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2016-ban nem egy, nem két, hanem három nagy adócsomag jött. 
Novemberben, amikor a változásokat tanultunk, még csak sajtóhírből 
tudtuk, hogy csökkenni fog a társasági adó mértéke. A törvény novem-
ber közepére meg is érkezett, így lehet újra számolni, hogy kinek melyik 
adónem választása éri meg a legjobban.

Társasági adó 2017
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A társasági adó új mértéke

A 2016-os adóváltozások tehát igen kuszára si-
keredtek. A nyári adócsomag után jött az őszi, 
de itt még nem volt vége. Már mindenki úgy 
vélte, elkezdhet tervezni a következő évre, jött 
a sajtóban a bejelentés, hogy a társasági adó 
mértéke 2017-től egységesen 9% lesz. Így lett 
egy téli csomag is.

Ez ugye azt jelenti, hogy az 500 millió forint 
adóalap felettiek lényegesen kevesebb adót 
fizetnek, ők 19% helyett 9%-ot fognak fizetni.

A kisebb adóalappal rendelkező vállal-
kozásoknál az adóelőny lényegesen kisebb. 
10%-ról 9%-ra csökken a társaságiadó-köte-
lezettség.

Ez a változás viszonylag egyszerű és köny-
nyen érthető, de az ezzel kapcsolatos szabá-
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sítás után már csak a jogdíjból származó ered-
mény alapján vehető igénybe a kedvezmény a 
nexus módszertannak megfelelően. 

A módosítást a nyári csomagban találhat-
juk, ahol egy átmeneti szabály rendezi azt az 
esetet, ha a kedvezményre való jogosultságot 
2016. VI. 30-ig megszereztük.

Kisvállalkozók beruházási kedvezménye

Az egyik legközkedveltebb adóalap-csökken-
tési forma. Azoknak, akik a feltételeknek meg 
tudnak felelni, szinte mindig éltek az adóalap-
csökkentés lehetőségével.

Változatlan, hogy a kedvezményt kizárólag 
magánszemély tulajdonosokkal rendelkező 

társaság tudja kihasználni, illetve, hogy az adó-
alapot csak bizonyos tárgyi eszköz beszerzése 
esetében tudjuk csökkenteni.

Ami viszont változott, hogy megszűnt a ked-
vezmény egyik felső korlátja, az évi 30 millió 
forintos limit.

Továbbra is korlát azonban az adott évben 
kimutatott adózás előtti eredmény.

Műemlék

Itt komoly változásokat találhattunk, ráadásul 
a nyári csomagban elfogadott szabályokat még 
hatálybalépés előtt, az őszi csomag tovább 
módosította. És akkor 2017-től ennek kombi-
nációjával lép hatályba a jogszabály.

Új kedvezményként bevezetésre kerül, 
hogy a műemlék karbantartásának költsége 
adóalap-csökkentő tételként érvényesíthető, 
ezzel gyakorlatilag a költség kétszeresen ér-
vényesíthető: egyszer költségként és egyszer 
adóalap-csökkentő tételként. A kedvezmény 

lyok már sokkal szerteágazóbbak, így emiatt 
a Tao-törvény számos pontját módosítani 
kellett.

Az egyik ilyen az előírt adóelőlegek. 2017-
re ugyanis a 2015-ös és majd a 2016-os be-
vallás alapján kell előleget fizetni. A 2016-os 
bevallásokkal talán nem lesz majd baj, én 
arra számítok, hogy az előleg számításakor 
már eleve a 9%-os adókulccsal fog számolni 
a program.

A nagyobb baj a 2015-ös bevallás alapján 
előírt előlegekkel van.

A módosítás viszont csak a 2015-ben fel-
ső kulcsot alkalmazó adózók vonatkozásában 
gondoskodik az adóelőleg-kötelezettség tör-
vény erejénél fogva történő mérsékléséről. 

Naptári éves adózóknál ez azt jelenti, hogy 
az adóhatóság a 2017. január–júniusi időszak-
ra határozatot fog hozni 2017. január 15-ig. Az 
eltérő üzleti éves adózóknál az ennek értelem-
szerűen megfeleltethető időszakra, például, 
ha a 2017. adóév március 1-jén kezdődik, ak-
kor a 2017. március–augusztusi időszakra fog 
vonatkozni az adóhatósági határozat, melyet 
március 15-ig kell meghozni.

Abban az esetben, ha a cég nem tartozott a 
19%-os adókulcs alá, neki az első félévre előírt 
előleget nem fogják módosítani.

Adóalap-csökkentő tételek

2017-re van néhány új és néhány módosuló 
adóalap-korrekciós tétel.

Módosul:
• a jogdíjak adóalap-kedvezménye;
• a kisvállalkozók beruházási kedvezmé-

nye;
• a műemlék ingatlanokkal kapcsolatos 

kedvezmény és 
• a végleges pénzeszközátadáshoz kap-

csolódó elszámolás.

Új lehetőség:
• a mobilitási célú lakhatási támogatás;
• a korai fázisú vállalkozásokban történő 

részesedés.

Jogdíjak

Az új szabályok szerint kizárólag jogdíjra jogosí-
tó immateriális jószág alapján vehető igénybe 
kedvezmény, erre tekintettel módosul a beje-
lentett immateriális jószág fogalma. 

A bejelentett immateriális jószághoz és a 
jogdíjra jogosító immateriális jószághoz kap-
csolódó adóalap-kedvezmény a jogdíj Tao-tör-
vény szerinti fogalmának változása miatt 

1. a szabadalom, a használatiminta-oltalom, 
a növényfajta-oltalom, a kiegészítő oltalmi 
tanúsítvány, a mikroelektronikai félvezető 
termékek topográfiájának oltalma és a 
szerzői jogi védelemben részesülő szoftver 
hasznosítási engedélyéből, felhasználási 
engedélyéből és a ritka betegségek gyógy-
szerévé minősítésből származó eredmény; 

2. az 1. pontban említett kizárólagos jogok ér-
tékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzá-
járulásként történő kivezetéséből származó 
eredmény, valamint 

3. a termékértékesítésből és a szolgáltatás-
nyújtásból származó eredmény 1. pontban 
említett kizárólagos jogokhoz rendelhető 
hányad után vehető igénybe.

A kapott jogdíjhoz kapcsolódó adóalap-ked-
vezmény az OECD által kidolgozott, az ECOFIN 
Tanács által jóváhagyott módszertan alapján 
vehető igénybe. 

Míg korábban a jogdíjbevétel volt a Tao-
törvény szerinti kedvezmény alapja, a módo-

Abban az esetben, ha a cég nem tartozott a 19%-os adókulcs 
alá, neki az első félévre előírt előleget nem fogják módosítani.
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Abban az esetben, ha a cég nem tartozott a 19%-os adókulcs 
alá, neki az első félévre előírt előleget nem fogják módosítani.

Ha a támogatást nem adomány keretében 
adtuk át, akkor pedig két nyilatkozatra van 
szükségünk:

• egyszer arról, hogy az a támogatásban 
részesülő várhatóan enélkül is nyeresé-
ges;

• másodszor pedig arról, hogy a bevallás-
sal igazolja, tényleg nyereséges a támo-
gatás nélkül is.

A logikája ennek az, hogy ne lehessen a nyere-
séget másik adóalanyhoz átcsoportosítani úgy, 
hogy senki nem adózik utána.

Ez a rendszer változott, végeredménykép-
pen szigorításról beszélhetünk. 

