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A cégautóadó bevezetése óta már inkább megszokott, mint megszere-
tett szabályról van szó. Összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb információkat, kitérve többek között olyan esetekre is, amikor a 
cég tulajdonában lévő, magánszemélynek tartós bérbe adott személy-
gépkocsik után keletkezik a fizetési kötelezettség.

Cégautóadó
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az adó alanya

Az adóalanyiság fő szabály szerint a tulajdo-
nos személyéhez kapcsolódik, természetesen 
a kivételeket is figyelembe véve. Az adó alanya 
hatósági nyilvántartásban szereplő személy-
gépkocsi esetén a járműnyilvántartás szerint 
bejegyzett tulajdonos, kivéve, ha a tulajdonos 
magánszemély, és a személygépkocsi után 
nem történik költségelszámolás.

Ha a személygép-
kocsinak több tulaj-
donosa van, akkor a 
tulajdonosok (mint 
tulajdonostársak) a 
tulajdoni hányadaik 
arányában minősül-
nek adóalanynak, 
azaz a fizetendő 
cégautóadót a tulaj-
doni hányadukkal 
arányosan viselik.

Hatósági nyil-
vántartásban nem 

szereplő személygépkocsi esetén az a sze-
mély vagy szervezet lesz az adó alanya, aki/
amely a (például külföldön üzembe helye-
zett) személygépkocsi használata után költ-
séget (az Sztv. szerint költséget, ráfordítást, 
illetve az Szja tv. szerinti tételes költségelszá-
molással költséget, értékcsökkenési leírást) 
számol el.

Az átalányadózó egyéni vállalkozó és az evás 
egyéni vállalkozó, illetve a katás egyéni vállal-

kozó magánszemély 
személygépkocsijá-
ra nem vonatkozik a 
cégautóadó-fi zetési 
kö  telezettség, füg-
getlenül attól, hogy 
a személygépkocsi 
szerepel-e a magyar 
hatósági nyilvántar-
tásban vagy sem. 

Esetükben ugyan-
is nem valósul meg 
tételes költségelszá-
molás.

24 + 4 oldal
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delkezni, azaz szükséges például egy útnyil-
vántartás.

Útnyilvántartás kérdése

És ha már az útnyilvántartásnál tartunk.
Sokszor merül fel a kérdés, hogy ha megfizet-
jük a cégautóadót, akkor kell-e útnyilvántartást 
vezetni.

A rossz hír az, hogy a válasz nem minden 
esetben az, hogy NEM. Vannak kivételes ese-
tek, amikor a cégautóadó megfizetése mellett 
is kell útnyilvántartást vezetnünk.

De nézzük a leggyakoribb esetet. Ha tulaj-
donunkban van egy céges autó, és arra megfi-
zetjük a cégautóadót, ráadásul a céges autón-
kat magánutakra is használjuk, akkor sem kell 
útnyilvántartás.

A céges tulajdonú személygépkocsik ma-
gáncélú használata ugyanis az szja-törvény 
szerint adómentes. 

Járhatunk vele munkába, haza is mehetünk 
vele, nyaralhatunk vagy hordhatjuk a gyere-
keket szakkörökre, edzésekre. Az autó összes 
költsége elismert költség, viszont fontos, hogy 
a tankolásokról minden esetben kérjünk 
számlát.

Sokan hiszik még azt, hogy a kilométeróra-
állás alapján a NAV üzemanyagárát el lehet 
számolni üzemanyagköltségként. Amennyiben 
céges autóról van szó, akkor a tankolásokról 
cég nevére szóló számlával kell rendelkezni, és 
ezt lehet elszámolni.

Viszont az evás és a katás cégek cég autó adó 
fizetésére kötelezettek, azaz alanyai lesznek a 
cégautóadónak.

Használat átengedése

Ha a személygépkocsi után a költséget nem a 
magánszemély tulajdonos, illetve a pénzügyi 
lízingbe vagy tartós bérletbe vevő számolja el, 
akkor a költség első ízben való elszámolásának 
tényéről és időpontjáról a használó – ezen 
időpontot követő 8 napon belül – a tulajdo-
nost, illetve pénzügyi lízingbe, tartós bérletbe 
vevőt köteles írásban értesíteni. 

Ha ezt a nyilatkozattételt elmulasztja, akkor 
egy esetleges adóvizsgálat által megállapított 
adóhiányt a használó köteles megfizetni.

Kiküldetési rendelvény

Nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötele-
zettség abban az esetben, ha a magánszemély 
tulajdonában álló személygépkocsi után kizá-
rólag a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, 
üzleti utazás költségtérítése címén kerül költ-
ségtérítés megfizetésre. A mentességhez azon-
ban arra is szükség van, hogy a költségtérítés 
a teljesített kilométer-távolság (futásteljesít-
mény) figyelembevételével ne haladja meg a 
jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül 
elszámolható mértéket.

Amennyiben a kiküldetési rendelvény 
alapján kifizetett költségtérítés összege meg-
haladja a jogszabályban meghatározott, iga-
zolás nélkül elszámolható mértéket, akkor a 
kifizető – ha a magánszemély nem nyilatkozik 
a költségelszámolási szándékáról – a kifizetés-
kor a bevételnek nem számító részt meghaladó 
többlettérítésből az adott jogviszonyból szárma-
zó bevételre vonatkozó általános szabályok sze-
rint személyi jövedelemadó-előleget von. 

Ilyenkor (feltéve, hogy a magánszemély ké-
sőbb sem számol el tételesen költséget) a ma-
gánszemélynek nem keletkezik cégautóadó-
fizetési kötelezettsége.

Amennyiben a magánszemély tételes 
költségelszámolást választ, akkor keletkezik 
cégautóadó-fizetési kötelezettsége, melyet 
természetesen költségként figyelembe is tud 
venni.

Orvosok autója

Előfordulhat olyan eset, hogy az orvosok a 
vállalkozásukban használt autó után men-
tesülnek a cégautóadó-fizetési kötelezettség 
alól. Ehhez mindösszesen annyi kell, hogy az 
autót kizárólag ezen tevékenységükhöz hasz-
nálják.

Mentes az adó alól ugyanis az olyan sze-
mélygépkocsi, amelyet kizárólag az egészség-
biztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, 
házigyermekorvosi tevékenység ellátása ér-
dekében, valamint az egészségügyi államigaz-
gatási szerv törvény alapján kizárólag beteg-
ségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást 
csökkentő közegészségügyi, járványügyi és 
egészségvédelmi alapfeladatának ellátása ér-
dekében üzemeltetnek.

Amennyiben a háziorvosnak a vállalkozásá-
ban egyéb bevétele is van, akkor már nehe-
zebb teljesíteni ezt a feltételt.

Ráadásul a fenti feltétel igazolásaként 
kilométerre pontos nyilvántartással kell ren-

Ha az útnyilvántartás készítése a kérdés, akkor a cégautóadó 
megfizetése mellett az szja-törvény kimondja az adómentességet, 
de az áfatörvényből már más következtetést kell levonni.
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Ezzel szemben manapság egyre több autó 
nyílt végű lízing keretein belül kerül a társaság 
tulajdonába. Itt már másak a szabályok az út-
nyilvántartással összefüggésben. 

És persze az adófizetés mellett az szja-tör-
vény itt is kimondja az adómentességet, de 
az áfatörvényből már más következtetést kell 
levonni.

Szóval nincs mese. Szét kell szedni a 
céges és a magánhasználatot, mert az áfát 
csak ennek arányában tudjuk levonásba he-
lyezni.

Tartós bérlet

A tartós bérletbe adott személygépkocsi után 
2017. évben a tulajdonosra száll vissza a 
cégautóadó kötelezettsége. 

Tehát egy cég által tulajdonolt személy-
gépkocsi önmagában is követelni fogja a 
cégautóadót, függetlenül attól, hogy marad-e 
a bérleti szerződés. 

A cégautóadó elkerüléséről, illetve az adó 
optimalizálásáról csak akkor lehet beszélni, ha 
magánszemély az autó tulajdonosa. 

Magán- vagy céges autó?

És akkor a végére tegyük fel az ügyfeleink által 
oly sokszor elhangzott kérdést. Kinek a nevére 
vegyem meg az autót?

Ha a magánszemély nevére vesszük az au-
tót, és a személygépkocsit jellemzően a cég 
érdekében használják, akkor kiküldetési ren-
delvény megírása mellett kifizethető adómen-

tesen az üzemanyag-használat és a kopás. A 
cég az így kifizetett összeget költségként elszá-
molhatja. Ezzel a módszerrel tehát a személy-
gépkocsi után nem kell cégautóadót fizetni. 

Ennek a megoldásnak hátránya, hogy a ki-
küldetési rendelvény adminisztrációja komoly 
feladat, még akkor is, ha azt napi szinten nem 
kötelező kiállítani (elegendő egy megállapított 
elszámolási gyakoriság szerint – hetente, ha-
vonta) is.

Ha a cég tulajdonában lenne a személy-
gépkocsi, akkor mindenféle útnyilvántartás 
vezetése, illetve kiküldetési rendelvény kiállí-
tása nélkül a magáncélú és a hivatali használat 
egyaránt adómentes lenne a személyi jövede-
lemadóban, és emellett elismert költség lenne 
a társasági adóban. 

Persze ebben az esetben a cégautóadót 
meg kell fizetni, tehát igazából az autó vételára 
és céges érdekben történt használatának mér-
téke dönti el, hogy ez a módszer a jobb-e (vagy 
a kevésbé rossz).

A számításhoz szükséges adatok:
• az autó vételára,
• teljesítménye és környezetvédelmi be-

sorolása (ebből következően a cég autó-
adó mértéke),

• a céges és magánutak arányának nagy-
ságrendje.

Tapasztalatom szerint egy átlagos teljesítmé-
nyű, de korszerű autó esetén kb. 5-6 millió 
forintos vételár esetében már megéri céges 
tulajdonba tenni az autót és megfizetni a 
cégautóadót.

Egy 2-3 milliós autó esetében nem ke-
letkezik olyan mennyiségű költség, melynek 
nyereségadója több lenne, mint az éves 
cégautóadó. Itt tehát inkább marad a kikülde-
tési rendelvény.

Ha az útnyilvántartás készítése a kérdés, akkor a cégautóadó 
megfizetése mellett az szja-törvény kimondja az adómentességet, 
de az áfatörvényből már más következtetést kell levonni.
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Ebben a cikkben azzal foglalkozunk, hogy mely adózóknak kötelező a transzferár-nyilvántartás készítése, 
milyen ügyleteket nem kell feltüntetni a transzferár-nyilvántartásban, illetve kik mentesülnek a nyilvántartás 
készítése alól.

A transzferár-nyilvántartás 
kinek kötelező?
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sonlító árakat vagy összehasonlítható körülmé-
nyeket reprodukálni, mintha tenné ezt tárgyévet 
követően. Természetesen ebben az esetben a 
nyilvántartásra előírt kötelező tartalmi szabályok 
nem vonatkoznak, de miután az alátámasztás-
hoz, bizonyításhoz a kötelező módszerek alkal-
mazandók, így logikusan a szokásos, de nem 
annyira részletes tematika használható.

A mentesülő ügyletek köre 

A fentebb felsorolt transzferár-nyilvántartás-
ra kötelezettek közül a jogszabály tartalmaz 
kivételeket. Elsősorban kivételek a magán-
személyek, amelyek kapcsolt vállalkozásukkal 
szerződéses viszonyban állnak és adóévben 
teljesítés is történt. 

Ugyanis a magánszemélyekkel bonyolított 
ügyletekre a hármas szabályból, nevezetesen a 
bejelentési, adóalap-korrekciós és a transzfer-
ár-nyilvántartási kötelezettségből csak az első, 
a bejelentési kötelezettség vonatkozik. Annak a 
magánszemélynek a nevét, adóazonosítóját be 
kell jelenteni az adóhatóságnak, aki az adózó-
val kapcsolt viszonyban áll (ide tartozik az is, ha 

• akkor, ha bennfentes kereskedelmet folytat 
egy vállalkozás, vagy jogszabály megsértésé-
vel alkalmazott ár esetén a tőzsdei ügylet-
ben részt vevők, hatósági vagy jogszabály-
ban alkalmazott árakat alkalmazók számára.

A mentesülők kötelezettsége

A transzferárnyilvántartás-készítési kötelezett-
ség alól azonban egyes adózók mentesülnek. 

Nagyon fontos tudni, hogy ezen mentesülés 
csak a nyilvántartás elkészítésének kötelezettsége 
alól jelent felmentést. Adózónak azonban egy 
esetleges adóellenőrzés során – ha nem írásban, 
hát szóban, de – bizonyítania kell az első forint-
tól kezdődően, hogy a kapcsolt vállalkozásával 
folytatott szerződésében alkalmazott ár megfelel 
a piaci árnak, vagy ha attól eltér, akkor a megfe-
lelő adóalap került kimutatásra és a korrigált adó 
megfizetésre. Ezért nagyon sok társaság elkészít-
teti a transzferár-nyilvántartását akkor is, ha arra 
nem kötelezett, alátámasztó nyilvántartás néven. 

Az alátámasztó nyilvántartás előnye, hogy 
egy esetleges későbbi, akár 5 év múlva bekö-
vetkező adóvizsgálatnál nem tud majd összeha-

A transzferár-nyilvántartás

A tao-törvény 18. §-a szerint a kapcsolt vállal-
kozások döntő többsége számára kötelező a 
transzferár-nyilvántartás elkészítése. 

