített foglalkoztatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Ha például 2015 második félévében az átlagos állományi létszám 
6 fő, de 2016 első félévében már csak 5 fő, akkor a foglalkoztatható 
alkalmi munkások száma:

4 × 181 + 2 × 183 = 1090 nap.

Adótartozás

Ez az a feltétel, ami szinte sose jut eszünkbe, és ráadásul szinte követ-
hetetlen a feltétel.

Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot vagy ezt meghaladó összegű 
adótartozást halmoz fel bizonyos adónemekből, az a további egysze-
rűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását 
ki nem egyenlítette.

Ezek az adónemek:
• egyszerűsített foglalkoztatás közterhe,
• szociális hozzájárulási adó, 
• szakképzési hozzájárulás, 
• egészségügyi hozzájárulás, 
• rehabilitációs hozzájárulás, 
• valamint az Szja tv. 9. § a munkáltatóra előírt adóelőleg.

Látszik, hogy az sem elég, ha egyszerűen megnézzük a folyószám-
la végén a nettó módon kimutatott adótartozást. Nem jó az sem, ha 
mondjuk áfán vagy társasági adón elegendő mértékű túlfizetés van, 
és összességében nincs tartozás. 

Vitatott az is, hogy ha beadunk egy átvezetési kérelmet, amit csak 
legalább 30 nap múlva vezetnek át, akkor arra a 30 napra van-e tarto-
zásunk ezeken az adónemeken.

És szinte kezelhetetlen, hogy a tartozás keletkezése egy adott hó-
nap 12-e, és akkor ezek szerint mondjuk 12-re, és utána addig nem 
jelenthetünk be alkalmi munkást, amíg ezekben az adónemekben 
tartozás van. 

De ha már mondjuk 10-én bejelentettük 5 napra az embereket?
Akkor azt töröltetni kell, és át kell jelenteni normál munkaviszony-

ra? Hát nehéz ügy. Ráadásul tudomásom szerint erre nincs is automa-
tikus kontrollja a NAV-nak.

Ha egy dolgozót egy adott hónapban a 16 napra is be akarjuk je-
lenteni, azt nem engedi. De én a gyakorlatomban még nem találkoz-
tam olyannal, hogy adótartozás miatt lett volna hibás egy bejelentés.

Egy ellenőrzés alkalmával viszont gond lehet.

A főállású személyt nem foglalkoztató vállalkozás esetében évente 
egy fő, azaz 365 nap az évi alkalmi munkavállalói létszámkeret. Ez a 
keret egyenlőtlenül is beosztható, ezért elképzelhető az is, hogy több 
alkalmi munkás dolgozik az adott napon az adózónál. Annak sincs 
akadálya, hogy a munkáltató egy évben 365-ször dolgoztasson alkal-
mi munkással. Ezt azonban megteheti úgy is, hogy egy adott napon 
mondjuk 10 főt alkalmaz. Az első ilyen alkalom után tehát az éves 
kerete 355-re csökken. Ezzel a 355 nappal gazdálkodhat az év többi 
részében. Ha a következő alkalommal 50 embert rendel be két napra, 
akkor 100 nappal csökken az éves kerete, azaz 255 napja marad az 
adott évre, és így tovább. Az 1–5 fő között munkavállalót foglalkoztató 
cégnél napi 2 fő alkalmi munkást enged meg a törvény. Így ennek a 
vállalkozásnak éves szinten 2 x 365, azaz 730 a kerete, azaz 730-szor 
dolgoztathat alkalmi munkással egy évben.

Nézzük akkor a korlátokat napokban kifejezve:
• főállású személyt nem foglalkoztató esetén: 365 nap,
• 1–5 főállású esetén: 730 nap,
• 6–20 főállású esetén: 1460 nap.

Ezt úgy is ellenőrizhetjük, hogy megnézzük, hányszor fizettünk 1000 
forint közterhet év eleje óta.  Ahányszor 1000 forint, annyi napot fo-
gyasztottunk már el, és csak a többivel gazdálkodhatunk az év hátra-
levő részében.