2017. január 1-jétől ingyenes juttatás 
esetén a költség levonásának feltétele az 
lesz, hogy az átvevő fizesse meg az elszámolt 
bevételre jutó társasági adót. E feltétel telje-
sítéséről az adóbevallás benyújtása előtt kell 
nyilatkozni annak érdekében, hogy az átadó 
levonhassa a költséget az átadás adóévének 
adóalapjából. Az adóévi adóbevallás benyúj-
tása előtt azonban arról nem tud nyilatkozni az 
átvevő, hogy megfizette az adót. Ezért indokolt, 
a nyilatkozat arra vonatkozzon, hogy a bevétel-
re jutó társasági adót megfizeti, amelyet az 
adóbevallás elkészítését követően újabb nyi-
latkozat útján igazol.

Megmarad tehát a nyilatkozat duplázása.

Amennyiben a juttatásban részesülő nem 
végez vállalkozási tevékenységet, a Tao-tör-
vény 3. sz. melléklet A) rész 13. pontja szerint 
olyan nyilatkozat fogadható el, amely szerint a 
juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. Ekkor ezen nyilatkozat alapján a 
juttatónál elismert költség lesz a juttatás.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Új kedvezményként kerül bevezetésre, hogy 
adóalap-csökkentő tétel számolható el az 
Szja-törvény szerinti mobilitási célú lakhatási 
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felső korlátja az adózás előtti nyereség ötven 
százaléka. 

A másik ágon bővül a műemléki felújítás 
meglévő kedvezménye, mert a költség három-
szorosan érvényesíthető: egyszer költségként 
és kétszer adóalap-csökkentő tételként. 

A kedvezmény alanyi körét érintően az egy-
értelműség végett a módosítás külön kimond-
ja, hogy mely személyek tartoznak az épületet, 
építményt nyilvántartó adózók körébe. Ezen 
kedvezményre továbbra sem vonatkozik az adó-
zás előtti nyereséghez kötött felső korlát, tehát 
alkalmazása negatív adóalapot eredményezhet. 

Mindkét lehetőségre, azaz a műemléki 
felújítás és karbantartás adóalap-kedvezmé-
nyének feltétele, hogy arra ne hatósági köte-
lezés alapján kerüljön sor. Ennek oka, hogy 
a jókarbantartást, állagvédelmet elmulasztó 
személy nem részesülhet kedvezményben. Ki-
vétel az olyan ingatlan, amelyre vonatkozóan a 
kötelezés korábbról fennáll, de új tulajdonosa 
lesz, amely teljesíti a kötelezettséget.

És itt még nincs vége a jó híreknek. A mű-
emlék-karbantartási kedvezmény alanyi körét 
kibővíti az sz) pont szerinti jogosult kapcsolt 
vállalkozásával, továbbá a ty) pont szerinti 
jogosult adózó kapcsolt vállalkozásával (az 
ingatlant érintő beruházáshoz, felújításhoz 
pénzügyi forrást közvetlenül biztosító, a ty) 
pont szerinti jogosult adózó kapcsolt vállalko-
zása helyett). 

Talán már ez is igen erőteljesen elindította 

mindenki fantáziáját, de ekkor érkezett meg az 
őszi csomag.

Az ebben levő módosítás még tovább bő-
víti a kedvezményt úgy, hogy nem kizárólag a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
felújításra vehető igénybe, hanem emellett 
a Számviteli törvény szerinti beruházásra is, 
feltéve, hogy a beruházás kulturális örökség-
védelmi céllal történik.

A kedvezmény mértéke a beruházás, felújítás 
bekerülési értékének a kétszerese, az igénybe-
vételre a beruházás, felújítás befejezésének 
adóévében és az azt követő öt adóévben az adó-
zó döntése szerinti részletekben kerülhet sor.

(Amit a fentieknek megfelelően akár át is 
adhat a kapcsolt vállalkozásának.)

És akkor a végére tényleg egy korlát.
Az uniós támogatási szabályokkal össz-

hangban a karbantartás kedvezményének 
adótartalma nem haladhatja meg az 50 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget, a felújítás 
kedvezményének adótartalma pedig a 100 
millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Talán ez menni fog.

Végleges pénzeszközátadás

Mindenki ismeri a támogatások adó-
alapra gyakorolt hatásait. Ha ado-
mányról van szó, akkor az ügy sima: 
van igazolásunk, és még további 
adóalap-csökkentő tételt is igény-
be vehetünk.
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támogatás adóévben érvényesített összegére 
tekintettel, és a munkásszállás kialakítására, 
fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az 
adóévben elszámolt költségre, ráfordításra 
tekintettel. 

A kedvezmény korlátja mindkét esetben az 
adózás előtti nyereség összege.

Korai fázisú vállalkozás

Egyelőre én is kíváncsi vagyok, hogy ez az új 
lehetőség mennyi kaput nyit meg ezeknek a 
cégeknek, de azért legyünk optimisták.

A startup cégek adóalap-kedvezménye 
kapcsán a Tao-törvény bevezeti a korai fázisú 
vállalkozások fogalmát, mely szerint korai fá-
zisú vállalkozásnak a korai fázisú vállalkozások 
nyilvántartásba vételéről szóló jogszabály sze-
rint nyilvántartásba vett jogi személy minősül.

Az adótörvény alkalmazásában a minősítés 
további feltétele, hogy 

• a korai fázisú vállalkozás átlagos állo-
mányi létszáma az adóalap-kedvezmény 
igénybevételének adóéveiben elérje 
vagy meghaladja a két főt, és 

• abból legalább 1 fő a tudományos kuta-
tásról, fejlesztésről és innovációról szó-
ló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek 
minősüljön, továbbá 

• a korai fázisú vállalkozás ne minősüljön 
a kedvezmény igénybevételére jogosult 
adózó kapcsolt vállalkozásának az igény-
bevétel adóéveiben. 

A minősítés és a regisztrációs eljárás további 
részleteit az említett külön jogszabály fogja 
meghatározni.

A Tao-törvény adóalap-kedvezménnyel tá-
mogatja a regisztrált korai fázisú vállalkozások-
ba történő befektetést, a részesedésszerzést. 
Ezen adóalap-kedvezmény szerint az adózás 
előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vál-
lalkozásban szerzett részesedés bekerülési 
értékének háromszorosa a szerzésének adó-

2017. január 1-jétől ingyenes juttatás esetén a költség levo-
násának feltétele az lesz, hogy az átvevő fizesse meg az elszá-
molt bevételre jutó társasági adót.
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évében és az azt követő három adóévben, de 
adóévenként legfeljebb 20 millió forint.

A kedvezményt tehát 4 adóévben, egyenlő 
részletekben kell érvényesíteni. 

A korai fázisú vállalkozásokba történő be-
fektetések adóalap-kedvezménye csak abban 
az esetben érvényesíthető, ha az adózó olyan 
vállalkozásban szerez részesedést, amelynek 
korábban 3 adóéves időszakon belül nem volt 
tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) az 
adózó, az adózó jogelődje vagy bármelyikük 
kapcsolt vállalkozása. Továbbá, ha az adózó az 
adóbevallás benyújtásáig rendelkezik egy olyan 
igazolással, amely tartalmazza a korai fázisú 
vállalkozások nyilvántartását végző szerv által 
vezetett nyilvántartási rendszer szerinti regiszt-
rációs számát, a nyilvántartásba vétele dátumát, 
továbbá a korai fázisú vállalkozás regisztrációs 
számát és a nyilvántartásba vétele dátumát.

A korai fázisú vállalkozásokba történő be-
fektetések adóalap-kedvezménye alapján az 
adózó által adóévenként érvényesített összeg 
9%-os adóval számított értéke de minimis tá-
mogatásnak minősül.

Nézzük, hogy az adóalap-csökkentéshez 
milyen szankciók párosulnak.

Először azt vizsgáljuk, hogy mi, akik a ré-
szesedést szereztük, és az adóalapot csökken-
tettük a fent említett 4 adóév valamelyikében 

(részesedésszerzés és azt követő 3 év), meg-
szűnünk, akkor az adóalap-csökkentésként el-
számolt összeggel meg kell növelnie az adózás 
előtti eredményt.