E nyilvántartásra vonatkozó tartalmi előíráso-
kat a jogalkotók külön rendeletben (a szokásos 
piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántar-
tási kötelezettségről szóló 22/2009 PM-rendelet) 
fogalmazták meg. A transzferár-nyilvántartásban 
az arra kötelezett társaságoknak kapcsolt vállal-
kozásaikkal bonyolított üzleteikben alkalmazott 
árakat kell összevetniük a nyilvántartás módszer-
tani előírásai alapján meghatározott szokásos 
pia ci árral, ismertetni és indokolni kell a szoká-
sos piaci ár meghatározásához választott mód-
szert, valamint rögzíteni kell a szokásos piaci árat 
alátámasztó tényeket, körülményeket.

A kötelezettek köre

A jogszabályok tételesen felsorolják a transz-
ferár-nyilvántartásra kötelezett adózókat, így 
kötelező a nyilvántartás készítése:

• a gazdasági társaságoknak, 
• az egyesüléseknek, 
• az európai részvénytársaságoknak, 
• a szövetkezetnek, 
• az európai szövetkezetnek, 
• a külföldi vállalkozónak, 
• a kül- és belföldi vállalkozó bel- és kül-

földi telephelyének, valamint 

A transzferár-nyilvántartásban az arra kötelezett társaságoknak 
kapcsolt vállalkozásaikkal bonyolított üzleteikben alkalmazott 
árakat kell összevetniük a nyilvántartás módszertani előírásai 
alapján meghatározott szokásos piaci árral.



5. oldalwww.iranyadomagazin.hu

A transzferár-nyilvántartás kinek kötelező?   Berényi Mariann

például a tulajdonos saját cégének bérbe adja 
az ingatlanát székhely céljára). 

Szintén nem kell transzferár-nyilvántartást 
készíteni és adóalap-korrekciót végrehajtani 
adózónak azoknál az ügyleteknél, amelyeket ver-
senyhátrány leküzdését szolgáló, közös beszerzés 
és értékesítés céljából létrehozott, speciális kap-
csolt vállalkozásokkal bonyolított, amelyeknél az 
ügylet tartós szerződés keretében került megál-
lapításra. E két kategóriánál tehát összefoglalva 
csak bejelentési kötelezettsége van adózónak, 
adóalap-korrekciós és transzferár-nyilvántartási 
kötelezettség alól mentesítést kapott.

Azon ügyletéről sem kell nyilvántartást ké-
szítenie adózónak, amely a tőkepiacról szóló 
törvény szerinti tőzsdei ügylet. Szintén nem 
kell nyilvántartás hatósági vagy jogszabályban 
meghatározott áras ellenérték esetén.

Nem kell a nyilvántartásban szerepeltetni azt 
az ügyletet, amely változatlan formában, válto-
zatlan áron történő továbbszámlázást tartalmaz, 
akár termék, akár szolgáltatás az ügylet tárgya, 
akár főtevékenység, akár nem főtevékenység 

keretében nyújtják. Nem nyilvántartásra köte-
lezett a pénzeszköz ingyenes átadása, átvétele. 

Ha az ügylet tekintetében adóhatósági 
APA-eljárás keretében, határozatban került a 
szokásos piaci ár megállapításra, akkor szintén 
nem kell a nyilvántartásba az ügyletet felvenni.

Végül, de nem utolsósorban nem kell a nyil-
vántartásba felvenni azon ügyletet, amelynek 
értéke az 50 millió forintot nem érte el. Azonban 
hogyan kell ezt az összeget vizsgálni? Elsősorban 
nem könyv szerinti, azaz számlázott értéken, ha-
nem szokásos piaci áron. Tehát egy kisebb vizs-
gálat ezen ügyletnél is kötelező, hiszen meg kell 
állapítani az ügylet értékét szokásos piaci áron. 
Másrészt nem csak egy szerződés tartozhat egy 
ügyletbe, mert azokat a szerződéseket, ame-
lyeknek tárgya, tartalma azonos vagy szorosan 
összefüggnek egymással, összevontan kell egy 
ügyletben kezelni. Ha így, összevontan megha-
ladja az 50 millió forintot piaci áron számolva, 
akkor a nyilvántartási kötelezettség fennáll. 

Összefoglalva elmondható, hogy a nyil-
vántartásra kötelezett társaságoknak kötelező 
a transzferár-nyilvántartást elkészíttetni, csak 
abba a fent felsorolt ügyleteket nem kell felve-
zetni és nem kell a szokásos piaci árat ezekkel 
kapcsolatban megállapítani. 

Mentesülő társaságok köre

A jogszabályok nem kötelezik a közhasznú 
nonprofit társaságokat nyilvántartás készíté-
sére. Figyelem! Csak a közhasznú besorolású 
társaság mentesül a nyilvántartás elkészítése 

alól, továbbá adózó a közhasznú társasággal 
folytatott ügylete tekintetében nem mentesül, 
azaz egyoldalúan, a társaságnál fel kell venni 
az ügyletet a nyilvántartásba.

Mentesíti a jogszabály az állami döntő tu-
lajdonú társaságokat a nyilvántartás készítése 
alól, akár közvetlenül, akár közvetve éri el a 
döntő tulajdont. Fontos tudni azonban ezen 
szervezeteknek, hogy az adóalap-korrekciós 
kötelezettség alól nem mentesülnek, azaz 
kapcsolt vállalkozásukkal folytatott ügyleteik 
tekintetében az első forinttól egy esetleges 
adóellenőrzés során bizonyítaniuk kell a szo-
kásos piaci árnak való megfelelést vagy az attól 
való, adóval fedezett eltérés értékét.

Fontos tudni, hogy az önkormányzati dön-
tő tulajdonú társaságok fenti ok miatt nem 
mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség 
alól. Kifejezetten csak akkor nem kell az ön-
kormányzati döntő befolyás alatti gazdasági 
társaságoknak nyilvántartást készíteniük, ha 
az önkormányzatuk hatálya alatt a település 
összlélekszáma 5000 fő alatt van.

A legnagyobb kör a mentesülők között a 
kisvállalkozói minősítést elérő adózók. A kisvál-
lalkozói minősítés adóév utolsó napján vizsgá-
landó. Kisvállalkozónak minősül az a társaság, 
amely a kétéves szabály figyelembevételével 
cégcsoportszinten nem éri el az 50 fő összlét-
számot, vagy a 10 millió euró nettó árbevételt, 
vagy mérlegfőösszeget azzal, hogy a csoport-
szintű összeszámításra speciális előírásokat kell 
alkalmazni. (Következő lapszámunkban a kis-
vállalkozói minősítés kritériumairól lehet majd 
olvasni.) Mint az már fentebb kifejtésre került, 
hogy erre az adózói csoportra is vonatkozik (és 
az adóhatóság kiemelten ellenőrzi is) a szoká-
sos piaci árnak való megfelelést, ha nem írás-
ban, akkor szóban kéri az alátámasztást.

A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti kap-
csolat hasznos lehet mindkét résztvevőnek és a 
csoport egészének is, csak az adót jól kell tudni 
megállapítani. Az adókockázat nagyban csök-
kenthető transzferárszakértő bevonásával.

A transzferár-nyilvántartásban az arra kötelezett társaságoknak 
kapcsolt vállalkozásaikkal bonyolított üzleteikben alkalmazott 
árakat kell összevetniük a nyilvántartás módszertani előírásai 
alapján meghatározott szokásos piaci árral.

Berényi Mariann – Az Altamix Kft. tulajdonos-ügyvezetője, transzferauditor, regisztrált 
okleveles adószakértő, okleveles könyvvizsgáló. A „Transzferár a 
gyakorlatban” című könyv szerzője, melynek célja, hogy a hazai adó-
alanyoknak nyújtson segítséget a hazai törvényi háttér feltérképezé-
séhez, felhívja az adózók figyelmét a reájuk irányadó szabályokra, 
kötelezettségekre, határidőkre, a mulasztásért kiszabható szankciók-
ra, az adókockázat csökkentésének lehetséges módozataira.
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A saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások tapasztalataim szerint elég mostoha témaként 
kezeltek a kkv könyvelőinek gyakorlatában, hasonlóan az önköltségszámításhoz. Azonban a gazdasági 
események gyakorisága alapján mégiscsak érdemes foglalkozni a kérdéssel, sokszor ugyanis nem minden 
az, aminek látni szeretnénk!

Saját termelésű készletek, 
saját szolgáltatások

Szerző: Kardos Barbara

Saját termelésű készletek, saját szolgáltatások   Kardos Barbara

kezdett, de még ki nem számlázott projekt van, biztosan lesz befejezet-
len termelésként állományba veendő ki nem számlázott szolgáltatás.

És az elmélet… azaz mi micsoda

Saját termelésű készlet (STK) a befejezetlen termelés és félkész ter-
mékek, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgo-
zás valamely fázisában vannak (ideértve a befejezetlen, még ki nem 
számlázott szolgáltatást is), és a késztermékek, amelyek már feldolgo-
zott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.

Saját termelésű készletállomány változása (STKÁV) a saját termelé-
sű készletek üzleti év végi záró állományának és az üzleti év elejei nyitó 
állományának különbözete.

Saját előállítású eszközök aktivált értékeként (SEEAÉ) kell kimu-
tatni a saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba 
vett saját teljesítmények, továbbá a tenyészállattá átminősített növen-

Néhány gyakorlati példa az érintett tevékenységekre, szolgál-
tatásokra

Egy lapkiadói tevékenységnél maga a kiadvány bizony saját termelésű 
készlet, a cikkírás, fotózás, szerkesztés költsége pedig része lesz az önkölt-
ségnek, és a készleten maradt példányokat értékelni kell! Egyrészt meg 
kell határozni a bekerülési értéküket, azaz a közvetlen önköltséget, más-
részt meg kell vizsgálni pl. egy heti- vagy havilapnál, hogy a megmaradt 
példányok hogyan és milyen áron hasznosíthatóak (ha azok egyáltalán). 

De említhetném az oktatásszervezési tevékenységet is, ahol utó-
lag történik a számlázás. Ha ugyanis az oktatási időszakot kettévágja a 
mérlegfordulónap, akkor a fordulónapon meg kell határozni a ki nem 
számlázott szolgáltatások értékét, és azt mint befejezetlen termelés ál-
lományba kell venni. Persze egyszerűbb a helyzet a vásárolt és tovább-
számlázandó szolgáltatásokkal, mert azokat a számlázott értéknek meg-
felelően kell vásárolt készletként, a mérlegben az Áruk soron kimutatni. 

Azonban például egy oktatásszervezésnél nem szabad összetévesz-
teni a tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokat (pl. 
tanár, vizsgáztató díja) a közvetített szolgáltatásokkal.

Vagy például nézzük meg a marketingtevékenység szolgáltatásait, 
egészen konkrétan a weboldalkészítést, ahol gyakori, hogy egy-egy 
projekt akár heteket, hónapokat húzódik. Ha a fordulónapon van 
megkezdett, de még be nem fejezett, ki nem számlázott projekt, akkor 
annak meg kell tudni határozni az önköltségét és a még ki nem szám-
lázott saját szolgáltatást készletre kell venni. Az időszakos elszámolás 
keretében nyújtott szolgáltatások is érdekesek lehetnek, amennyiben 
az időszak áthúzódik a fordulónapon, egyértelműen van a fordulóna-
pon még ki nem számlázott szolgáltatás, amit befejezetlen termelés-
ként kell állományba venni.

Végezetül a pályázatírói tevékenységet említeném, ahol hasonlóan 
az előzőekben tárgyaltakhoz, amennyiben a fordulónapon már meg-

Ha az oktatási időszakot kettévágja a 
mérlegfordulónap, akkor a fordulónapon 
meg kell határozni a ki nem számlázott 
szolgáltatások értékét, és azt mint befejezet-
len termelés állományba kell venni.
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Saját termelésű készlet állományba vétele
 T 23-25. STK – K 581. SKÁV

Saját termelésű készlet értékesítése, készletkivezetés
 T 581. STKÁV – K 23-25. STK
Saját termelésű készlet értékvesztése
 T 581. STKÁV – K 23-25. STK és
 T 866. Egyéb ráfordítások – K 582. SEEAÉ
Saját termelésű készlet hiány, selejtezés, térítés nélküli átadás
 T 581. STKÁV – K 23-25. STK és
 T 869. Egyéb ráfordítások – K 582. SEEAÉ

Saját termelésű készlet apport átadás nettó elszámolás miatt az apport eredmény-
hatásának megfelelően bevételként vagy ráfordításként elszámolandó könyv sze-
rinti érték kivezetése
 T 581. STKÁV – K 23-25. STK és
 T 869. Egyéb ráfordítások/
    969. Egyéb bevételek – K 582. SEEAÉ
társasági szerződés szerinti érték elszámolása
 T 17. Tartós részesedés – K 869. Egyéb ráfordítások/
       969. Egyéb bevételek

És az állatok…

A növendék-, hízó és egyéb állat különleges kategória. Még ak-
kor is saját termelésű készletnek minősülnek, ha a vállalkozás 
tartási célból vásárolta azokat. A vásárlás útján történő bekerülés 
elszámolása így anyagköltségként kell, hogy megtörténjen, az állo-
mánynövekedést pedig saját termelésű készletek állomány válto-
zásával (STKÁV) szemben kell elszámolni (folyamatos nyilvántartás 
esetén).
Növendék-, hízó és egyéb állatok beszerzése
 T 51. Anyagköltség – K 38. Pénzeszközök / 
    K 454. Szállítók
     STK-állományba vétele
 T 24. Növendék-, hízó és 
  egyéb állatok – K 581. STKÁV
A tenyészállattá történő átminősítés két lépésben számolható el:
 T 581. STKÁV – K 24. Növendék-, hízó és 
     egyéb állatok
 T 161. Befejezetlen 
  beruházások – K 582. SEEAÉ
És mivel az átminősítés feltétele a leválasztható termék, szaporulat termelé-
se, a „használatbavétel” lényegében az átminősítéskor meg is történik, azaz
 T 15. Tenyészállatok – K 161. Befejezetlen 
     beruházások

dékállatok, valamint a törvény előírásai szerint az egyéb ráfordítások 
között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények 
közvetlen önköltségen számított értékét.