A probléma akkor van, ha a főállású személyek száma az első fél-
évre lecsökken, mert akkor csökken a foglalkoztatható alkalmi mun-
kások száma.
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Hőségriadó   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kifizetőként nincs egyszerű dolgunk, ha a különbö-
ző juttatások adóterheit kell megállapítanunk. Egy 
partnerünket csak drága adó mellett kínálhatjuk 
meg egy ásványvízzel, de a dolgozónak muszáj 
vizet adni, ha nagyon meleg van. De ha muszáj, 
akkor is adóköteles? Mit kell és mit nem, illetve mit 
lehet elszámolni és mit nem?

Hőségriadó
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

végett külön kell választani a vizeket, teát, az erősen cukrozott üdí-
tőitalokat, kávét és egyéb frissítő italokat, mivel a védőitalnak nem 
minősülő egyes italok után a foglalkoztatót személyi jövedelemadó 
és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli, függetlenül 
attól, hogy munkavállalói vagy üzleti partnerei részére történik a jut-
tatás.

Védőital számviteli szempontból

Az előbbi következtetésből adódóan érdemes a személyi jellegű jutta-
tások között elkülöníteni a védőitalként vásárolt ásványvizet. Könyve-
lési elszámolása tehát az 55-ös számlacsoportba kerül, de erre külön 
nyitott alszámlára.

Védőital az áfa szempontjából

Az áfatörvény levonási tiltása nem tesz különbséget arra vonatkozólag, 
hogy az italt milyen célból vásároltuk meg.

Az áfatörvény 124. § (1) k) pontja szerint nem vonható le az italt 
terhelő előzetesen felszámított adó. Ennyi. 

Teljesen mindegy tehát, hogy védőital vagy reprezentációs célból 
vásárolt ital, az áfa nem levonható, így az áfa összegét is ugyanarra a 
költségszámlára kell könyvelni, mint az ital nettó értékét.

Védőital munkavédelmi szempontból

A munkavédelemről szóló törvény alapján minden munkavállaló ré-
szére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírá-
soknak megfelelő minőségű ivóvizet.

Rendelet alapján, ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri 
munkahelyen a 24 °C-ot meghaladja, a munkavállalók részére igény 
szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadék-
veszteséget általában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni.

A legtöbb városi víz iható minőségű, de a palackozott víz biztonsá-
gos és a szabványoknak megfelelő. Jó választás lehet vízszűrő beszer-
zése is. A munkáltatók közül azonban sokan biztosítanak ásványvizet 
vagy egyéb frissítő italokat a munkavállalóik számára.

Védőital adózási szempontból

A védőitalról szóló előírásnak megfelelő italok, ivóvíz, palackozott víz, 
ballonos víz, ásványvizek, alkoholmentes frissítő italok vagy tea térí-
tésmentes fogyasztása adómentes juttatás, mely után sem a munka-
vállalót, sem a munkáltatót nem terheli adó- és/vagy járulékfizetési 
kötelezettség.

Ennek megfelelően a magánszemélyek számára ingyenesen bizto-
sított italfogyasztás esetén az adózási szabályok megfelelő betartása 
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VEZÉRCIKK

Kiva, új köntösben

A nyári adócsomagban szinte meglepetésként szerepel a kisvállalati 
adó változása. Első olvasatra nehezen érthető, és miután a pénzfor-
galmi eredmény helyett valami egészen más kerül szabályozásra, újra 
kell számolni, hogy kinek éri meg.

Aki kivás, az maradjon-e, aki nem, az belépjen-e? Bár ennek főszezon-
ja decemberre várható, elkezdjük az együttgondolkodást.

Lakásáfa

Már ebben a magazinban is volt téma az 5%-os lakásáfa, de a kér-
dések száma nem fogy. A vita a magánszemély megrendelők és a 
generálkivitelezők között van. Most megpróbáljuk a generálkivitelező 
szemszögéből végigjárni a kérdést.