Előfordulhat az is, hogy a szerzett részese-
désre értékvesztést kell elszámolni. Ebben az 
esetben az értékvesztés elszámolásának adó-
évében növelő tételt kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha az adóalap-kedvez-
mény érvényesítésére nyitva álló 4 adóéven 
belül a kedvezményre jogosító részesedést 
bármilyen jogcímen kivezeti, részben kivezeti 
(az átalakulás, egyesülés vagy szétválás miatti 
kivezetést kivéve), akkor is az adóalap-növelő 
tétel alkalmazása lesz a szankció. 

De itt már van hozzá bünti is, hiszen az 
adóalap-növelő tétel összege az adózás előtti 
eredmény csökkentéseként elszámolt összeg 
kétszerese. 

Ilyen eset fordulhat elő, ha például a része-
sedést eladjuk, nem pénzbeli vagyoni hozzá-
járulásként átadjuk vagy esetleg térítés nélkül 
adjuk át.

Adókedvezmények

Az adókedvezményekben változások és új le-
hetőségek is vannak. 
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Sporttámogatási rendszer változása 

A régi, már jól ismert rendszert nem részle-
tezem hosszasan. Itt ugye az történik, hogy 
direktbe utalunk a szervezetnek támogatást, 
ami nekünk ráfordítás. A legfontosabb ben-
ne, hogy minden pillanatban pontosan kell 
betartani a szabályokat, mert a hiba az adó-
kedvezmény igénybevételének lehetőségét 
veszélyezteti.

A támogatási rendszert a 2016-os őszi adó-
csomag ismét napirendre vette. Talán nem is 
volt olyan év, amikor ne lett volna kisebb-na-
gyobb korrekció a szabályozásban.

Eddig a december 31-i fizetési határidő 
szent és sérthetetlen volt mind a támogatás, 
mind a kiegészítő támogatás tekintetében. 
Ezen utóbbi pénzügyi teljesítésén lazít a jog-
szabály.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás-
nak a határidőn túli, de még az adóbevallást 
megelőző pénzügyi teljesítése esetén az adózó 
nem esik el az adókedvezménytől, viszont csak 
a támogatási összeg 80 százalékát vonhatja le 
az adójából, azaz az adókedvezményre korlá-
tozottan válik jogosulttá.

Tételezzük fel, hogy egy cég december 30-
án elutalja az együttműködési megállapodás 
alapján a támogatási összeget. A könyvelő 
valamikor január végén – amikor a 30 napos 
határidőn belül beadja a SPORTBEJ nyomtat-
ványt – észreveszi a hibát, és azonnal szól a 
cégnek, hogy ezt nem utalták el. A korábbi sza-
bályokhoz képest szerencsére most nincs nagy 
baj, mert lehet utalni, de ne felejtsük el, hogy 
akkor a kiegészítő támogatás utalásától számí-
tott 30 napon belül ennek megtörténtéről is 
kell egy SPORTBEJ nyomtatványt beadni.

Abban az esetben, ha ezt a hibát a könyve-
lő csak a bevallás kitöltésekor veszi észre, azaz 
már májusban, akkor a pótlólagosan teljesített 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi 
teljesítésétől számított 30 nap a támogatás 
adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallás 
benyújtását követően járna le. Ekkor nem kell 
külön SPORTBEJ-t adni, hanem a bejelentést az 
adóhatóság felé a támogatás adóévére vonat-
kozó társaságiadó-bevallásában kell megtenni.

Ezt a változást a Tao-törvény a film- és mű-
vészeti támogatásokon is átvezeti, tehát ha a 
kiegészítő támogatást a tárgyévet követően, de 
a bevallás benyújtásáig megfizetjük, akkor a 
támogatás 80%-a levonható az adóból.

A kétkulcsos adórendszer megszüntetése 
még egy változást eredményezett mindkét te-
rületen (sport és film). Megszűnt a pótlólagos 
kiegészítő támogatás, hiszen minden esetben 

9% adót kell fizetni, az adóalap nagyságától 
függetlenül. Így a kiegészítő támogatás, illetve a 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértéke a 
támogatás 9%-os adókulccsal számított értéké-
nek 75%-a, azaz a támogatásra vetítve már nem 
7,5%-ról beszélünk, hanem 6,75%-ról.

És még egy módosítás, mely a decemberi 
(téli) csomaggal érkezett. Azok a cégek, ame-
lyek a támogatást a 70%-os korlát miatt nem 
tudják a tényleges adójukból levonni, a ked-
vezményt a következő évekre továbbvihetik.

A legújabb verzió szerint már-már belátha-
tatlan időre: utoljára a támogatás naptári évét 
követő 8. naptári évben lehet az adókedvez-
ményt kihasználni.

Ennél hosszabb időszakot már csak a fej-
lesztési adókedvezménynél találhatunk, ahol 
az üzembe helyezést követő 12, de legfeljebb 
a bejelentést követő 16. adóévben lehet a 
kedvezményt igénybe venni.

Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

2017-től a vendéglátóhelyen megvalósított 
élőzenei szolgáltatásra tekintettel a költség-
ként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) 
után adókedvezményt lehet igénybe venni. 

Ehhez a törvényben szabályozni kellett, 
hogy mit nevezünk vendéglátóhelynek, és mi 
az az élőzenei szolgáltatás.

Vendéglátóhely: olyan, a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szó-
ló kormányrendelet rendelkezései szerinti 
melegkonyhás vendéglátóhely, továbbá bo-
rospince, amelynek adóévi árbevételéből 
legalább 75 százalék a kereskedelmi tevékeny-
ségek végzésének feltételeiről szóló kormány-
rendelet rendelkezései szerinti melegkonyhás 
vendéglátóhelyen, továbbá borospincében 
nyújtott étel- és italforgalomból, illetve szállás-
hely-szolgáltatás nyújtásából származik.

Élőzenei szolgáltatás: a FEOR-08 szerinti 
zenész, énekes személyes közreműködésével 
– rendszeresen vagy meghatározott időpont-
ban, nyilvános, a vendégek számára ingyenes 
előadás útján – nyújtott zeneszolgáltatás.

Az adókedvezmény mértéke az élőzenei 
szolgáltatásra tekintettel költségként, ráfordí-
tásként az adóévben elszámolt ellenérték (díj) 
általános forgalmi adó nélkül számított össze-
gének legfeljebb 50 százaléka.

A sporttámogatásoknál is láthatjuk, hogy az 
adókedvezmény és a költségelszámolás együtt 
valamilyen következménnyel jár. Az élőzenei 
szolgáltatásnál az elszámolt költség, ráfordí-
tás összegének azon része, amellyel az adózó 
csökkenti a fizetendő adóját, az adóalapnál 
nem minősül elismert költségnek, azaz az adó-
alapot meg kell vele emelni.

Az élőzenei szolgáltatás adókedvezménye 
az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de 
minimis) támogatásnak minősül.

2017. január 1-jétől ingyenes juttatás esetén a költség levo-
násának feltétele az lesz, hogy az átvevő fizesse meg az elszá-
molt bevételre jutó társasági adót.
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a főkönyvben. Azaz mind az analitikában, mind a főkönyvben 
kimutatásra kerül az eszköz mindaddig, amíg az a vállalkozási 
tevékenységet szolgálja.