Azaz, a fordulónapot megelőzően ki nem számlázott szolgáltatáso-
kat a saját termelésű készletek között befejezetlen termelésként kell 
állományba venni közvetlen önköltségen.

Önköltség megállapítása

Kkv-szektorban a vállalkozások nagy többségének nem kell ugyan 
önköltség-számítási szabályzatot készítenie, de a közvetlen önköltség 
meghatározásának módját mégiscsak rögzítenie szükséges a belső sza-
bályzataiban, hiszen a saját termelésű készletek mérlegértéke azok köz-
vetlen önköltsége (lásd Önköltségszámítás c. cikk az előző hónapban). 

Ki nem számlázott szolgáltatások esetében gyakori megoldás, hogy a 
közvetlen önköltség elemei közül csak és kizárólag az 51. § a) és b) pontja 
szerinti tételek kerülnek első körben figyelembevételre, azaz mindaz, ami 
a szolgáltatásnyújtása során közvetlenül felmerül vagy azzal bizonyítható-
an szoros kapcsolatba hozható. A megfelelő mutatók, jellemzők segítsé-
gével az adott szolgáltatásra elszámolható költségtételek meghatározása 
szintén a belső szabályzatban rögzítendő. A fenti példák egyikénél ma-
radva egy weboldalkészítés elszámolt közvetlen önköltsége lesz a fejlesztő 
és a grafikus bérköltsége és azok járulékai, a weboldalhoz megvásárolt 
képanyag és a weboldalba beépítésre kerülő modul beszerzési ára, de 
a fejlesztő és a grafikus számítógépének lineárisan meghatározott érték-
csökkenése már például pótlékoló kalkulációval kerülhet felosztásra. 

Elszámolási sémák

A gazdasági események elszámolásának bemutatása azzal a feltéte-
lezéssel történik, hogy a vállalkozás összköltségeljárással készíti az 
eredménykimutatását és kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály 
számláit használja és a saját termelésű készleteiről folyamatos meny-
nyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet.

Ha az oktatási időszakot kettévágja a 
mérlegfordulónap, akkor a fordulónapon 
meg kell határozni a ki nem számlázott 
szolgáltatások értékét, és azt mint befejezet-
len termelés állományba kell venni.
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Fenyegető bírságok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Van, illetve lehet tehát bírság abban az 
esetben, ha a kérdőívet a vállalkozás határ-
időn belül nem küldi vissza az állami adó- és 
vámhatóság részére, illetve a kérdőívvel kap-
csolatos hiánypótlási felhívásnak határidőn 
belül nem tesz eleget.

Iratőrzési hely

Ezt a témát most nem fogom mélységében 
részletezni, hiszen az Adónaviátor weboldalán 
követhetted az eseményeket.

Csak röviden annyi, hogy egy ellenőrzés 
kapcsán hiányolták az ellenőrök, hogy a köny-
velőiroda miért nincs bejelentve iratőrzési hely-
ként. Hiszen elektronikusan tárol adatokat a 
könyvelőprogramban. Egy konkrét kérdésre az 

ellenőröket megvédte a NAV, majd az MTI-n ke-
resztül egy kétértelmű tájékoztatót is közzétett.

A lényeg: az iratőrzési hely több hely is le-
het, ahol a cég iratait, nyilvántartásait, doku-
mentumait tárolja, akár elektronikusan.

Abban az esetben, ha a cég a bejelentési 
vagy változásbejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget, akkor mulasztási bírsággal 
sújtható.

Fenyegető bírságok   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A törvényi előírások betartatásának egyik eszköze, hogy a jogszabály bírságokat helyez kilátásba. Mert ki 
tartaná be a törvényeket, ha nem lenne szankció? Na jó, erre nem kell válaszolni. Inkább csak egy elméleti 
kérdés volt.

Adózás rendje

Az adóhatóság jogait és kötelezettségeit jel-
lemzően a közigazgatási eljárási törvényben, 
közismertebb nevén a Ket.-ben és az adózás 
rendjéről szóló törvényben, azaz az Art.-ban 
találhatjuk.

A mulasztási bírságok az Art. 172. §-ában 
vannak felsorolva. Igen hosszú a lista, ebben a 
cikkben csak szemezgetünk. Amibe talán bele 
sem gondolunk.

Köztartozásmentes adatbázis

Sok cég kéri az adatbázisba való felvételét, 
mert ez kiváltja az adóigazolások kérését. 
Ráadásul a bentmaradáshoz annyi a feltétel, 
hogy a hónap utolsó napján ne legyen köztar-
tozás.

Így ha valaki késik a járulék vagy az áfa befi-
zetésével, még akkor is lehet köztartozásmen-
tesként nyilvántartva.

Az adatbázisba való felvételhez ki kell tölte-
ni a KOMA elnevezésű nyomtatványt, melyen 
arról kell nyilatkozni, hogy a hónap utolsó 
napján nincs köztartozása a cégnek.

Miután ezt a tárgyhónapban kell leadni, 
én nem nyilatkozatnak, hanem sok esetben 
inkább ígéretnek nevezném, de ez végül is 
mindegy.

Az Art. 172. § (1)  n) pontja alapján mulasz-
tási bírsággal sújtható a cég, ha a köztartozás-

Ha a betelt számlatömbökkel nem tudunk elszámolni, akkor 
is a számlák számának szorzata alapján kaphatjuk a mulasz-
tási bírságot.

mentes adózói adatbázisba történő felvételhez 
valótlanul tett külön nyilatkozatot arról, hogy 
az adatbázis közzétételét megelőző hónap 
utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/
tett.

KOCKERD

Ez a nyomtatvány sok könyvelőnek lehet is-
merős. Sőt! Régebben ennek a vissza nem 
küldése viszonylag gyorsan az adószám törlé-
séhez vezetett. Persze abban az időben még 
csak kézzel lehetett kitölteni a nyomtatványt. 
Szerencsére volt olyan személy, aki a XXI. szá-
zadban ezt már nem tartotta korszerűnek, így 
megcsinálták az elektronikus változatát is.

A jelenleg hatályos törvények szerint a kér-
dőív késői beküldése vagy be nem küldése 
bírsággal jár, és egy újabb határidővel.

És akkor csak ezek után van a törlés. Mert 
amennyiben a jogerős mulasztási bírságról 
szóló határozatban megállapított teljesítési 
határidő is eredménytelenül telik el, az Art. 
24/F § (6) bekezdésének a) pontja értelmé-
ben az adóhatóság az adószám törlését ren-
deli el.
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Adólevonási kötelezettség elmulasztása

Kezdjük a végével. Az Art. bírságot helyez kilá-
tásba abban az esetben, ha a munkáltató vagy 
kifizető adólevonási kötelezettségét részben 
vagy egészben elmulasztotta. Ide tartozik az 
az eset is, ha a beszedett, illetve megállapított 
és levont adót nem a munkáltató vagy kifizető 
nem fizette meg a NAV felé.

Ilyenkor a késedelmi pótlék mellett 50%-ig 
terjedő mulasztási bírságot is ki lehet szabni. 
A bírság alapja a beszedni, levonni, illetőleg 
megfizetni elmulasztott adó összege.

Mikor fordulhat ez elő?

Abban az esetben, ha egy ingatlan-bérbeadás 
esetén a magánszemély a bérbeadó és cég a 
bérbevevő, akkor a bérleti díj kifizetésekor a 
bérlőnek (azaz a cégnek) adóelőleg-levonási 
kötelezettsége van.

Sok olyan céget láttam már, ahol azért 
nem vonták le az szja-t, mert azt mondták, a 
magánszemély nyilatkozatot adott arról, hogy 
majd ő lerendezi az adót. Nyilvánvaló, hogy 

ilyen nyilatkozatot a magánszemély nem tehet, 
vagy ha igen, akkor a kifizető ezt nem veheti fi-
gyelembe. Hiszen a törvénybeli kötelezettséget 
egy nyilatkozat nem ír felül.

És még akkor sincs mentség, ha a magán-
személy tényleg bevallja és befizeti a jövede-
lem utáni szja-t.

Iratmegőrzési kötelezettség

Kicsit – talán nem is kicsit – nagyobb a bírság-
tétele annak, ha a vállalkozás nem tesz eleget 
iratmegőrzési kötelezettségének.

Ez ugyanis 1 millió forintig terjedő mulasz-
tási bírsággal sújtható. 

Ráadásul, hogy ha ez a számlatömbök 
megőrzésére vonatkozik, akkor még durvább 
lehet a helyzet. 

Ekkor ugyanis függetlenül attól, hogy a 
számla, illetve nyugta felhasználása ténylegesen 
megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság 
összege magánszemély esetén 200 ezer forint, 
más adózó esetében 500 ezer forint, és a hiány-
zó számlák, illetve nyugták számának szorzata 
által meghatározott összegig terjedhet.

Igen, ez arra is vonatkozik, hogy ha a betelt 
számlatömbökkel nem tudunk elszámolni. Ha 
üres számlatömböt nem találunk, akkor ott a 
bevétel még becslési eljárás alá is eshet, azon 
kívül, hogy a hiányzó számlák számának szor-
zata alapján kaphatjuk a mulasztási bírságot.

Adóbírság

Nincs olyan széles mozgástere az adóhatóság-
nak az adóbírság kiszabásánál, hiszen ennek 
mértéke pontosan meg van határozva:

Az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-a. 
Nem 50%-ig terjedhet, hanem 50%.

Ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a 
bizonylatok, könyvek, nyilvántartások megha-
misításával, megsemmisítésével függ össze, 
akkor az adóbírság 200%.

Az adóbírság mértéke csak kivételes mél-
tánylást érdemlő körülmény esetén mérsékel-
hető. Akár hivatalból, akár kérelemre. 

Szélsőséges esetben akár mellőzheti is az 
adóhatóság a kiszabását, de ehhez az kell, 
hogy a körülményekből megállapítható, hogy 
az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkal-
mazottja, tagja vagy megbízottja az adott hely-
zetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. 

Az adóbírság mérséklésénél az eset összes 
körülményét mérlegelni kell, különösen az 
adóhiány nagyságát, keletkezésének körül-
ményeit, az adózó jogellenes magatartásának 
(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, 
gyakoriságát.

Ennek köszönhető tehát, ha a bírság nem 
éri el a törvényben meghatározott mértéket.

Az adóbírságot még egy esetben tudjuk 
megúszni. Ha a folyószámlánkon az ellenőrzés 
alá vont időszaktól kezdve, egészen az ellenőr-
zésig az adó összege túlfizetésként rendelke-
zésre áll, akkor nincs adóhiány, így nem lehet 
adóbírság sem.

Ha a betelt számlatömbökkel nem tudunk elszámolni, akkor 
is a számlák számának szorzata alapján kaphatjuk a mulasz-
tási bírságot.

Fenyegető bírságok   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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A 2008-as áfatörvényt követően örökzöld téma a fordított adózás.
Most azt boncolgatnánk, hogy ha egy épület mellett egyéb, nem engedélyköteles építmény (pl. kerítés, járda, 
térkő) megépítését is vállalja a kivitelező, akkor arra milyen adózási mód vonatkozik kivitelező-megrendelő, 
illetve alvállalkozó-fővállalkozó relációjában.

Fordított adózás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Építőipari szolgáltatások

Az építőiparban bevezetett fordított adózás szabályának alkalmazása 
– annak 2008. évi bevezetése óta – problémát jelent. Az építőipari 
szolgáltatásokra kiterjedő szabály szerint a fordított adózás alkalma-
zásának egyik feltétele, hogy építési hatóságiengedély-köteles legyen 
a munka, illetve 2016. július 16-tól az egyszerű bejelentéssel épülő 
házak esetén is belép a fordított adózás szabálya. Tételezzük fel, hogy 
a kivitelező által elvállalt új épülethez csatlakozik ilyen engedély, a 
többi munka (kerítés, járda, térkő) nem engedélyköteles, illetve az 
egyszerűsített bejelentésnek sem tárgyai.

Járulékos elemek

A kivitelező az új épület mellett egyéb építőipari munkákat is vállal, pél-
dául a kerítést megépíti, a térkövet lerakja, illetve járdát betonoz. Ilyen 
esetben a kivitelező számláját nem kell megbontani fordított és egyenes 
adós tételekre, mivel az ügylet jellegadó tartalma alapján az új épület 
megépítésére irányult és a többi szolgáltatás csak járulékos elem. 

Az egyes részszámláknál (akkor is, ha külön részszámla készül pél-
dául a kerítésről) is a fordított adózás az alkalmazandó. A kivitelező 
eljárását nem befolyásolja az a tény, hogy bármely munkát alvállal-
kozóval végezteti el. Természetesen, ha a megrendelő nem adóalany 
magánszemély, akkor nincs fordított adózás.

Dátumok jelentősége

Ha a fővállalkozó a járda vagy a kerítés építésével, a térkő lerakásával 
alvállalkozót bíz meg, akkor kettejük viszonylatában már jelentősége van 
annak, hogy a munkát az alvállalkozó mikor végzi el. Főszabály szerint ilyen 
esetben is a fordított adózás alkalmazandó tétel, de kivétel itt is akadhat.

Első lépésben meg kell nézni, hogy az engedélyköteles épület 
tényleges átadása a megrendelő részére mikor történik meg, illetve 
azt a dátumot is rögzíteni szükséges, hogy a használatbavételi enge-
dély mikor emelkedik jogerőre (egyszerűsített bejelentés esetén a 

Az építőipari szolgáltatásokra kiterjedő 
szabály szerint a fordított adózás alkalma-
zásának egyik feltétele, hogy építési ható-
ságiengedély-köteles legyen a munka.

hatósági bizonyítvány kiállításának a napja). Továbbá szükség van az 
épület átadásának megrendelő részére történő átadása napjára is. Ez 
előbbi két mondatban megállapított időpont közül a későbbi dátum-
ra lesz szükségünk, hívjuk ezt átadási napnak.