Ekáer

A saját ügyfeleim is értetlenül állnak a 3,5 tonnás autókra vonat-
kozó ekáerváltozások előtt. Ha többet rakok fel, mint a megenge-
dett súly, akkor kell ekáerszám, de akkor ezzel be is jelentettem 
a szabálytalanságot? Ha nem betartom a szabályokat, akkor pedig 
nincs változás… Akkor mi is a változás? Igyekszünk példát is keresni 
a lehetetlenre.

Ingatlan-bérbeadás

Amikor azt hisszük, hogy ebben a témában már mindent tudunk, any-
nyit írtunk róla, akkor az élet produkál egy újabb kérdést. Ha egyéni 
vállalkozóként bérbeadással is foglalkozunk, de azt közben szünetel-
tetjük, akkor a bérbeadás mehet-e magánszemélyként tovább? Persze 
fókuszban az adója és a bejelentési kötelezettségek.

23. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Egy	kozmetikát	és	szoláriumot	működtető	vállalkozó	
pénztárgép	 helyett	 az	 adatszolgáltatás	mellett	 dönt.	
Mely	számlákról	kell	az	adatszolgáltatást	teljesítenie?

a) Csak a szoláriumban kiadott számlákról, mert ez lenne pénztár-
gépköteles.

b) Minden számlának benne kell lennie az adatszolgáltatásban.
c) Nem kell adatszolgáltatást küldenie.

2.	 Milyen	 esetben	 köthető	 ki	 a	 munkaszerződésben	
munkavállalói	biztosíték?

a) Bármelyik munkaszerződésben, ahol a felek aláírásukkal ezt elfo-
gadják.

b) Csak a vezetői beosztásban levő munkavállalók munkaszerző-
désében.

c) Csak olyan munkakörökben köthető meg, ahol a pénz vagy egyéb 
érték kezelése a munkakörhöz tartozó, rendszeres tevékenység.

3.	 Be	kell-e	jelenteni	az	adóhatósághoz,	ha	a	cég	3	mil-
lió	 forintért	vásárol	az	egyik	munkavállalójától	sze-
mélygépkocsit?

a) Igen, a 40-es nyomtatványon a kétmillió forint feletti kifizetéseket 
be kell jelenteni még akkor is, ha azt magánszemély felé fizettük ki.

b) Nem, mert csak pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek közötti 
pénzmozgáshoz kapcsolódik bejelentés.

c) Igen, mert meghaladja a 1,5 millió forintot, és ennek következté-
ben a cég mulasztási bírságot fog kapni.

4.	 Van-e	adóköteles	jövedelem,	ha	a	magánszemély	a	
saját	cégtől	a	piaci	érték	alatti	értéken	eszközt	vá-
sárol?

a) Igen, a piaci érték és a vételár közötti különbözet minden esetben 
a magánszemélynek adott juttatás, ami után a kifizetőnek kell 
adóznia.

b) Igen. Abban az esetben, ha a dolgozó fizetése aránytalanul ala-
csony, akkor a piaci érték és a vételár közötti különbözet úgy adó-
zik, mint a munkabér.

c) Nem, mert a magánszemély közvetlenül nem szerez jövedelmet.

5.	 Foglalkoztathat-e	 önkéntest	 egy	 profitorientált	 vál-
lalkozás?

a) Nem, náluk a foglalkoztatás bejelentése és adózása a normál sza-
bályokon keresztül történhet.

b) Igen, de csak akkor, ha azt bejelenti a Civil Információs Portálon.
c) Az attól függ, hogy milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni.

+1.	Bejelenthet-e	alkalmi	munkást	egy	olyan	vállalkozás,	
amelynek	nincs	főállású	alkalmazottja?

a) Nem, nekik erre nincs lehetőségük.
b) Igen, az alkalmi munkavállalók bejelentésére ilyen korlátozás 

nincs.
c) Igen, átlagosan egy fő foglalkoztatására van lehetőségük, ami 

éves szinten 365 nap bejelentést jelent, akár egyszerre több em-
ber bejelentésével is.

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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