Terv szerinti értékcsökkenés mikrogazdálkodóknál

Amennyiben a vállalkozás mikrogazdálkodói egyszerűsített éves be-
számoló készítése mellett döntött, a könyvelőnek egyértelmű a fel-
adata, hiszen a rendelet meghatározza, hogy az egyes eszközök terv 
szerinti értékcsökkenésének elszámolása a Tao törvényben előírtak 
szerint kell, hogy megtörténjen. Azaz mind a számviteli, mind az adó-
zási értékcsökkenés összege a Tao törvény mellékletében meghatá-
rozott leírási kulcsokkal a bruttó érték alapján kerül meghatározásra, 
és így e jogcímen biztosan nem lesz adóalap-módosító tétel, kivéve 
persze a pl. fejlesztési tartalékból történt beruházás.

Terv szerinti értékcsökkenés (egyszerűsített) éves beszámoló 
választása esetén

Az (egyszerűsített) éves beszámolót készítő vállalkozások könyvelőinek 
figyelemmel kell lenniük arra, hogy az Sztv. a terv szerinti értékcsökke-
nés meghatározását a maradványérték és a várható hasznos élettar-
tam alapján rendeli meghatározni. 

Beszerzés és egyéb állománynövekedések elszámolása

A tárgyi eszközök beszerzése kapcsán aligha lehet újat mondani a 
könyvelőknek, így a beszerzések elszámolásának könyvelési tételeit és 
azokat szükségszerűen alátámasztó bizonylatokra vonatkozó követel-
ményeket most kihagyom. 

Csak két megjegyzésem lenne:
– Az egyik a Tao 7. (1) zs) (beruházási kedvezmény) pontjához 

kapcsolódóan annyi, hogy a „korábban még használatba nem 
vett” kitétel azt jelenti, hogy senki által korábban még haszná-
latba nem vett eszközről van szó. Azaz a használt, korábban már 
más által használatba vett eszköz beszerzése esetén ez a ked-
vezmény nem érvényesíthető. De a műszaki gépek, berendezé-
sek beszerzése mellett az ingatlanok (nem üzemkörön kívüli) 
beszerzése, bővítése és felújítása, illetve a szoftvertermékek 
felhasználási joga és a szellemi termékek beszerzése is figye-
lembe vehető. Ide kapcsolódhat még a fejlesztési tartalék fel-
használása, azaz amennyiben egy eszköz beszerzését fejlesztési 
tartalék felhasználásával kívánjuk finanszírozni, az nem zárja ki, 
hogy a beruházási kedvezményt is figyelembe vegyük. 

– A másik a máig előforduló hibás gyakorlat a kisértékű tárgyi 
eszközök nyilvántartásában, ahol is előfordul, hogy a haszná-
latbavétel közvetlenül az értékcsökkenési leírással szemben 
kerül elszámolásra, és így a főkönyvből lényegében kiveze-
tésre kerül az eszköz. A helyes elszámolás a teljes bekerülési 
érték könyvelése a rendeltetésének megfelelő eszközcsoportba 
(Műszaki gép, Egyéb berendezés vagy Tenyészállat), és haszná-
latbavételkor terv szerinti értékcsökkenés elszámolása, ami a 
következő években mint halmozott értékcsökkenés jelenik meg 

A tárgyi eszközök számvitele még a legkisebb vállalkozásokat is érintő terület a nem rutin gazdasági ese-
mények sorában. Nagyon gyakori, hogy a számviteli tevékenység kiszervezése során (da akár házon belül 
is) nem megfelelően kerül behatárolásra a könyvelő feladata, és így gyakran a számviteli szakember azzal 
találja szemben magát, hogy neki kell meghatároznia a megvásárolt tárgyi eszköz hasznos élettartamát és 
maradványértékét a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásához.

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos
gazdasági események
Szerző: Kardos Barbara

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események   Kardos Barbara

A maradványérték és a várható hasznos 
élettartam meghatározása azonban nem 
lehet könyvelői feladat.



7. oldalwww.iranyadomagazin.hu

Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események   Kardos Barbara

Év végi értékelés

A tárgyi eszközök esetében is, mint minden más eszköznél, figyelni 
kell a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján a pia-
ci értékre, még akkor is, ha a vállalkozás nem él a piaci értéken törté-
nő értékelés, azaz az Értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével. 
Amennyiben a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint az 
eszköz könyv szerinti értéke, terven felüli értékcsökkenést kell elszá-
molni. Azt, hogy a vállalkozás mit tekint tartós és jelentős különbözet-

nek, azt a Számviteli politikájában kell rögzítenie. 
Mikrogazdálkodók esetében 30%-os értékeltérés 
esetén szükséges a terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása, amennyiben az eltérés tartós. 

A maradványérték és a várható hasznos élettar-
tam megfelelő becslése esetén normál használat 
mellett csak nagyon extrém esetben lehet szükség 
terven felüli értékcsökkenés elszámolására (ilyen 
extrém esetként lehet említeni az ingatlanok vo-
natkozásában a 2008 utáni időszakot).

És egy kis kitérő…

A tárgyi eszközök mellett a vállalkozások évente 
jellemzően néhány immateriális jószágot is besze-
reznek. A leggyakoribb ilyen jellegű beszerzés a 
szoftverhasználati jog (Windows, Office) beszerzé-
se, amit az Sztv. szerint Vagyoni értékű jogként kell 
állományba venni. A gyakorlatban ezeket a beszer-
zéseket a könyvelők jellemzően a 161. Befejezetlen 
beruházások számlán vezetik át, így biztosítva pl. a 
főkönyv és az analitika egyezőségét. Az Sztv. a be-
számolóban történő megjelenítést szabályozza, így 
bármilyen számlán keresztül is történik a beszerzés 
elszámolása, az biztos, hogy év végén a mérleg Be-
ruházások, felújítások sora nem tartalmazhat még 
használatba nem vett Immateriális jószágot. 

A gyakorlatban elterjedt megoldás a szoftverkészítők részéről, hogy 
néhány hónapra, negyedévre értékesítik a használati jogot. Amennyi-
ben a használati jog 12 hónapra vagy annál rövidebb időre szól, az 
nem szolgálja éven túl a vállalkozás tevékenységét, így nem tekinthető 
Befektetett eszköznek, Immateriális jószágnak, azaz az ilyen beszerzé-
seket szolgáltatás-igénybevételként kell elszámolni és könyvelni az 52. 
Igénybe vett szolgáltatások közé (a vonatkozási időszak alapján persze 
indokolt lehet időbeli elhatárolás elszámolása).

A maradványérték és a várható hasznos élettartam meghatározá-
sa azonban nem lehet könyvelői feladat. Még ha alaposan ismeri is 
a könyvelő az adott vállalkozás tevékenységének sajátosságait, nem 
lehet benne biztos, hogy a beszerzéssel kapcsolatban minden infor-
máció birtokában van. Nem gondolom, hogy minden tárgyieszköz-
beszerzéshez szükség lenne üzembehelyezési jegyzőkönyvet készíteni, 
azt viszont igen, hogy a Számviteli politikában, a Számlarendben vagy 
a Bizonylati szabályzatban rögzíteni szükséges, hogy milyen értékha-
tár alatt fogadható el a bejövő számlára történő „Üzembehelyezve” 
feljegyzés, és milyen értékhatár felett szükséges 
üzembehelyezési jegyzőkönyv. 

Bejövő bizonylatra történő feljegyzés esetén 
szükséges azonban a maradványérték és a várható 
hasznos élettartam feljegyzése is (értelemszerűen az 
üzembehelyezési jegyzőkönyv is kell, hogy tartalmaz-
za ezeket az adatokat). A kisértékű tárgyi eszközök 
esetében viszont elegendő az „Üzembehelyezve” fel-
jegyzés (persze nem elfelejtendő, a Számviteli politi-
kában rögzíteni kell, hogy a vállalkozás él a kisértékű 
tárgyi eszközök használatbavételkor történő egyösz-
szegű értékcsökkenésének elszámolásával). 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása so-
rán célszerű a tárgyi eszközök között eszközök esz-
közcsoportonként értékcsökkenési számlát nyitni, 
vezetni, illetve a költségek között elkülöníteni a 
kisértékű tárgyi eszközök egyösszegű leírásait. 
Éves beszámoló esetén ez nélkülözhetetlen a ki-
egészítő melléklet részét képező Befektetési tükör 
összeállításához, egyszerűsített éves beszámoló 
esetén a Kiegészítő mellékletből ugyan elhagyha-
tó a Befektetési tükör, de a Tao-bevallás Tájékoz-
tató adatainak megadásához szintén szükséges a 
részletes megbontás.