Ezt követően állapítsuk meg azt, hogy a kiegészítő munkákat mely 
napon fejezi be az alvállalkozó (mikor veszi azt át a fővállalkozó). Ha 
ez utóbbi dátum korábbi, mint az épület átadása napja, akkor az al-
vállalkozó számlája fordított adós lesz. Értelemszerűen, ha a járda, a 
kerítés, a térkő elkészültének napja későbbi napra esik, akkor egye-
nes adózással kell az alvállalkozónak a számláját kiállítani.

Példa

Egy generálkivitelező egy gazdasági épület, illetve a telek körül kerítés 
építését vállalja el. A kerítést alvállalkozó építi.

A gazdasági épület átadásának napja: 2016. szeptember 24.
A gazdasági épület használatbavételi engedélye jogerőre emelke-

désének napja: 2016. november 3.
A kerítést az alvállalkozó átadja a fővállalkozónak: 2016. október 4.
Ebben az esetben az alvállalkozó kerítésépítéséről kiállított szám-

lája fordított adós lesz.
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Ingatlan értékesítése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kérdés lehet, hogy mennyiben változik az adózás, ha harmadik 
személy részére értékesítik a telket vagy a felépítményt? A válasz az, 
hogy semennyiben, tehát az eddig leírtak szerint kell számlázni az in-
gatlant.

Felmerülhet még annak a lehetősége is, hogy vagyoni értékű jogot 
alapítanak, tipikusan a felépítmény tulajdonosa javára. Ha ez ellen-
érték fejében zajlik, akkor az ügylet főszabály szerinti, azaz 27%-os 
adómértéket fog viselni.

Előfordulhat, hogy a felépítménynek, illetve a teleknek eltérő a tulajdonosa. Az értékesítéskor más az eladó, 
így külön a felépítmény, illetve külön a telek kerül eladásra. De ilyenkor milyen áfaszabályok vonatkoznak 
az értékesítésre?

Ingatlan értékesítése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ki ad el kinek?

Az új Ptk. szabályai alapján előfordulhat olyan szituáció, hogy a telek és 
a rajta lévő felépítménynek nem ugyanaz a személy vagy cég a tulajdo-
nosa. Például egy cég ügyvezetője tulajdonában lévő telekre épít a saját 
cége, vagy a bérbeadó cég tulajdonában lévő telekre épít a bérbevevő 
egy építményt úgy, hogy annak tulajdonjoga a bérlő cégé lesz. 

Ha ezen a tulajdonjogi helyzeten később a felek akként akarnak 
változtatni, hogy egy kézbe kerüljön a teljes ingatlan tulajdonjoga, ak-
kor áfaszempontból érdekes helyzetet kell megoldani.

Eladó: a telek

Vegyük azt az esetet, hogy a telek kerül értékesítésre a felépítmény tu-
lajdonosa részére. A NAV álláspontja szerint ilyenkor úgy kell eljárni, 
mintha beépített ingatlant adnánk el. Természetesen, ha az ingatlan 
beépítettsége a kötelező beépítettségi szint alatt van (általában 5%), 
akkor az ingatlan nem tekinthető beépítettnek, azaz telekként fogom 
kezelni. 

A kötelező beépítettségi szint feletti építmények esetén a telek el-
adásakor vizsgálom a felépítményeket. Ha azoknak a kora a használat-
bavételtől számított 2 évet már meghaladja, akkor a használt ingatla-
nokra érvényes szabályok szerint, azaz főszabály szerint adómentesen 
kell a telket kiszámlázni. Az ingatlanokra vonatkozó adókötelezettség 
választásakor áfás (egyenes vagy akár fordított) lesz a számla.

Eladó: a felépítmény

Felépítmény eladása esetén ugyanez a metódus, értelemszerűen a 
beépítettségi szintet nem kell vizsgálni, csak a felépítmény korát.

Azaz, ha a használatbavételtől számított 2 évet már meghaladja 
az ingatlan, akkor a használt ingatlanokra érvényes szabályok szerint, 
azaz főszabály szerint adómentesen kell azt kiszámlázni.

Az építőipari szolgáltatásokra kiterjedő 
szabály szerint a fordított adózás alkalma-
zásának egyik feltétele, hogy építési ható-
ságiengedély-köteles legyen a munka.

Ha a telek kerül értékesítésre a felépítmény 
tulajdonosa részére, akkor úgy kell eljárni, 
mintha beépített ingatlant adnánk el.
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A támogatások sokféleképpen csoportosíthatók, számviteli kezelésük szempontjából kiemelhető azok cél 
szerinti, valamint forrásuk alapján történő megkülönböztetése.

Működési költségekre kapott támogatások számviteli elszámolása   Egri-Retezi Katalin

Működési költségekre kapott támogatások 
számviteli elszámolása
Szerző: Egri-Retezi Katalin

kapcsolódó támogatásokat a mérlegkészítés időpontjáig még nem 
utalták át. 

A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolókra viszont 
kedvezően módosult ez a szabályozás.

Amennyiben a támogatással való elszámolás a mérlegkészítés 
időpontjáig megtörténik, úgy a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző 
üzleti év(ek)hez kapcsolódó fenti – pályázati – támogatások egyéb 
bevételkénti elszámolásának 2016-tól már nem feltétele a mérlegké-
szítés időpontjáig történő, a juttató általi pénzügyi rendezése.

A pályázati támogatások esetén akkor teljesül a bevételként való 
elszámolás feltétele, ha annak felhasználására vonatkozó elszámolást 
ellenőrizték az arra jogosult szervek.

Mitől függ, hogy van-e időbeli elhatárolás a támogatással 
kapcsolatban?

1. A tárgyidőszakban – előző üzleti években – felmerült költségekhez 
a szerződés szerint járó támogatásokkal a fordulónap és a mérleg-
készítés időpontja között elszámoltak, de még nem történt meg 
annak pénzügyi rendezése.

Példa:
Egy éves beszámolót készítő társaság 10 000 E Ft támogatást igényelt.
A támogatási szerződésben meghatározott költségekre és ráfordí-
tásokra felhasználta a 10 000 E Ft-ot év végéig.

A folyósító szerv mérlegkészítésig elfogadta a támogatással 
kapcsolatos elszámolást.

Következő év június 5-én átutalták a támogatás összegét.

Forrásuk szerint származhatnak
• államháztartás alrendszerétől kapott önkormányzati vagy ala-

pítványi forrásból,
• EU-s forrásból, 
• más vállalkozótól, továbbá
• természetes személytől.

E csoportosítási mód esetén annak van jelentősége számviteli szem-
pontból, hogy eldönthessük, melyek minősülnek jogszabály szerint fo-
lyósított támogatásoknak, tekintettel azok eltérő könyvelési szabályaira.

Cél szerinti besorolás
• fejlesztési célú,
• működési célú,
• kamattámogatások,
• egyéb (határozott cél nélkül), valamint
• árakat kiegészítő támogatások.

A működési költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támoga-
tásokat jellemzően egyéb bevételként kell elszámolni. Fontos azon-
ban megkülönböztetni az adóhatóságtól (jogszabály által meghatá-
rozott szervezettől), valamint a pályázati, azaz belföldi vagy külföldi 
gazdálkodótól, államközi szerződés, illetve egyéb szerződés alapján 
kapott támogatásokat. A normatív támogatások számviteli elszámol-
hatóságához elegendő feltétel a mérlegkészítésig történő, jogszabály 
szerinti igénylésük.

A számviteli törvény 2016. VI. 16-i módosítása kapcsán jelen cikk-
ben érdemes összefoglalni a költségek (a ráfordítások) ellentétele-
zésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi 
gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi 
szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott 
támogatás, juttatás összegére vonatkozó legfontosabb szabályokat.

Mikor számolható el a kapott támogatás összege?

Az eddigi szabályok az összemérés elvének érvényesítését nehezítet-
ték, abban az esetben, ha a folyósító szerv a felmerült költségekhez 

A pályázati támogatások esetén akkor tel-
jesül a bevételként való elszámolás feltétele, 
ha annak felhasználására vonatkozó elszá-
molást ellenőrizték az arra jogosult szervek.
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Egy éves beszámolót készítő társaság 10 000 E Ft támogatást igényelt, 
amelyet a fordulónapig folyósítottak (az elszámolása is megtörtént). 

A támogatási szerződésben meghatározott költségekre és ráfordí-
tásokra felhasznált összeg 7 500 000 Ft.
Mérlegkészítésig elszámolt, jóváírt támogatás a tárgyévben

T 38. Bankbetét – K 96. Egyéb bevételek 10 000 000

Támogatás passzív időbeli elhatárolása a tárgyév végén (kapott támo-
gatás és a tárgyévig felmerült ráfordítások különbözetével)

T 96. Egyéb bevételek  – K 482. Bevételek passzív 
  időbeli elhatárolása 2 500 000 

Amennyiben tehát a folyósított összeg meghaladja a felmerült költsé-
geket (ráfordításokat), úgy a bevételek passzív időbeli elhatárolását 
kötelező elszámolni az összemérés elvének érvényesítése érdekében. 

Azon vállalkozások esetében viszont, amelyeknél még nem történt 
meg a támogatások ellenőrzése mérlegkészítésig (nem hagyták jóvá 
az elszámolást), továbbra is sérül az összemérés elve.

Következő évi gazdasági események.
Következő évi felmerült (maradék) költségek
T 5(8) Költségek,  – K 3/4. Eszközök,
 ráfordítások források 2 500 000

A következő évi felmerült költségekre jutó időbeli elhatárolás fel-
oldása

T 482. Bevételek passzív 
időbeli elhatárolása – K 96. Egyéb bevételek 2 500 000

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. 
(XII. 20.) kormányrendelet az időbeli elhatárolások elszámolására 
taxatív felsorolást tartalmaz, amelyek nem nevesítik a fentiekben 
bemutatott bevételek elhatárolásának esetét. Ez azt jelenti, hogy a 
költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások teljes 
összegét a folyósítás évében kell egyéb bevételként elszámolni.

A 3. eset szerinti példa megoldása

Mérlegkészítésig elszámolt, jóváírt támogatás a tárgyévben
T 38. Bankbetét – K 96. Egyéb bevételek 10 000 000
Következő évi gazdasági események.
Következő évi felmerült (maradék) költségek
T 5(8) Költségek,  – K 3/4 Eszközök,
 ráfordítások források 2 500 000

Az adott üzleti évre kell aktív időbeli elhatárolásként könyvelni a 
járó támogatás jóváhagyott összegét

T 391. Aktív időbeli
 elhatárolások – K 96. Egyéb bevételek 10 000 000

Következő évben könyvelendő az elszámolt, jóváhagyott összeg 
pénzügyi rendezése

T 38. Bankszámla – K 391. Aktív időbeli
  elhatárolások 10 000 000

2. Előleg folyósítása a tárgyévben megtörtént, de csak a fordulónap 
és a mérlegkészítés időpontja között számoltak el annak összegé-
vel, illetve egy részével.

Példa:
Egy éves beszámolót készítő társaság 10 000 E Ft támogatást igé-
nyelt, melyből a fordulónapig előlegként átutaltak 7500 E Ft-ot.

A társaság a támogatási szerződésben meghatározott költsé-
gekre és ráfordításokra felhasználta a 10 000 E Ft-ot év végéig.

A folyósító szerv az ellenőrzéskor – mérlegkészítésig – jóváha-
gyott 6000 E Ft-ot.

Következő év június 5-én átutalták a hátralevő összeget és elfo-
gadták a támogatás teljes összegét.

Kapott előleg a tárgyévben (pénzügyi teljesítéskor)
T 38. Bankszámla – K 47. Kapott előleg 7 500  000

Kapott előleggel való elszámolás a mérlegkészítésig (tárgyévi tétel) 
T 47. Kapott előleg – K 96. Egyéb bevétel 6 000 000

A kapott előleg fennmaradó részével elszámolás a mérlegkészítés idő-
pontja után (tárgyévet követő évi tétel)

T 47. Kapott előleg – K 96. Egyéb bevételek 1 500 000

A még hátralévő összeg átutalása – az elszámolással egyidejűleg – a 
mérlegkészítés időpontja utáni  (tárgyévet követő évi) tétel

T 38. Bankszámla – K 96. Egyéb bevételek 2 500 000

3. Tárgyévben folyósított és jóváhagyott támogatás összege megha-
ladja a tárgyévi működési költségeket.A pályázati támogatások esetén akkor tel-

jesül a bevételként való elszámolás feltétele, 
ha annak felhasználására vonatkozó elszá-
molást ellenőrizték az arra jogosult szervek.

13. oldalwww.iranyadomagazin.hu
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A borravaló attól függően, hogy azt vendéglátásban vagy egyéb szektorban dolgozó személy kapja, eltérő 
közterheket visel. Ráadásul a borravalót meg kell különböztetnünk a felszolgálási díjtól, amelyre ugyancsak 
speciális szabályok vonatkoznak. Jelen cikkünkben ebben az összetett szabályrendszerben igyekszünk átlát-
hatóságot teremteni mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára.

A borravaló és a felszolgálási díj   dr. Kovács Szabolcs

A borravaló és a felszolgálási díj
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

Ez alól kivételt képez azonban az, ha a vagyoni érték átadása a 
magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre (vagyoni 
érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal össze-
függésben történik [Szja tv. 1. számú melléklet 7.2. pont]. Tekintettel 
arra, hogy a borravaló tipikusan szolgáltatásnyújtással összefüggés-
ben kerül a munkavállalóhoz, így az nem minősül adómentes jutta-
tásnak. 

A munkáltató közös kasszájába kerülő borravaló a munkáltató be-
vételének minősül, függetlenül attól, hogy a bevételezett összeg egy 
részét vagy egészét a munkavállalóknak kifizeti. Ekkor mint munkálta-
tótól kapott juttatás a borravalóként kapott összeg végül munkabér-
ként adózik.

Amennyiben a munkavállaló a borravalót közvetlenül kapja, és az 
nem kerül be egy közös kasszába, úgy az egyéb jövedelemnek minő-
sül [Szja tv. 28. § (1) bekezdés].  Ekkor a kapott borravaló 78%-a után 
15% személyi jövedelemadót (Szja tv. 29. §) és 27% egészségügyi hoz-
zájárulást kell fizetni [az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés a) pont].

A fentiektől eltérően, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo-
gyasztótól közvetlenül kapott borravaló azonban adómentes [Szja tv. 

A borravaló elfogadásának engedélyezése, illetve tiltása

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) a borravaló fogalmát nem határozza meg, ugyanakkor rendel-
kezik a harmadik személyektől – azaz nem a munkáltatótól – kapott 
juttatások elfogadásáról. Eszerint a munkavállaló a munkáltató elő-
zetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkavi-
szonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el vagy 
nem köthet ki [Mt. 52. § (2) bekezdés].

A borravaló elfogadásához a munkáltató előzetes engedélyére 
van szükség. Az engedélyezés módjára a törvény nem határoz meg 
semmiféle alakisági követelményt, azaz arra akár szóban is sor kerül-
het. Amennyiben a munkáltató tiltja a borravaló elfogadását, úgy a 
munkavállalót a munkáltatói utasítás megszegése miatt felelősségre 
vonhatja, de a munkáltatói tiltás az adózási és társadalombiztosítási 
szabályok alkalmazását nem befolyásolja.

Amennyiben a munkáltató engedélyezi a borravaló elfogadását, fi-
gyelemmel kell lennie arra, hogy a munkavállalót munkaszerződés vagy 
munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján megillető munkabért csök-
kenteni nem lehet arra tekintettel, hogy borravalóban is részesül [Mt. 
52. § (3) bekezdés]. A fenti rendelkezések nemcsak a „klasszikus” bor-
ravalóra alkalmazandóak, hanem bármilyen olyan juttatásra, amelyet 
a munkavállaló harmadik személytől kap a munkájára tekintettel. Azaz, 
ugyanígy kell eljárni az üzleti ajándék, tiszteletjegy stb. tekintetében is.

A borravaló adózása

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továb-
biakban: Szja tv.) értelmében adómentes a magánszemély által más 
magánszemélytől kapott vagyoni érték.

Amennyiben a munkáltató tiltja a borrava-
ló elfogadását, úgy a munkavállalót a mun-
káltatói utasítás megszegése miatt felelős-
ségre vonhatja, de a munkáltatói tiltás az 
adózási és társadalombiztosítási szabályok 
alkalmazását nem befolyásolja.
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A borravaló és a felszolgálási díj   dr. Kovács Szabolcs

ekkel megegyező mértékű, 15%-os nyugdíjjárulékot fizetnie, amelyre 
tekintettel a felszolgálási díj 81%-a ugyancsak figyelembe vételre ke-
rül a nyugdíj megállapítása során [Tbj. 26. § (7) bekezdés és Tny. 22. 
§ (1) bekezdés e) pont].

A felszolgálási díj kifizetése

A felszolgálási díj felosztásának szabályairól és arányáról a munkálta-
tónak a munkavállalói érdek-képviseleti szervezettel, ennek hiányá-
ban az érintett munkavállalókkal kell írásban megállapodnia [GKM 
Rendelet 1. § (5) bekezdés]. 

Az adóhatóság által közétett útmutatás alapján a felszolgálási díj 
munkavállalóknak történő kifizetése során a munkáltatónak a díjból 
le kell vonnia az őt terhelő adókat és járulékokat, azaz az általános 
forgalmi adót és a fentebb említett nyugdíjjárulékot, mégpedig olyan 
módon, hogy a járulék alapja a számlán feltüntetett felszolgálói díj 
(áfa nélküli) nettó összegéből „felülről számítva” határozható meg.

Például, tételezzük fel, hogy a számlán szereplő (bruttó) felszolgá-
lási díj 2540 Ft. Ekkor a felszolgálási díj nettó összege 2000 Ft, amely-
ből „felülről számolva” (azaz a díjat 1,15-tel osztva) 1739 Ft munkavál-
lalót megillető díj adódik.

1. számú melléklet 4.21. pont]. Természetesen amennyiben a ven-
déglátó üzletben a borravaló közös kasszába kerül, úgy az ekkor is 
munkabérként adózik.

A felszolgálási díj adózása

Jogi értelemben a felszolgálási díj a vendéglátás keretében a vendé-
gek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított 
külön díj [a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a 
felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szó-
ló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM Rendelet) 
1. § (1) bekezdés].

A borravalóval ellentétben a felszolgálási díj minden esetben kü-
lön tételként feltüntetésre kerül a számlán, illetve nyugtán. A munkál-
tatónak pedig kötelessége azt – az alábbiakban részletesen megha-
tározott módon, adókkal és járulékokkal csökkentett összegben – a 
vendéglátásban közvetlenül közreműködők számára kifizetnie [GKM 
Rendelet 1. § (2) és (4) bekezdés]. 

Ugyan a felszolgálási díjból a munkáltatónak nem kell személyi 
jövedelemadót levonnia, mert az a vendéglátásban fizetett borrava-
lóhoz hasonlóan adómentes juttatásnak minősül [Szja tv. 1. számú 
melléklet 4.21 pont], de a munkáltatói közterhek miatt a borravaló 
és a felszolgálási díj közötti pontos különbségtétel elengedhetetlen.

A borravaló és a felszolgálási díj járulékai

A borravaló és a felszolgálási díj esetében közös szabály, hogy azután 
a munkavállalónak nem kell nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulékot fizetnie [a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedeze-
téről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 24. § (1) 
bekezdés a) pont].

A vendéglátó üzlet felszolgálója, a fogyasztótól közvetlenül kapott 
borravaló után, saját döntése alapján 15% nyugdíjjárulékot fizethet 
[Tbj. 26. § (7) bekezdés]. Amennyiben a munkavállaló a járulékfizetés 
mellett dönt, úgy a járulék alapjául szolgáló borravaló 81%-át kell ke-
resetként, jövedelemként figyelembe venni a nyugdíj megállapítása 
során [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. § (1) bekezdés f) pont].

Ezzel szemben a felszolgálási díj után a munkáltatónak kell – a 
munkavállaló helyett – kötelezően és nem választható módon a fenti-

Amennyiben a munkáltató tiltja a borrava-
ló elfogadását, úgy a munkavállalót a mun-
káltatói utasítás megszegése miatt felelős-
ségre vonhatja, de a munkáltatói tiltás az 
adózási és társadalombiztosítási szabályok 
alkalmazását nem befolyásolja.
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Amerikából jöttem...   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egészségügyi szolgáltatás

És itt kapcsolódik be az egészségügyi szolgáltatási járulék kérdése. Ha 
a magánszemélynek idehaza állandó lakcíme volt, akkor kinti jogviszo-
nyára tekintet nélkül az egészségügyi szolgáltatási járulékot követelte 
az adóhatóság tőle. Az Art. lehetőséget adott arra, hogy az előírásokat 
visszamenőleg töröljék egy külön kérelem alapján, de ez folyamatos 
kérelmezést jelentett, nem állandó megoldást. 

Az egyezmény kihirdetését követően előremutatóan is megoldott 
a kérdés. 

Le lehet zárni augusztus 31-vel a T1011-est, a lezáráshoz csatolni 
kell a kinti biztosító igazolását a biztosítási jogviszony fennállásáról. 
Ha nem volt nyitott T1011-es, azaz az adóhatóság folyamatosan ha-
tározatban állapította meg az eü. szolg. járulék elmaradását, akkor a 
még vitás határozattal szemben kérelmet lehet benyújtani, egyébként 
az adóhatóság a kormányhivatalnál tett bejelentés alapján már nem 
fogja megkapni a magánszemély adatait, így a későbbiekben nem fog 
határozatot sem küldeni. 

Nyugdíjas amerikaiak

Végül érdemes még külön foglalkozni azokkal a személyekkel, akik ha-
zánkban folytatnak vállalkozói tevékenységet és egyébként az USA-ból 
kapnak nyugdíjat. Esetükben az egyenlő elbánás szabálya már tud ér-
vényesülni, azaz kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülnek. Az 
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére alapból kötelezettek, és 
emellett a kivét, illetve a díjazás alapján nyugdíjjárulék megfizetésére 
is kötelezettek.

Boncolgassuk egy kicsit a magyar–USA szociális biztonsági egyezmény főbb szabályait, különösen az egész-
ségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségre való hatását.

Az egyezmény járulékkérdései

2016. szeptember 1-jével hatályba lépett Magyarországnak az USA-
val kötött szociális biztonsági egyezménye. Az egyezmény alapvetően 
a nyugdíjellátásra épül, de a rendelkezéseknek kihatása van az egész-
ségügyi szolgáltatási járulékra is.

Elsőként azt a helyzetet kell tisztázni, ha egy személynek az USA-
ban és idehaza is van biztosítási jogviszonya, akkor a két biztosítás 
párhuzamossága megmarad-e. Igen, a munkavégzés helye alapján 
a párhuzamos jogviszonyok fennállhatnak, tehát mindként helyen 
kell járulékot fizetni. Például ilyen szituáció lehet, ha egy magánsze-
mélynek idehaza van egy cége, melyben ügyvezető, ugyanakkor az 
USA-ban van egy munkaviszonya. Az ügyvezetésre tekintettel idehaza 
főállású társas vállalkozónak fog minősülni, tehát az USA-beli – akár 
heti 36 órát elérő munkaviszonya – nem vehető figyelembe. Vagy 
ha mondjuk a magánszemély idehaza egy családi gazdaság tagja, és 
párhuzamosan az USA-ban van munkaviszonya. Tbj. szempontjából a 
magánszemély őstermelőként biztosított marad.

Kiküldetés

Mint minden egyezmény, így ez is külön foglalkozik a kiküldetéssel. A 
kiküldetés maximum 5 éves időtartamra biztosíthatja, hogy a kiküldő 
ország szerinti biztosítás megtartásával dolgozzon a másik egyezmé-
nyes országban. A kiküldetés alkalmazható egyéni és társas vállalkozó 
esetén, és természetesen a kiküldetéshez szükséges a kormányhiva-
talnál a szükséges nyilatkozatokat megtenni, illetve az igazolásokat 
beszerezni.

Fontos kérdés, hogy a már kint dolgozó és a jövőben odakint mun-
kát vállaló magánszemélyeknek kell-e bejelentést tenni idehaza. A vá-
lasz az, hogy igen, a 15 napos bejelentési határidő azt jelenti, hogy 
a folyamatban lévő kinti biztosítási jogviszonyokat szeptember 16-ig 
kellene bejelenteni a kormányhivatalhoz (természetesen ezt követően 
is be lehet jelenteni). A bejelentést követően passziválják a TAJ kár-
tyát, és a hazai egészségügyi ellátást csak akkor tudja igénybe venni, 
ha USA-biztosítótól hozza az igazolást (persze amikor hazalátogat).

A 2016. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
egyezmény alapvetően a nyugdíjellátásra 
épül, de a rendelkezéseknek kihatása van az 
egészségügyi szolgáltatási járulékra is.

Amerikából jöttem…
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Könyvajánló: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna – TAO-kedvezmények kézikönyve 2015–2016

Ezzel a könyvvel éppen ebben az időszakban szeretném segíteni 

a munkádat, amikor a nappalok összefolynak az éjszakákkal, amikor 

egy könyvelő számára a hét minden napja munkanap. 

Azzal szeretnék neked segíteni, 

hogy a lehető legkevesebb kutató-

munkát kelljen végezned, mert szá-

mos kérdés ügyében elég lesz ezt az 

egyetlen könyvet fellapoznod.

És persze nemcsak konkrét esetek 

ügyében lehet hasznos ez a könyv. 

Megelőzhetjük a tipikus hibákat azzal, 

ha szánunk egy kis időt arra, hogy a 

könyvet elejétől a végéig, mint egy re-

gényt, elolvassuk. Na jó. Az biztos, hogy 

ez nem egy Rejtő, de nem is ez a célja.

Forgasd a könyvet haszonnal ne 

csak a feltöltésre kötelezett cégek 

érdekében, hanem a kisebb vállal-

kozásoknál is használd ki a társasági 

adóban rejlő lehetőségeket.

 Nyugodt évzárást kívánok!

 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A társasági adóval kapcsolatban évente egyszer – maximum kétszer 

– áll fenn valamilyen törvény által előírt kötelezettségünk: a bevallási 

kötelezettség, és esetleg a feltöltési kötelezettség.

Viszont egy jó könyvelő nemcsak a 

törvényi előírásokat teljesíti, hanem 

arra is ügyel, hogy az általa könyvelt 

vállalkozások kihasználhassák a kü-

lönböző adókedvezményeket.

Munkám során azt tapasztalom, 

hogy nem mindig rutinszerű a ked-

vezmények igénybevételére irányuló 

gyakorlatunk, sőt, néha az ügyfél 

kéri, hogy nézzünk utána egy-egy 

lehetőségnek. 

És jellemzően mikor jelentkeznek 

a különböző tao-kedvezményekre 

vonatkozó kérdések és igények? 

Naná, hogy májusban, amikor azt 

sem tudjuk, hol áll a fejünk, amikor 

napi 12-14 órát dolgozunk, még hétvégén is. 