Egyéb állománycsökkenések

A tárgyi eszközök estében leggyakrabban előforduló egyéb állomány-
csökkenési jogcímek közül az értékesítést, illetve a térítés nélküli át-
adást emelném ki. Mindkét esetben az eszközérték kivezetése Egyéb 
ráfordítással szemben elszámolandó és bizonylatolási kötelezettség 
is van, fő szabály szerint számlakiállítási (áfa!) kötelezettség terheli 
az eladó, átadó társaságot. Értékesítés esetén a nettó bevétel Egyéb 
bevételként könyvelendő. Egy gyakori kivétel a személygépkocsi ér-
tékesítése, ahol, ha a beszerzésnél nem volt levonható áfa, akkor az 
értékesítésnél nem lesz fizetendő áfa.

A maradványérték és a várható hasznos 
élettartam meghatározása azonban nem 
lehet könyvelői feladat.
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A kártya

Az őstermelői igazolványokra vonatkozó jog-
szabályi környezet az utóbbi években folyama-
tosan és drasztikusan változott. 2016. évben 
bevezetésre került plasztikkártya formátumú 
igazolvány 2017. évben kizárólagossá válik, 
azaz 2017. évtől a régi típusú, papíralapú 
igazolványok akkor is hatályukat vesztik, ha az 
érvényességi idejük egyébként tovább tartana, 
mint 2016. december 31. Ráadásul az új sza-
bályozás azt sem engedi meg, hogy magát az új 
igazolványt 2017. január 1-jére visszamenőle-
gesen kérelmezni lehessen (a betétlap esetén 
továbbra is marad a március 20-as szabály).

Az új típusú igazolványok kiváltása 2016. 
évtől úgy néz ki, hogy a kérelmező részére 
első lépésben egy ideiglenes igazolvány ke-
rül kiadásra, melynek érvényességi ideje 60 
nap. Ez az igazolvány természetesen teljes 
értékű, tehát adójogi szempontból őster-
melőnek minősül az ideiglenes igazolvány 
tulajdonosa is.

A fenti szabályok ismeretében arra a helyzet-
re kell mind az őstermelőnek, mind a felvásárló-
nak készülni, hogy adott esetben az év elején lesz 
„kieső idő” őstermelői minőség szempontjából.

Mit jelenthet ez őstermelői szempontból?

Ha egy régi, papíralapú igazolvánnyal rendel-
kező őstermelő 2017. január 18-án kapja meg 
az ideiglenes őstermelői igazolványt, akkor:

– Az őstermelőként 2017. január 1. és 17. 
között nem lesz biztosított (feltéve, hogy 
őstermelőként járulékfizető volt), tehát 
a 17T1041-es nyomtatványon ki, majd 
be kell jelentkeznie a biztosítotti körbe, 
és ennek megfelelően 2017. első ne-
gyedévében arányosan fizet csak járulé-
kot. A 17T1011-es nyomtatványon nem 
kell bejelentkeznie (nem kell egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot fizetnie), mi-
vel 45 napig ellátottnak minősül.

– 2017. január 1. és 17. között leadott 
ÉS kifizetett termény esetén a bevétel 
egyéb önálló tevékenységből szárma-
zó bevételnek minősül (például általa 
betárolt gabonát a szárítóból ebben 
az időszakban veszi meg a kereskedő). 
Ugyanezen időszakban kifizetett költsé-
gei nem számolhatóak el az őstermelői 
tevékenységével szemben.

Figyeljünk azonban arra, hogy 2016. évben le-
adott terményre tekintettel 2017. január 1. és 
17. között kifizetett ellenérték a 2016. évi őster-

melői tevékenység bevétele. Ez trükkös szabály, 
ugyanis, ha nem szakadna meg az őstermelői 
tevékenysége, vagy az ellenértéket január 17-e 
után fizetnék ki, akkor a kapott bevétel 2017. évi 
őstermelői tevékenység bevétele.

Kompenzációs feláras jogállását nem érinti 
ez a kieső időszak.

Mit jelenthet ez felvásárlói szempontból?

A felvásárló szempontjából az adóelőleg-le-
vonási kötelezettség miatt fontos tisztázni az 
őstermelői jogállás meglétét. A felvásárlónak 
nem a termény leadásakor, hanem annak 
kifizetésekor kell vizsgálnia a terményt leadó 
jogállását. Ha a termény leadásakor a ter-
melő nem rendelkezik érvényes ideiglenes 
vagy végleges igazolvánnyal, akkor az önálló 
tevékenységre vonatkozó szabályok szerint 
költségnyilatkozatot kell kérnie, mely költség-
nyilatkozat csak a bevétel 50%-áig terjedően 
vehető figyelembe, azaz mindenképpen lesz 
jövedelem, melyből a 15% személyi jövede-
lemadót le kell vonni. 

Biztosítási jogviszonyról nem beszélhetünk, 
tehát járulékfizetési kötelezettség nem merül-
het fel, viszont a szociális hozzájárulási adót a 
felvásárlónak meg kell fizetnie a jövedelem-
tartalom után. Ez így kellemetlenül hangzik, 
hiszen a szocho extra kiadásként jelentkezik 
a felvásárlónál. Szorult helyzetben megoldást 
jelenthet, ha a termelőt megkéri a felvásárló, 
hogy mutasson be legalább egy ideiglenes 
igazolványt, és akkor azt követően kapná meg 
csak az ellenértéket.

2017. január 1-jével a régi típusú őstermelői igazolványok érvényüket 
vesztik. Ha valaki addig nem igényli meg az újat, annak lehetnek adó-
jogi következményei.

Újak az őstermelői igazolványok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Újak az őstermelői igazolványok   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az új szabályozás azt sem engedi meg, hogy magát az új 
igazolványt 2017. január 1-jére visszamenőlegesen kérel-
mezni lehessen.
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A könyvvizsgáló célja

A könyvvizsgáló célja meggyőződni arról, hogy 
• a vállalkozó a Számviteli törvény szerint állította össze a beszá-

molóját, valamint 
• a beszámoló megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni 

és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. 

Ennek során a könyvvizsgáló ellenőrzi a beszámoló adatainak össz-
hangját, alátámasztását, kapcsolatát is. Ez már önmagában is több, 
mint amihez a könyvelőnek jogosultsága, hatásköre van (és amiért 
a díjazást kapja). A számviteli szolgáltatás része a könyvvezetés, a 
beszámolókészítés, valamint a könyvvizsgálói tevékenység is. Tehát a 
könyvelő és könyvvizsgáló kiegészítik egymást. Ez egy hatalmas terü-
let: számvitel és adózás komplex átlátása. 

A kkv-szektor csak ritkán tudja megfizetni az adótanácsadók szol-
gáltatási díját, ezért „elvárná” a könyvelőtől, hogy adótanácsadási 
szolgáltatást is nyújtson részére. Már csak hab a tortán, hogy a vál-
lalkozók egy része úgy gondolja: ez része a könyvelési szolgáltatásnak, 
így ő azt a könyvelési díjban megfizeti. Ezek alapján megállapíthatjuk, 
hogy igen felelősségteljes munkakör egy kisvállalkozásnak könyvelési 
szolgáltatást nyújtani. 

Nem lehet ezt a felelősséget csökkenteni? 

Dehogynem! Hiszen a könyvvizsgáló egy komplex ellenőrzést 
végez a beszámoló összeállításának ellenőrzése során. Egyrészt 
ellenőrzi a beszámoló Számviteli törvény szerinti összeállítását 
(mögötte a könyvelést), másrészt sokkal több információja van bi-
zonyos területeken, mint a könyvelőnek. Ebben a cikkben nem cé-
lom a könyvvizsgálati kötelezettség bemutatása, sokkal inkább az, 
hogy milyen előnyei és korlátai vannak a könyvvizsgálónak, amikor 
egy beszámolót ellenőriz. De valamit mégis kiemelnék: könyvvizs-
gálója bárkinek lehet! Nemcsak a könyvvizsgálatra kötelezett vál-

lalkozásoknak van könyvvizsgálójuk, hanem a saját döntés alapján 
választott könyvvizsgáló is pont ugyanolyan előnyökkel jár, mintha 
az kötelező lenne.

Beszámoló ellenőrzése

A leginkább kézzelfogható előny a beszámoló összeállításának ellen-
őrzése. Az üzleti évet követő 5 hónap során (vagy egy közbenső mérleg 
esetében) sokunkkal előfordul, hogy már nem látjuk a fától az erdőt. 
Ilyenkor megnyugtató, hogy van egy külső kontroll, aki jelzi, ha vala-
mit „elnézünk”. 

Nézzünk néhány példát:

• A könyvvizsgáló gyakran sokkal több szerződést tekint át, 
mint amiről a könyvelőnek információja van – vagy ami 
belefér az idejébe. Így előfordulhat, hogy az információ-
hiány miatt helytelen könyvelésre bukkan. Jobb, ha az 

Miben segíti a könyvvizsgáló?   Tusnádiné Ágoston Márta

A könyvvizsgáló más szempontok szerint ellenőrzi a beszámolót, mint a könyvelő. Több információt szerez 
és kiegészíti a könyvelési-beszámolókészítési szolgáltatásokat. Ezen felül csökkenti a vállalkozás könyvelési 
(számviteli és adózási) kockázatait.

Miben segíti a vállalkozást a könyvvizsgáló?
Szerző: Tusnádiné Ágoston Márta
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esetleges hibák előbb és következmény nélkül kiderül-
nek és nem egy adóhatósági ellenőrzés keretében derül 
fény rá.

• Befektetett eszközök: milyen gyakran szokták a könyvelők 
ellenőrizni például a tárgyi eszközök leltárát? Nem szokták, 
igaz? Hiszen nem is feladatuk! Könyvelőként odaadjuk a tár-
gyieszköz-analitikát, és az ügyvezető nézze át, saját hatáskör-
ben döntsön azok létezéséről, teljességéről, kivezetéséről, és 
írja alá a leltárt. És az előfordult már, hogy a könyvelő több-
ször kérte az ügyvezetéstől az áttekintést, selejtezést, felül-
vizsgálatot, és nem történt semmi? Ebben az esetben sokkal 
hatásosabb, ha ezt egy könyvvizsgáló is kéri. De bármely te-
rületen elmondható, hogyha a könyvelő nem ér el megfelelő 
eredményt egy szakmailag alátámasztott eseményben, akkor 
a könyvvizsgáló jelzésére szinte minden esetben reagál a ve-
zetés.

• Van a cégnél vásárolt üzletrész, melyhez még sosem kapott a 
könyvelés beszámolót vagy főkönyvi kivonatot? Lehetséges, 
hogy az óvatosság elve alapján értékvesztést kellene elszámolni 
a részesedésre, üzletrészre, tartósan adott kölcsönre, csak épp 
a könyvelésnek erről nincs információja. A könyvvizsgáló figyel-
me erre is kiterjed és bekéri a megfelelő iratokat, valamint 
felhívja az ügyvezetés figyelmét az ezzel kapcsolatos esetleges 
kockázatokra.

• Tapasztalataim alapján a készletek területén van az egyik 
legnagyobb kockázatuk a könyvelőknek. A vállalkozás ve-
zetése az év végén – fordulónapon – elkészíti a készlet-
leltárt. Ez általában mennyiségi leltár, és mellé rendelnek 
egy árat. Ha a könyvelésnek van kapacitása az árakat – a 
számviteli politika szerinti értékelés szabályai szerint – el-
lenőrizni, akkor semmi gond sincs. Amennyiben ez nem 
történik meg, akkor ott felmerül az értékelés helyességé-
nek kérdése. Egy adóhatósági átfogó vizsgálatnál jelentős 
adóhiányt is okozhat egy helytelen értékelés, hiszen az 
eredményt – így az eredményfüggő adókat (társasági adó, 
iparűzési adó stb.) – is lényegesen befolyásolják a kész-
letekkel kapcsolatos mozgások, értékelések. Ezen felül a 
könyvvizsgáló figyeli és elemzi a jellemző arányszámokat is: 
pl. árrés, haszonkulcs, fordulatok száma, forgási sebesség 
stb. Egy könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás esetén – ha 
a készletek értéke jelentős – a könyvvizsgáló részt vesz a 
leltáron is.

• A követeléseken belül a 2016. év nagy újdonsága a vevők 
terén volt, hiszen megjelent a számlázóprogramok adat-
exportja. A 23/2014 (VI. 30.) NGM-rendelet 8. § (1) c) 
szerint 2016. 01. 01-jétől minden számlázóprogramnak 
egy ún. „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” (továb-
biakban számla xml) funkcióval kell rendelkeznie, amely 
tartalmazza az összes kiállított számlát. A könyvelőknek 
még nincs lehetőségük ezt a számla xml-adatállományt 
beolvasni és ellenőrizni. A könyvvizsgálók nagy része ren-
delkezik olyan programmal, amely képes az összes kime-
nő számla (számla xml) beolvasására és ellenőrzésére. Az 
ellenőrzés eredményét érdemes átnézni, de még inkább 
javasolt az ügyvezető részére eljuttatni. Ez alapján több 
értékes információhoz juthat a vállalkozás vezetése, köny-
velője: 

1. Képes-e a számlázóprogram teljesíteni a jogszabályi kötele-
zettséget, és az tartalmilag helyes-e? 

2. Információk az értékesítésre jellemző mutatószámok-
ról, a legnagyobb volumenben (vagy értékben) eladott 
termékekről (számlatételek), árengedmény arányáról 
vevőnként és havi bontásban, a termékek listázásáról 
áfakulcsonként, a hiányzó és dupla sorszámokról, számla-
típusonkénti összesítésekről, sztornó és korrekciós szám-
lák különböző szempontok szerinti gyűjtéséről, az előző/
következő időszakot érintő számlákról, és még hosszan so-
rolhatnám. A lekérdezések száma végtelen, és mint látha-
tó, ezek közül több olyan van, amit a könyvelőprogramból 
nem lehet kinyerni.

3. Egy adóhatósági ellenőrzés során a NAV kér(het)i ezt az 
adatexportot, amelyből ők is elemezni fogják az értékesí-
tés mutatóit. 2016-ban már több száz revízió alkalmazta a 
számla xml-vizsgálatát és felhasználását.