Ilyenkor büntetésnek érezzük, ha törvényeket kell bogarásznunk, 

hogy kihámozzuk belőlük az igénybe vehető lehetőségeket.

A 2016. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
egyezmény alapvetően a nyugdíjellátásra 
épül, de a rendelkezéseknek kihatása van az 
egészségügyi szolgáltatási járulékra is.

Könyvajánló
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna: 
TAO-kedvezmények kézikönyve 2015–2016



Válasz-adó

?

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

Egy belföldi magánszemély (1969-es születésű) egy társaságnak tagja, de nem ügyvezetője.
A magánszemély egy gyerekkori baleset következtében rokkanttá vált. 
Balesete óta minden hónapban, a határozat szerint véghatáridő nélkül (azaz örökre) baleseti 
kártérítésben részesül. A jövedelmét a Magyar Államkincstár „Más bérjövedelem (Felelősség-
biztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítés)” címén számfejti, és abból szja-t von le.

A bérjövedelem mellett rokkantsági ellátás is folyósításra kerül a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság által.

Juttatása minden hónapban valójában bérjövedelem, és a számfejtés alapján a 12 hónapra 
járó személyi kedvezmény is érvényesítésre kerül.

Keletkezik-e a magánszemély után legalább a minimálbérnek megfelelő járulékfizetés, ha a 
társaságban személyesen közreműködik?

Vagy bérjövedelmére tekintettel úgy kell őt bejelenteni, mint „munkaviszony melletti tár-
sas vállalkozó”?

Befolyásolja-e a bejelentést, hogy rokkantsági ellátásban is részesül?
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A biztosítás lehetőségének vizsgálata során fi-
gyelembe kell venni, hogy csak a heti 36 órás 
foglalkoztatással járó jogviszony váltja ki a főál-
lású társas vállalkozást. 

Hiába bérjellegű a kérdésben említett jut-
tatás, tényleges foglalkoztatás nincs mögötte, 
tehát személyesen közreműködő tagként a mi-
nimálbér alapján kellene a járulékokat, illetve 
a szochót fizetnie.

Igazolt egészségkárosodás vagy munkaké-
pesség-csökkenés esetén a szociális hozzájá-
rulási adó alóli mentességet még el lehet érni.

Talán megoldás a céggel kötött – akár rész-
munkaidős – munkaszerződés lehetne. Ebben 
az esetben azonban a kincstárt, illetve a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóságot mindenképpen meg 
kell kérdezni, hogy a munkaviszony veszélyez-
teti-e bármelyik ellátását.



Válasz-adó

?
lítására irányuló kérelem benyújtásának a 
napját.

Ha a kérdésben szereplő esetben a támo-
gatási szerződés a támogató cég és a támo-
gatni kívánt sportszervezet között jött létre, 
és ennek a támogatási szerződésnek része a 
nyilatkozat, akkor a fenti feltételek megtartá-
sával a szándéknyilatkozatra vonatkozó feltétel 
teljesítettnek tekinthető.

A társaságiadó-törvény 22/C § (3) bekezdése alapján az adó-
kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az (5) 
bekezdés i) pontja szerinti támogatási szándéknyilatkozatot a 
támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére a támo-
gatási igazolás iránti kérelem benyújtását megelőzően kiállítsa.

Úgy kell-e érteni a jogalkotó szándékát, hogy a támogatói 
szándéknyilatkozatnak időben korábban – és ezáltal külön 
dokumentumban – kell megtörténnie, mint a támogatási 
szerződés megkötésének?

Vagy esetleg megfelel-e a törvényi előírásoknak, és ezáltal 
teljesül-e a törvény által előírt feltétel úgy, hogy a támogatási 
szerződésen belül, annak egyéb rendelkezései között fogal-
mazzák meg a felek ezt a szándéknyilatkozatot?

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

gatási szándéknyilatkozatnak nevezhető-e vagy 
más elnevezés elfogadható-e akként, ha az a 
támogatási szándéknyilatkozat tartalmára és 
kiállításának időpontjára vonatkozó elváráso-
kat teljesíti.

A kiállítási időpontjára vonatkozó elvárás-
nak akkor felel meg a nyilatkozat, ha annak 
kelte megelőzi a támogatási igazolás kiál-

A Tao tv. 22/C § (5) bekezdés i) pontja szerinti 
támogatási szándéknyilatkozat formájáról, el-
nevezéséről sem a 107/2011. (VI. 30.) Korm. 
rendelet, sem egyéb jogszabály nem rendel-
kezik. 

Jogszabályi előírás tehát nincs arra vonat-
kozóan, hogy a támogatási szándéknyilatkozat-
nak milyen elnevezéssel kell bírnia, csak támo-
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Civil szervezetek döntéshozói gyakran teszik fel nekünk a kérdést: mivel jár, ha kérem a bíróságtól a köz-
hasznú jogállást? Miért jó ez nekem? Jó ez nekem egyáltalán? Mi az a kettős könyvelés? Mi a különbség a 
kettős könyvvitel és az egyszeres között? Milyen változásokkal jár ez a mi életünkben?

Civil dilemmák, avagy a közhasznúság, valamint 
a beszámoló formája és a kapcsolódó könyvvezetés
Szerző: Gottgeisl Rita, Láng Noémi
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használná, amire való. Emiatt egyrészt valamilyen szinten beleszól a 
működésbe, másrészt a nyilvántartások vezetésébe (átláthatóság), és 
a nyilvánosság kérdésében (közzétételi kötelezettségek) is elvárásokat 
fogalmaz meg [Civil tv. 31–50. §]. 

Közhasznúság feltételei

A közhasznú szervezet a működésének keretében
• nem politizálhat, azaz párt érdekében nem végezhet tevé-

kenységet, nem állíthat jelöltet az országgyűlési képvise-
lői választáson, a megyei, fővárosi önkormányzat képvise-
lő-testületébe, az Európai Parlament tagjának, a megyei 
jogú város képviselő-testületébe, valamint a polgármes-
ternek,

• bizonyos összeférhetetlenségi szabályokat be kell tarta-
nia [Civil tv. 38-39. §], melyek a vezető tisztségviselőkre, a 
könyvvizsgálóra, a cél szerinti juttatásban részesülőkre vo-
natkoznak,

• 50 millió Ft feletti éves bevétel esetén felügyelő szervet kell 
működtetnie, ha más jogszabály miatt egyébként nem kel-
lene,

• a döntéshozó és ügyvezető szervek ülései nyilvánosak, mű-
ködésük szabályai mindenki által megismerhetők a létesítő 
okiratban.

Közhasznú jogállás

Nos, az első kérdéskörre röviden az a válasz, hogy a közhasznú 
jogállás bizonyos jogokkal, kedvezményekkel jár, cserébe viszont 
esetleg új kötelezettségeket is hoz a szervezet életébe, melyeket 
teljesíteni kell. 

Most nem térünk ki arra, hogy melyik civil szervezet válhat 
közhasznú jogállással rendelkező szervezetté. Viszont itt az elején 
tisztázzuk: a közhasznú jogállás egy jogi (bíróságon bejegyzett) ka-
tegória, ne keverjük össze a közhasznú tevékenység végzésével. 
Mint látni fogjuk, sok helyen a jogszabály csak a közhasznú tevé-
kenység végzését várja el egy-egy kedvezménnyel kapcsolatban. 
Mondhatjuk, hogy nem minden közhasznú tevékenységet végző 
civil szervezet rendelkezik közhasznú jogállással, de biztos, hogy 
minden közhasznú jogállással rendelkező civil szervezet kell, hogy 
végezzen közhasznú tevékenységet is. A közhasznú szervezet meg-
jelölésen a továbbiakban a közhasznú jogállással bíró szervezete-
ket értjük.

A közhasznú jogállás előnye

Előnye, hogy 
• ezek a szervezetek biztosan indulhatnak bármilyen, az állam vagy 

koordináló szervezet útján az EU által kiírt pályázatokon, sőt van-
nak kifejezetten, illetve kizárólag a számukra kiírt pályázatok,

• az egyes adónemekben egyéb feltételek fennállása esetén ked-
vezményeket kaphat az adó megállapításánál
° maga a szervezet, 
° a szervezetet segítő adományozó és
° a szervezet cél szerinti juttatásában részesülő magánszemély is.

Cserébe viszont az állam azt szeretné, hogy az igénybe vett kedvezmé-
nyeket, támogatásokat a szervezet jó gazdaként valóban arra a célra 

Nem minden közhasznú tevékenységet 
végző civil szervezet rendelkezik közhasznú 
jogállással, de biztos, hogy minden közhasz-
nú jogállással rendelkező civil szervezet kell, 
hogy végezzen közhasznú tevékenységet is.
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Korlátozások a gazdálkodásban

A közhasznú szervezetek gazdálkodását tekintve csak annyival szigo-
rúbbak a szabályok a „sima” civil szervezetekhez képest, hogy 

• értékpapírt, váltót nem bocsáthatnak ki, illetve 
• befektetési tevékenységet kizárólag befektetési szabályzat alap-

ján folytathatnak. 

A nyilvántartási kötelezettségek szempontjából jelentős különbség – ha 
eddig egyszeres volt –, hogy kettős könyvvezetés vezetésével alátámasz-
tott beszámolót kötelesek készíteni, mely egy teljesen más szemléletű és 
részletezettségű nyilvántartási rendszert kíván, mint a korábbi.

Még egy fontos dolog: egy közhasznú civil szervezet egész odáig tudja 
megtartani ezt a kedvezményezett jogállást, míg a feltételeknek megfelel és 
a kötelezettségeit teljesíti. A közhasznú jogállás elnyerése vagy elvesztése 
kérelemre a bírósági nyilvántartásban való rögzítéssel valósul meg, és mint 
ilyen, az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján vá-
lik hatályossá. Ez a számvitel és a legtöbb adójogszabály tekintetében is 
határnapnak számít, a változást megelőző és követő időszakra vonatkozóan 
más eljárást kell követni. Így ezeknek a szervezeteknek az adminisztrációja 
ebből a szempontból is nagyobb és folyamatos odafigyelést kíván.

Vállalkozási tevékenység

A közhasznú jogállású civil szervezetek azonban a legtöbb adójog-
szabályban az adó megállapításakor kedvezményekben részesülnek, 
most csak a legnagyobbakat emeljük ki. A társasági adóban azok szá-

mára érdekes a jogállás megléte, akik vállalkozási tevékenységet is 
végeznek a cél szerinti tevékenységük mellett, és az ebből származó 
bevétel meghaladja az összes bevétel 10%-át, illetve a 10 millió forin-
tot. Ez az az összeghatár, ami a közhasznú jogállással nem rendelkezők 
esetében adómentes. 

A közhasznú jogállás megléte esetén nem keletkezik adófizetési 
kötelezettség, ha a vállalkozási tevékenységből származó bevétel az 
összes bevétel 15%-a alatt marad, ráadásul nincs korlátozás ezen be-
lül az összeg nagyságát tekintve. Igaz, hogy ha ezt a kedvezményezetti 
arányt meghaladja a vállalkozási tevékenységből származó bevétele, 
akkor egy speciális adóalap-növelő tételt kell elszámolnia az adó-
alap megállapításakor a kapott támogatásokkal kapcsolatban, de 
a vállalkozási tevékenységéből származó eredmény 20%-át viszont 
még ekkor is csökkentő tételként elszámolhatja, így tulajdonképpen 
ezt a részt mindig adómentesen közhasznú céljaira használhatja. Az 
adómegállapítás szempontjából az üzleti év fordulónapján fennálló 
állapot a mérvadó, így a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírá-
sokat azok alkalmazhatják, akik az év végén közhasznú jogállással 
rendelkeznek.

A támogató által közvetlenül vagy adófelajánlás formájában a 
filmalkotások, előadó-művészi szervezetek, illetve a lát vány csa-
pat sportok támogatása esetén nem feltétlenül szükséges, hogy a 
támogatásban részesülő közhasznú jogállással rendelkezzen ahhoz, 
hogy a támogató a kapcsolódó adókedvezménnyel élhessen. Ezen 
kedvezmények igénybevételére az arra jogosult szervezet által kiállí-
tott igazolás alapján kerülhet sor, melyekre külön jogszabályokban 
megfogalmazott eljárási szabályok vonatkoznak. Ezek alapján álta-
lánosságban elmondható, hogy a sportcélú támogatásoknál csak 
a sport fejlesztésére létrehozott alapítványoknak kell közhasznú 
jogállásúnak lenniük, illetve az előadó-művészeti szervezeteknek a 
nyilvántartásba kerülés feltételéül szabja a jogszabály a közhasznú 
jogállás meglétét. 

Az áfa

Az áfatörvényben a civil szervezet tevékenységét tekintve nincs 
relevanciája annak, hogy az adott szervezet közhasznú vagy sem, 
maga a végzett tevékenység számít. A törvény viszont itt is kedvez-
ményezi az adományozót a közcélú adományok esetén. Nem kell 
megfizetni az áfát a közcélú adományként átadott termékkel, nyúj-
tott szolgáltatással kapcsolatban, mert az nem minősül gazdasági 
tevékenységnek. A beszerzéskor áthárított adót, ha azt a beszer-
zéskor tudni lehetett, hogy közcélú adományként átadásra kerül, 

Nem minden közhasznú tevékenységet 
végző civil szervezet rendelkezik közhasznú 
jogállással, de biztos, hogy minden közhasz-
nú jogállással rendelkező civil szervezet kell, 
hogy végezzen közhasznú tevékenységet is.
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A közhasznú jogállás elnyerése vagy elvesz-
tése kérelemre a bírósági nyilvántartásban 
való rögzítéssel valósul meg, és mint ilyen, 
az erről szóló bírósági határozat jogerőre 
emelkedésének napján válik hatályossá.

nem helyezheti levonásba a támogató. Azonban ha korábban a 
tevékenységéhez beszerzett és használt eszközt utóbb közcélú 
adományként átadja, nem kell korrigálnia a korábban jogszerűen 
levont áfát.