A kkv-szektor csak ritkán tudja megfi-
zetni az adótanácsadók szolgáltatási 
díját, ezért „elvárná” a könyvelőtől, hogy 
adótanácsadási szolgáltatást is nyújtson 
részére.
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Adatexport, ami a NAV-nál is bevált

Szeretném kiemelni az AUDIT-adatexportot is, amely a fentiekhez 
képest egy más fajta adatállomány. Több mint 60 könyvelőprogram 
képes exportálni a főkönyvi könyvelés adatait. Ha ezt a könyvvizsgáló 
beolvassa a saját szoftverébe, akkor a könyvelési állomány számára 
olyan, mint egy nyitott könyv. Különböző kimutatások lekérdezésével 
könnyen rá tud világítani arra, ha valami nem életszerű a beszámoló-
ban, illetve a könyvelésben. Ennek segítségével további kockázatoktól 
lehet megkímélni a vállalkozásokat. Azért szeretném hangsúlyozni az 
AUDIT-adatexport hasznosságát, mert az adóhatóság már évek óta al-
kalmazza azt a gyakorlatot, hogy ellenőrzéskor bekéri a könyvelőprog-
ram mentését. Ez a cég méretétől független! A mentést a NAV revizora 
beolvassa egy egységes elemző-lekérdező programba, és könnyedén 
rávilágít a szokványostól eltérő gazdasági eseményekre, könyvelési 
tételekre. Az AUDIT-adatexport használatával a könyvvizsgáló is meg 
tudja vizsgálni a főkönyvi állományt, és egyszerűbben, hatékonyab-
ban rábukkan az esetleges eltérésekre. Láthatjuk, hogy ezt az ellenőr-
zést több okból is hasznos elvégezni.

A könyvvizsgáló korlátai

A könyvvizsgáló korlátai között fontos megemlíteni, a könyvvizsgálat 
nem ad teljes bizonyosságot arra, hogy a beszámoló tökéletes. A 
könyvvizsgáló a munkája tervezési szakaszában meghatározza a lénye-
gességi küszöbértékeket és a hibahatárt (egy kiválasztott viszonyítási 
alap – pl. mérlegfőösszeg, árbevétel, saját tőke vagy adózott ered-
mény – százalékában). 

A meghatározott érték alatti hiba a könyvvizsgáló szempontjából 
elfogadható lesz. Viszont ennek feltétele, hogy dokumentáltan ellen-
őrizhető legyen a könyvvizsgálati munka megfelelő minősége. Tehát 
a könyvvizsgáló sosem semlegesíti, hanem csökkenti a vállalkozó és 
könyvelő kockázatát.

A fenti példákban csak néhány esetet tudtam bemutatni arra, 
hogy miért jó a vállalkozásnak és a könyvelőnek, ha egy könyvvizsgáló 
is ellenőrzi a beszámoló összeállítását, illetve annak megfelelőségét. 
De könnyen felismerhető, a könyvelőnek is érdeke, hogy legyen olyan 
vállalkozása, amely szerződésben áll egy könyvvizsgálóval, hiszen ő 
nemcsak az év végén, hanem az egész év során folyamatosan figye-
lemmel kíséri ügyfele gazdálkodását, annak főbb vonulatát. 

És ha már a könyvvizsgálatnak vannak előnyei és korlátai, akkor 
jó, ha tudjuk, hogy amennyiben nincs a vállalkozásnak könyvvizsgálati 
kötelezettsége, akkor (amellett, hogy lehetősége van rendes könyv-
vizsgálatra) adhat megbízást a fenti, számára előnyös területek átvilá-
gítására vagy „kontrolling szolgáltatásra” is.

• A követelések és kötelezettségek körében a könyvelőnek nem 
kell meggyőződnie az év végi egyenleg valódiságáról. Amihez 
van analitika, ott természetesen megkövetelhető az azzal való 
egyezőség, de a könyvvizsgáló egyenlegközlőt küld a vevő/szál-
lító év végi egyenlegéről, illetve ha szükséges, visszaigazoltatja 
az éves forgalmat is. 

• A könyvvizsgáló szinte mindig elvégzi a legfontosabb adók új-
raszámolását és az adófolyószámla egyeztetését. Ez annyiban 
jelent segítséget a könyvelőnek, hogy az adó kockázatát csök-
kentse. És ha visszatekintünk a cikk elejére, épp arra próbáltam 
rávilágítani, hogy a könyvelőknek az adók tekintetében van az 
egyik legnagyobb kockázata, mivel ezt kiemelten ellenőrzi az 
adóhatóság is. Ezenkívül természetesen ott van a számviteli 
hiba lehetősége is, amit egy átfogó vizsgálatnál ugyancsak 
mulasztási bírsággal szankcionál a NAV, de a gyakorlat mégis 
azt mutatja, hogy az adókockázat jobban izgatja a könyvelőket. 
A könyvvizsgálók nagy része rendelkezik olyan programmal, 
amely segítségével az adók újraszámítását és az adófolyószám-
la egyeztetését néhány gombnyomással el lehet végezni. Az 
adófolyószámla 2014 óta nem csak pdf, hanem xml adatexport 
formátumban is lekérdezhető, ami azt jelenti, hogy ez az adat-
állomány is beolvasható a könyvvizsgáló programokba, ahol az 
adatok könnyen összevethetők a könyveléssel. De természete-
sen a jogállások és értelmezések itt is személyes szakértelmet 
igényelnek. 

A kkv-szektor csak ritkán tudja megfi-
zetni az adótanácsadók szolgáltatási 
díját, ezért „elvárná” a könyvelőtől, hogy 
adótanácsadási szolgáltatást is nyújtson 
részére.
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Az ezerarcú kapcsoltság   Berényi Mariann

Kapcsoltság létrejötte  
társaságiadó-alannyal

Fontos tudni, hogy a társaságiadó-alannyal mi-
lyen személyek kerülhetnek kapcsolt viszonyba. 
Erről a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) 
4. §-a rendelkezik. E szerint személy a belföldi 
vagy akár külföldi jogi személy, jogi személyiség-
gel nem rendelkező társas cég, személyi egye-
sülés, az egyéb szervezet, valamint a külföldi, 
esetleg belföldi magánszemély.

Gyakran felmerülő kérdés az adózók részé-
ről a társaságiadó-alany vállalkozás és annak 
többségi tulajdonosa vagy közvetlen hozzátar-
tozója által működtetett egyéni vállalkozás a 
kapcsolt viszony megítélésével összefüggésben.  

A Tao tv. úgy rendelkezik, hogy kapcsolt vi-
szonyba kerül adózó és az a személy, amely ben-
ne, azaz adózóban többségi befolyással rendel-
kezik. Azaz például abban az esetben, ha nézünk 
egy egyszemélyes társaságot, ahol a kizárólagos 
tulajdonos egy magánszemély, abban az eset-
ben a társaság és a magánszemély tulajdonos 
egymással kapcsolt viszonyban vannak.  Termé-
szetesen ugyanez fennáll, ha a társaság nem 
kizárólagosan van a magánszemély tulajdoná-
ban, hanem csak döntő befolyással bír. Döntő 
a befolyás, ha a szavazatok aránya meghaladja 
az 50%-ot, vagy a magánszemély meghatározó 
befolyással bír, azaz övé a vezetőkiválasztási jog, 
vagy a tagokkal kötött megállapodás alapján 
rendelkezik a szavazatok több mint felével.

Nos, azt leszögezhetjük, hogy a magánsze-
mély tulajdonos – ha 50% feletti szavazata van 
–, akkor kapcsolt viszonyban van a saját cégé-
vel. De mi a helyzet, ha a magánszemélynek 
van egy egyéni vállalkozása? Kapcsolt viszony-
ba kerül-e a társaság és a tulajdonos egyéni 
vállalkozása? Természetesen, a hatályos szabá-
lyok alapján a társaság és a benne döntő befo-
lyással bíró magánszemély egyéni vállalkozása 
is kapcsolt vállalkozás. 

Közeli hozzátartozókra vonatkozó szabályok

Mi a helyzet, ha nem a döntő befolyással bíró 
magánszemély tulajdonosnak van egyéni vál-
lalkozása, hanem például az ő testvérének 
vagy éppen a házastársának? 