A közcélú adomány utáni kedvezményszabályok alkalmazha-
tóságát a juttatás napján fennálló jogállás alapján kell megítélni. 
Ezzel kapcsolatosan is csak akkor lehet az igazolást kiadni, ha a 
juttatás napján a civil szervezet közhasznú jogállású.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóban és a járulékok tekintetében nem releváns 
a közhasznú jogállás léte a reprezentáció és a foglalkoztatottak (beleért-
ve az önkénteseket is) juttatásai utáni adókötelezettségek szempontjá-
ból. Ahol igazán számít, hogy a szervezet szerepel-e a közhasznú nyilván-
tartásban, azok a cél szerinti juttatások. Az Szja törvény kevés kivétellel 
kizárólag a közhasznú szervezeteket mentesíti az adó megfizetése alól, 
és – mivel a járulékkötelezettségek általában az szja-alapot képező jöve-
delmekhez kapcsolódnak – a kapcsolódó járulékfizetés alól is. Kizárólag 
a közhasznú szervezet által adott, a létesítő okiratban rögzített cél szerinti 
juttatások lesznek adó- és járulékmentesek, ha az 

• alapítvány, közalapítvány által folyósított ösztöndíj, szociális segély,
• magánszemélynek nem pénzben adott juttatás, 
• magánszemélynek pénzben adott támogatás, ha az nem halad-

ja meg a minimálbér 50%-át.

Járulékok

Nem kell közhasznú jogállás a következő juttatások adó- és járulék-
mentességéhez

• a tagnak tagi hozzájárulása fejében alapcél szerint nyújtott szol-
gáltatás, ha az egyesület, köztestület vállalkozási tevékenységet 
nem végez;

• egyesülettől kapott tárgyjutalom évente egyszer, ha az 5000 
forintot nem haladja meg az értéke;

• nem zártkörű rendezvényen nyújtott szolgáltatás, helyi fo-
gyasztásra juttatott étel, ital, kis ajándék;

• magánszemélynek nem pénzben adott juttatás, ha azt hajlékta-
lan, szociálisan rászoruló magánszemély kapja; 

• bármely magánszemélynek nyújtott szolgáltatás, ha az sportlé-
tesítményben szervezett sportrendezvényen történik, ideértve 
a rendezvényen biztosított étkezést is;

• az a szolgáltatás, amelyet 
° a sportszervezet, országos sportági szakszövetség, 
° a versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés vagy 

verseny – vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalko-
zási jogviszonyban nem álló – résztvevőjének, 

° az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó utazás, szállás és 
étkezési szolgáltatás révén juttat, azzal, hogy a sportoló 30 
napnál hosszabb folyamatos elszállásolására (így különö-
sen szállodai elhelyezésére) csak akkor lehet e rendelkezést 
alkalmazni, ha az az olimpiai játékokon, a világbajnokságon, 
az Európa-bajnokságon, a speciális világjátékokon vagy a 
Heraklész program keretében való versenyzést, illetve az 
arra történő közvetlen felkészülést szolgálja.

2016. augusztus 1-jétől sportrendezvény az a verseny, az a mérkőzés, amit 
sportszervezet vagy sportszövetség rendez, azon résztvevők vannak jelen, 
függetlenül attól, hogy versenyrendszeren belüli vagy azon kívüli az esemény.

A juttatások utáni adókötelezettséget a juttatás napján fennálló 
jogállás alapján kell megítélni. 

1% gyűjtése

Az szja 1%-gyűjtés szempontjából nem számít, hogy van-e a szervezetnek 
közhasznú jogállása, kizárólag a közhasznú tevékenység végzése a fontos.

Könyvvezetési kötelezettség

Az előzőekben láttuk, hogy a közhasznúság együtt jár a kettős könyvveze-
téssel alátámasztott beszámoló készítésével. Ebből viszont nem következik 
automatikusan, hogy aki nem közhasznú, az egyszeres könyvvitelt vezethet. 
A Számviteli törvény szerint az egyszerűsített beszámoló készítésére, és így 
az egyszeres könyvvezetésre akkor van lehetősége a civil szervezetnek, ha

• csak alaptevékenységből származó bevételük van (bevételi ér-
tékhatár nélkül), vagy

• vállalkozási tevékenységet is folytatnak, de az alap- és a vállal-
kozási tevékenységük együttes (kezdőnél tervezett) bevétele két 
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Az egyszeres könyvvitel

• pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás, amely 
• a tényleges pénzkiadásokkal és pénzbevételekkel egyidejűleg rög-

zíti a bevételeket, valamint a költségeket és ráfordításokat, illetve, 
ha nem pénzben történt a kiegyenlítés, a kiegyenlítés időszakában,

• emellett az eszközökről és a forrásokról kiegészítő analitikákat 
kell vezetni, és az év végi leltár alapján kell azokat szerepeltetni 
a beszámoló mérlegében a pénzmozgással nem járó jövőbeli 
biztos bevételekből és kiadásokból fakadó követelésekkel és kö-
telezettségekkel együtt, valamint az értékmódosító korrekció kat.

A törvény nem mondja, hogy milyen módon kell ezeket a nyilvántartá-
sokat vezetni, csak arra vonatkozólag rendelkezik, hogy „az alkalmazott 
nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti 
pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem 
járó vagyon- és eredményváltozásokat, az elszámolások egyezőségét 
biztosító formában mutatja ki” (lehet naplófőkönyv, pénztárkönyv, szá-
mítógépes program, a lényeg az, hogy ne lehessen utólag módosítani).

A beszámoló formája az egyéb szervezetekre vonatkozó 224/2002. 
Korm. rendelet szerinti egyszerűsített beszámoló, mely egyszerűsített 
mérleget, eredménylevezetést és közhasznú mellékletet tartalmaz és 
a PK-141 nyomtatványon kell közzétenni. 

A kettős könyvvitel

• teljesítményszemléletű nyilvántartás, amely
• az adott időszakra vonatkozó bevételeket, illetve költségeket az 

adott időszakban való felmerülésekor szerepelteti a nyilvántar-
tásokban attól függetlenül, hogy kapcsolódik-e hozzá ugyan-
ezen időszakban pénzmozgás vagy más vagyonváltozás, 

• ezzel együtt a könyvekben folyamatosan, zárt rendszerben rögzí-
tésre kerülnek a gazdasági műveletekkel kapcsolatos, az eszkö-
zökben, a forrásokban és a saját tőkében történő változások is.

Ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséhez az alátámasztást szolgáló 
dokumentációkat, nyilvántartási rendszert ki kell alakítani és működtetni.

Szabályzatok, mellékletek

Amiben nincs különbség, hogy a könyvvezetés módjától függetlenül 
kötelező számviteli politikát készíteni a hozzá tartozó szabályzatokkal 
együtt (értékelési, leltározási, pénzkezelési). Ennek részeként egysze-
res könyvvitel esetén bizonylati album, bizonylati szabályzat, kettős 

egymást követő évben nem haladja meg az évi 50 millió forintot,
• jogszabály nem kötelezi a szervezetet kettős könyvvezetésre (pl. 

közhasznúság). 

Természetesen, ha a szervezet megfelel az egyszerűsített beszámoló 
készítéséhez szükséges feltételeknek, az nem kötelezi őt semmire. 
Saját döntése alapján választhatja a kettős könyvvezetésen alapuló 
beszámolási formákat is. Aki ebben a döntési helyzetben van, akkor 
tud jól dönteni, ha ismeri a két könyvvezetés közötti elvi és technikai 
különbségeket. Nem szerencsés az alapján dönteni, hogy a könyvelő 
melyiket szeretné. Sőt, nem is feltétlenül kell szakember a könyvelés 
elvégzéséhez, a beszámoló elkészítéséhez. 

Számviteli szakemberek

A civil szervezetnek regisztrált mérlegképes könyvelőt vagy okleveles 
könyvvizsgálót kell megbíznia a könyvviteli szolgáltatások körébe tar-
tozó feladatok elvégzéséhez,

• ha vállalkozási tevékenységet is végez, és az ebből származó 
árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában (ennek 
hiányában a várható vagy éves szintre számított) meghaladja a 
10 millió forintot,

• a vállalkozási tevékenységet is végző közalapítványnál értékha-
tártól függetlenül mindig.

A könyvvezetés módjától függetlenül, az az alapján elkészített beszá-
molóval kapcsolatosan a Számviteli törvény elvárása az, hogy meg-
bízható és valós összképet kell adnia a szervezet vagyonáról, annak 
összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi tevékenységéről 
és tevékenysége eredményességéről. A két fajta könyvvezetéssel azo-
nos eredményre jutunk tehát el, csak más úton, és az év végi adatok 
bemutatása, a bemutatás részletessége más a különböző beszámolók 
és az azokat alátámasztó különböző könyvvezetés esetén.
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Civil dilemmák...   Gottgeisl Rita, Láng Noémi

Áttérés 

A kettős könyvvitelt vezető – kivéve, akinél ezt jogszabály írja elő – 
visszatérhet az egyszeres könyvvitel vezetésére, ha

• saját elhatározásból vezetett kettős könyvvitelt (egyébként 
megfelel a feltételeknek): a választás évét követő második év 
múlva január 1-jétől,

• kötelezően vezetett kettős könyvvitelt és két egymást követő 
évben megfelel az egyszeres könyvvezetésre vonatkozó feltéte-
leknek: a feltétel teljesülését követő második év január 1-jével. 

Az áttérés szabályait a Számviteli törvény 163/A §-a tartalmazza. Az 
áttérésnél szintén az a feladat, hogy azokat az eseményeket, melyek 
pénzmozgással még nem jártak, kiszűrjük és rendezzük. Az áttérést 
megelőző év lezárását megelőzően az egyszeres könyvvezetésben 
nem értelmezhető számlákat meg kell szüntetni (jellemzően ezek 
az elhatárolásokkal kapcsolatos számlák) annak jellegétől függően 
az eredmény terhére vagy javára, a kapcsolódó eszközzel vagy vala-
milyen követeléssel, kötelezettséggel szemben. Az így lezárt mérleg 
sorait át kell fordítani az egyszerűsített mérleg soraira úgy, hogy a 
tartalék sorban adat nem szerepelhet, és a kapcsolódó analitikákat 
fel kell állítani. Az egyszeres nyilvántartások megnyitása ez alapján 
a nyitó mérleg alapján történik, és itt is el kell számolni korrekciós 
tételeket. A nyitó mérlegben készletként szereplő, az áttérést meg-
előzően kifizetett anyagot és árut, illetve a saját termelésű készlete-
ket is el kell számolni költségként. Az eredménykimutatást sem kell 
átfordítani.

Összegezve

Összességében elmondhatjuk, hogy a számvitel a civil szervezetek szá-
mára is azt jelenti, amit a profitorientált vállalkozásoknak: információt 
nyújt a szervezet gazdasági helyzetéről. A szervezet működéséről ad 
visszajelzéseket, így számokban is láthatja döntései hatását. A számvi-
teli kimutatásokból szinte minden lényeges dolgot megismerhetünk a 
saját szervezetünkről, azok időbeni alakulását elemezve láthatjuk fej-
lődésünket (esetleg visszafejlődésünket), és reális képet kaphatunk 
a szervezetünk jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségekről. A 
civil szervezetek vezetői, tagjai, alapítói sem nélkülözhetik a kimuta-
tásokból nyerhető információkat, amelyeknek megfelelő időben és 
megfelelő részletezettséggel kell rendelkezésre állni. Fontos, hogy 
ezeket figyelembe véve, a saját igényeire szabva alakítsa ki a szerve-
zet a számviteli rendszerét, ne csak egy törvényi kötelezettségnek való 
megfelelés miatt.

könyvvitel esetén számlarend és számlakeret elkészítése is kötelező. 
A könyvvezetés során – szintén annak formájától függetlenül – a 
szervezetnek elkülönítetten kell kimutatnia az alap- (közhasznú) tevé-
kenységéhez, illetve a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó be-
vételeit, illetve ráfordításait, költségeit (kiadásait), hogy a vállalkozási 
tevékenységből származó eredmény megbízhatóan megállapítható 
legyen. A adatok részletezettségére külön előírásokat tartalmaz a Civil 
törvény. Ezenkívül elkülönítetten kell kimutatni a kapott adományt 
(közcélú adományt) és annak felhasználását, amennyiben arról ked-
vezmény igénybevételére jogosító igazolást állít ki, illetve a tovább-
utalt támogatásokat is.

Az előbbieken túl még arra is érdemes figyelni a nyilvántartási 
rendszer kialakításakor, hogy a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
szerinti közhasznú melléklethez és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren-
delet szerinti beszámoló „Tájékoztató adatok” részéhez szükséges 
adatok is megállapíthatók legyenek. 

A gyakorlatban tehát azt kell átgondolnunk, hogy van-e a szerve-
zetnek vagyona, eszközei (amortizációt kell-e számolni?), vannak-e 
vevői, szállítói, alkalmazottai, több bankszámlája, devizás tételei stb. 
Ha igen, egyszerűbb kettős könyvvitelt választani. Ha viszont egy szer-
vezet gazdasági folyamataihoz kapcsolódó elszámolások „beleférnek” 
egy naplófőkönyv rovataiba (pénztár, bank, saját tőke, eredmény, 
bevételek, kiadások), akkor valóban egyszerűbb az egyszeres könyv-
vitelt alkalmazni. A civil szervezetek mindennapi működéséhez, a te-
vékenységek, projektek koordinálásához és azok finanszírozásához, 
egyáltalán az ő gondolatiságukhoz közelebb áll egy pénzforgalmon 
nyugvó nyilvántartási rendszer, mint egy teljesítményszemléletű, hi-
szen itt nem a tevékenység végzése során elért profit a lényeg. Ha 
kettős könyvvitelt vezet a szervezet, biztos, hogy szükségük van ilyen 
szemléletű kimutatásokra is, már csak a beszámolóban kért adatok 
alátámasztására is.

Ezeken kívül lehetnek még olyan, az egyszerűsített mérlegben el-
számolt, pénzmozgáshoz nem kapcsolódó tételek, melyek rendezése 
szintén szükséges az eredménytartalékkal szemben (céltartalék, év 
végi átértékelés).

Amiben nincs különbség, hogy a könyvvezetés 
módjától függetlenül kötelező számviteli politi-
kát készíteni a hozzá tartozó szabályzatokkal 
együtt (értékelési, leltározási, pénzkezelési).
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Törvényi háttér

A tao-törvény 26. § (10) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető bel-
földi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az 
adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. 

Két fontos dolgot kell ebből kiemelni:
A feltöltési kötelezettségnél figyelembe kell venni a tárgyévre már 

megfizetett adóelőleget, így előfordulhat, hogy a feltöltési kötelezett-
ség nulla forint lesz. De vigyázat! Ezt is be kell vallani.

Az adóévre vonatkozólag a várható adó összegére kell kiegészíte-
ni az előleget. Ez ugye csak egy becslés, hiszen még nincs is vége az 
évnek, hogy pontos számot tudjunk. De mégis fontos, hogy nem a 
várható adó 90%-ával kell a feltöltési kötelezettség kapcsán számolni, 
hanem a teljes várható adóval.

10%-os tűréshatár

De akkor miért terjedt el az, hogy csak a 90%-ig kell feltölteni? Azért, 
mert miután becsült adatokkal számolunk, a várható és a tényleges 
adó között lehet (lesz is) eltérés. És ez a bizonyos tűréshatár a 10%. 
Azaz, ha a várható adó nem kevesebb, mint a tényleges adó 90%-a, 
akkor nem kaphatunk mulasztási bírságot. Ha viszont eleve a várható 
adó 90%-áig valljuk be a feltöltést, és ehhez még hozzájön az, hogy az 
évzáráskor találtunk eltérést az adóalapban, akkor már nincs meg az 
a játéktér, amiben elkerülhetjük a bírságot.

Támogatások miatti bevételek

A gond az, hogy az év utolsó két hetében még felmerülhetnek olyan 
gazdasági események, amelyek már eleve a 10%-os tűréshatáron kívül 
vannak, viszont nem lehet velük kalkulálni. Az egyik ilyen a támogatás.

Erre az esetre is van megoldása a törvénynek. 
Ha a tárgyévben az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből 

kapunk támogatást, de ez az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig 
nem érkezik meg, akkor a feltöltési kötelezettséghez tartozó 10%-os 

tűréshatárnál a meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül kell 
számolnunk.

Ebből persze az is következik, hogy 15-e előtt nem tudjuk végle-
gesíteni a számítást, mert eddig a napig figyeljük a bankot, persze ha 
várunk támogatási összeget.

Ha már korábbi évi támogatás a halasztott bevételek között szere-
pel, de azt felejtjük el a feltöltéskor bevételként figyelembe venni, azt 
természetesen nem úszhatjuk meg bírság nélkül, ha a 10%-os tűrés-
határon kívül vagyunk.

Árfolyamváltozás

Az tény, hogy a feltöltés pillanatában nem ismerhetjük az év végi ár-
folyamot. Ha december 20-án tudnánk, hogy mennyi lesz december 
31-én az árfolyam, akkor valószínű, nem könyvelőként keresnénk a 
kenyerünket.

Így a törvény oldaláról kezelendő az is, hogy mi van akkor, ha decem-
ber 20. és december 31. között olyan mértékben változik az árfolyam, hogy 
a valutás és devizás tételek átértékelése miatt nem tudunk megfelelni a 
10%-os tűréshatárnak. Erre válasz az Art. 172. § (12) bekezdése, miszerint 
a feltöltéshez kapcsolódó mulasztási bírság kiszámításánál az adóhatóság 
nem veheti figyelembe az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján 
és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számí-
tott nyereségjellegű árfolyam-különbözetet, ha az adóalapot képez.

Itt már csak az a gond, hogy december 20. előtt tényleg nem tud-
juk lezárni a feltöltést, mert a jogszabály nem a benyújtás napja és a 
fordulónap közötti differenciát nézi. Hanem a feltöltés esedékességé-
hez képest kell nézni a változást a fordulónapig.

15-e előtt nem tudjuk véglegesíteni a szá-
mítást, mert eddig a napig figyeljük a ban-
kot, persze, ha várunk támogatási összeget.

Most, hogy újra egy év vége felé közeledünk, amennyire lehet, készüljünk fel 
a feltöltéssel kapcsolatos feladatra. Az előkészületet most annyiban segítjük, 
hogy összegyűjtjük, mennyire tudjuk pontosan kiszámolni a várható adót, 
és mekkora a „játéktér”.

Feltöltési kötelezettség, de hogyan?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Feltöltési kötelezettség, de hogyan?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Az előző cikkben arra hívtam fel a figyelmet, hogy miért kell viszonylag pontosan kiszámolni a várható adót, 
és milyen esetek vannak, amikor védekezni tudunk, ha kicsúsztunk a 10%-os tűréshatárból.

De ha mégis rosszul számoltunk, mit tehetünk?

Önellenőrizhető-e a feltöltési kötelezettség
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Önellenőrizhető-e a feltöltési kötelezettség?   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha viszont később – akár évek múlva – az adóbevallást ön el len-
őriz ni kell, akkor ez már nem befolyásolja az előbb említett arányt, 
azaz a feltöltési kötelezettség elmulasztása nem állapítható meg.

Persze nem szabad elfelejteni a rendeltetésszerű joggyakorlás el-
vét, miszerint, ha bebizonyosodik, hogy a határidőben beadott beval-
lás szándékosan tévesen lett beadva a bírság elkerülése érdekében, 
akkor a mulasztási bírságtól nem menekülhetünk.

Bónusz kérdés: rendezhető-e átvezetéssel  
a feltöltési kötelezettség?

Előfordulhat, hogy a december 20-ig leadandó áfabevallásban visz-
szaigényelhető adónk van, melyet nem kikérünk, hanem a társasági 
adóra átvezetjük.

De az is lehet, hogy már a folyószámlán van túlfizetésünk, melyet 
a feltöltési kötelezettségre nyitva álló határidőig átvezetünk a társasá-
giadó-folyószámlára.

És amennyiben a túlfizetés valós, és az adóhatóság az átvezetést el 
is végzi, akkor ezzel a pénzügyi teljesítés is rendben.

Hiába azt látjuk a folyószámlán, hogy december 20-án tartozás van 
a társasági adón, és csak januárban kerül rá az átvezetett összeg, ha 
az átvezetési kérelmet határidőben beadtuk, akkor emiatt mulasztási 
bírságot nem kaphatunk.

Feltöltési bevallás önellenőrzése

A kérdést kezdjük onnan, hogy miért is adunk be önellenőrzést? Ha 
egy bevallást hibásan vagy hiányosan adunk be, akkor lehetőségünk 
van azt önellenőrzéssel korrigálni. Ez pedig – egy legfelsőbb bírósági 
határozat szerint – minden jogkövetkezmény alól mentesít.

Amikor tehát a várható adónkat valljuk be, akkor feltételezhetően 
a legjobb tudásunk szerint állapítjuk meg az összeget. De ha mégis ki-
derül, hogy elszámoltuk magunkat, akkor a várható adó összegét önel-
lenőrzéssel módosíthatjuk. A kérdés, hogy van-e értelme módosítani.

A gond csak az, hogy ez az önellenőrzés arra jó, hogy ha már a de-
cem ber 20-án rendelkezésre álló adatok alapján is ezt kellett volna be-
vallani, akkor elkerülhetjük a hibás bevallás miatti mulasztási bírságot. 

De nem vitathatjuk el azt a tényt, hogy december 20-án nem fizettük 
meg a következő év május 31-ig bevallott tényleges adó legalább 90%-át.

És valljuk meg. Hogyha büntetlenül lehetne a feltöltési kötelezett-
séget önellenőrizni, akkor a tényleges adóbevallás összeállításakor 
egyszerűen visszakorrigálhatnánk a feltöltési bevallásunkat. 

Valójában ez a szabály ezzel egy időben értelmét is vesztené.

Társaságiadó-bevallás önellenőrzése

De gondoljuk tovább a dolgot.
Ha a mulasztási bírság alapja a december 20-ig beadandó adóelőleg-
kiegészítési kötelezettség és a következő év május 31-ig beadandó 29-
es adóbevallásban szereplő társasági adó 90%-a közötti különbözet, 
akkor fogjuk meg a kérdést a másik oldalról.

Ha a 29-es bevallás benyújtásakor rendelkezésünkre álló adatok alap-
ján beadjuk a társaságiadó-bevallást, és itt nem térünk el a 10%-os határ-
nál nagyobb mértékben, akkor biztosan nem kapunk mulasztási bírságot.

Az önellenőrzés benyújtása – egy legfelsőbb 
bírósági határozat szerint – minden jogkövet-
kezmény alól mentesít.
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VEZÉRCIKK

Értékcsökkenés a gazdáknál

Miután 2017-re lényeges változás van kilátásban, még az idén foglal-
kozzunk az egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségeivel 
az őstermelők, családi gazdálkodók esetén. Kitérünk továbbá a támo-
gatott eszközökkel kapcsolatos speciális elszámolásra is.

Elhunyt dolgozó bére

A családnak tragédia, a cégeknek mégis kellő körültekintéssel kell az 
elhunyt munkavállaló bérét számfejteni, illetve az örökösöknek kifi-
zetni. Leírjuk, hogy mire kell figyelni.

Felújítás vagy karbantartás?

Egy gazdasági eseményről eldönteni, hogy karbantartás vagy felújítás 
kategóriába tartozik, nem mindig egyértelmű. A NAV ellenőrzései so-
rán kiemelt figyelmet kap a besorolás helyessége, hiszen adójogilag 
más kategóriába tartozik a kettő. A cikkben példákat is hozunk.

Lakásáfa 5%

Nem fogy ki a téma. Ismét összejött néhány érdekes kérdés a témá-
ban: konyhabútor, wellnessrészleg, télikert. Megpróbáljuk ezeket az 
eseteket a rendszerben elhelyezni, hátha egyszer eljutunk oda, hogy 
bármilyen kérdés merül fel, le tudjuk vezetni a választ.

27. oldal
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Kell-e	 a	 cégautóadót	 fizetni	 a	 katás	 betéti	 társa-
ságoknak	 a	 tulajdonukban	 levő	 személygépkocsi	
után?

a) Igen, a cégeknek mindig kell, ha a tulajdonukban van a személy-
gépkocsi.

b) Nem, a kata kiváltja a cégautóadót is.
c) Az attól függ, hogy az autó használatban van-e, azaz a kilométer-

óra állása az adott hónapban változik.

2.	 Hogy	kell	kimutatni	a	beszámolóban	a	fordulónapig	
megkezdett,	de	még	be	nem	fejezett,	ki	nem	számlá-
zott	projekttel	kapcsolatos	költségeket?

a) Ezeket a költségeket nem lehet elszámolni, csak az árbevétel évé-
ben lehet könyvelni.

b) A költségeket az aktív időbeli elhatárolások között kell kimutatni.
c) Meg kell határozni az önköltséget és a még ki nem számlázott sa-

ját szolgáltatást készletre kell venni.

3.	 Mekkora	 bírságra	 számíthat	 egy	 cég,	 ha	 egy	 betelt	
számlatömböt	 az	 elévülési	 időn	 belül	 nem	 tudunk	
bemutatni?

a) A bírság a számlatömbben levő lapok száma és az 500 ezer forint 
szorzatáig terjedhet.

b) 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságra számíthatunk.
c) Ha a felhasznált számláknak a másolatát bemutatjuk, akkor az 

adóhatóság nem róhat ki mulasztási bírságot.

4.	 Egy	építésiengedély-köteles	ingatlanhoz	tartozó	tér-
kövezési	szolgáltatás	egyenes	vagy	fordított	adózás-
sal	adózik?

a) Egyenes, mert a térkövezési szolgáltatás nem engedélyköteles.
b) Fordított, mert az ingatlannal összefüggésben van, ami pedig en-

gedélyköteles. 
c) Az attól függ, hogy a munkákat melyik nap fejezi be az alvállalko-

zó. Ha az épület átadása napja előtt, akkor fordított, ha utána, 
akkor egyenes adózással kell kiszámlázni.

5.	 Elszámolható-e	a	2016-os	eredménykimutatásban	a	
pályázati	bevétel	 (vagy	annak	tárgyévre	eső	része),	
ha	a	támogatási	összeg	a	fordulónap	után,	de	a	mér-
legkészítés	időpontjáig	megérkezik?

a) Igen, kötelező elszámolni.
b) Igen, 2017-től kötelező, 2016-ban még a vállalkozó döntése.
c) Nem, a támogatás csak akkor bevétel, ha az a tárgyévben pénz-

ügyileg rendeződik.

+1.	Önellenőrizhető-e	a	december	20-ig	bevallandó	adó-
előleg-kiegészítési	kötelezettség?

a) Igen, az önellenőrzés benyújtásával mentesülünk minden jogkö-
vetkezmény alól.

b) Igen, de a 90%-os feltöltésből hiányzó részre a 20%-os bírságot 
akkor is ki fogják vetni.

c) Nem, ezt a bevallást nem lehet önellenőrizni.

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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