A Tao tv. akként rendelkezik, hogy a közeli 
hozzátartozók szavazatai összeadódnak, egy 
önálló harmadik személynek tekintendők és 
együttesen vizsgálandó a döntő befolyás meg-
valósulása. A közeli hozzátartozók meghatáro-
zása a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:2 (5) bekez-
désben található. E szerint közeli hozzátartozó 
a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örök-
befogadott/örökbefogadó, valamint a mosto-

ha és nevelt gyermek/szülő és a testvér. Ebből 
következik, hogy abban az esetben, ha a társa-
ságnak döntő befolyással bíró magánszemély 
a tulajdonosa, akkor annak közvetlen hozzá-
tartozója kapcsolt viszonyban van magánsze-
mélyként is és egyéni vállalkozói mivoltában is.

A transzferárszabályokat akkor kell a kap-
csolt viszonyban állóknak alkalmazniuk, ha 
egymással üzleti kapcsolatba lépnek. 

Transzferár-kötelezettségek  
magánszemélynél

Vajon a társaság és a vele kapcsolt viszonyban 
álló magánszemély, ha üzleti kapcsolatba lép, 
akkor mely transzferárszabályt kell alkalmaznia 
a hármas kötelezettségből, azaz a bejelentési, 
adóalap-korrekciós és transzferárnyilvántartás-
készítési kötelezettségből? Mi a helyzet, ha nem 
magánszemélyként, hanem egyéni vállalkozói 
mivoltában lép kapcsolatba a magánszemély 
kapcsolt társasággal?

Ha a társaság döntő befolyással bíró tulaj-
donosa mint magánszemély üzleti kapcsolatba 
kerül saját cégével, mert például a saját in-
gatlanát bocsátja a társasága rendelkezésére, 
akár ellenértékért, akár ingyenesen, akkor 
bejelentési kötelezettsége lép fel a társaság-

A transzferárazás tekintetében nem lehet eleget beszélni a kapcsolt viszony létrejöttéről. Egyértelmű, hogy 
a transzferárszabályok alkalmazása csak a kapcsolt vállalkozásokra nézvést kötelező. De mi a helyzet 
magánszemélyek és közeli hozzátartozók vagy akár egyéni vállalkozók esetén? Erről ír Berényi Mariann 
új cikkében.

Az ezerarcú kapcsoltság
Szerző: Berényi Mariann

A társaság és a benne döntő befolyással bíró magánsze-
mély egyéni vállalkozása is kapcsolt vállalkozás.
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Az ezerarcú kapcsoltság   Berényi Mariann

nak. A bejelentést a szerződéskötést követő 
15 napon belül kell megtenni. Fontos, hogy az 
ellenértékes, az ingyenes, az írásba foglalt, a 
szóbeli megállapodás egyaránt szerződésnek 
minősül. A társaságnak be kell jelentenie a 
NAV-hoz adatváltozási bejelentőn a kapcsolt 
fél, azaz a magánszemély nevét és adóazo-
nosítóját, ha magánszemélyként, nevét és 
adószámát, ha egyéni vállalkozóként kerültek 
szerződéses kapcsolatba.

Mi a helyzet az adóalap-korrekciós és a 
nyilvántartási kötelezettséggel abban az eset-
ben, ha az üzleti kapcsolatban álló felek egyike 
pusztán magánszemély vagy éppen egyéni vál-
lalkozói minőségben szerződő magánszemély, 
míg a másik fél maga a társaság?

Ha a társaság és magánszemély tulajdono-
sa áll adóévben szerződéses kapcsolatban és 
adóévben teljesítés is történt az adott szerző-
désre, akkor sem kell a transzferárszabályok 
közül a továbbiakban sem az adóalap-korrek-
ciós, sem a nyilvántartás-készítési kötelezett-
séget alkalmazni, mert magánszeméllyel való 
üzleti kapcsolat esetére a transzferárszabályok 
felmentést adnak a korrekciós és nyilvántartási 
kötelezettségek teljesítéséről, csak a bejelen-
tési kötelezettsége marad meg a társaságnak.

Transzferár-kötelezettségek egyéni 
vállalkozónál

Ezzel szemben az egyéni vállalkozóra mindhá-
rom transzferárszabály vonatkozik. A bejelen-
tésen túlmenően az adóalap-korrekciós köte-
lezettség is terheli a társaságot, azaz, ha nem 
piaci áron szerződött a társaság és az egyéni 
vállalkozó, és emiatt a társaság tao-alapja 
alacsonyabb lett, mintha piaci áron szerződött 
volna, akkor a társaságnak az adóalapját meg 
kell növelnie. Ha az alkalmazott ár miatt adó-
alapja alacsonyabb lett, mint a szokásos piaci 
ár mellett lett volna, akkor a társaság adó-
alapját csökkenthetné, ha a kapcsolt fél is tao-
alany lenne, de az egyéni vállalkozás nem tar-
tozik a Tao tv. hatálya alá, tehát jelen esetben 

az adóalapot csökkenteni a társaságnak nem 
áll módjában magasabb adóalap esetén sem. 

A harmadik szabály, amely a nyilvántartási 
kötelezettségre vonatkozik, abban az esetben 
érinti a társaságot és az egyéni vállalkozást, 
ha a társaság nem minősül kisvállalkozásnak. 
Kisvállalkozásnak minősül a társaság nagyság-
rendileg, ha együtt sem alkalmaznak 50 főnél 
több dolgozót, ha sem az együttes mérlegfő-
összegük, sem az együttes forgalmuk nem éri 
el a 10 M Ft-ot.

Nem említettük sem a magánszemélyt, 
sem az egyéni vállalkozói minőségben fellé-
pő magánszemélyt olyként, mint akinek be-

je lentési kötelezettsége lenne, vagy egyéni 
vállalkozóként adóalap-korrekciós vagy nyil-
vántartási kötelezettségük lenne. Ugyanis sem 
a magánszemélyre, sem az egyéni vállalkozóra 
nem vonatkoznak a Tao tv. szabályai. Tehát 
mindig a társaság a transzferár hármas szabály 
alkalmazására kötelezett ebben az itt kifejtett 
esetkörben.

A Tao tv. úgy fogalmaz, hogy a társaság 
mentesül a bejelentésen kívül a transz fer-
árszabályok alkalmazásától kapcsolt magán-
személlyel kötött szerződése tekintetében, ki-
véve, ha azt a kapcsolt magánszemély egyéni 
vál lalkozói minőségében kötötte.

A társaság és a benne döntő befolyással bíró magánsze-
mély egyéni vállalkozása is kapcsolt vállalkozás.

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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Szabadság alkalmi munkában

Az alkalmi munkára [Efo tv. 1. § (1) bekezdés b) pont] létesített 
munkaviszonnyal összefüggésben igen széles körben elterjedt, hogy 
a munkavállalót nem illeti meg szabadság. Ez azonban a Munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseinek fél-
reértelmezése. 

Az Mt. ugyanis csak a szabadság kiadására (Mt. 122., 124. §), 
valamint a betegszabadságra, szülési szabadságra és fizetés nélküli 
szabadságra (Mt. 126–133. §) vonatkozó szabályok alkalmazását 
zárja ki [Mt. 203. § (1) bekezdés i)-j) pontok]. A szabadságra való 
jogosultságra, illetve a munkaviszony végén a ki nem adott szabadság 
megváltására vonatkozó szabályok azonban ebben az esetben is al-
kalmazandóak. A szabadság kiadására vonatkozó szabályok kizárására 
az egyszerűsített foglalkoztatásban elsősorban a jogviszony jellegére 
tekintettel (rövid tartamú, alkalmi vagy idényjellegű feladatellátás) 
került sor.

A munkavállalót megillető szabadság mértékének kiszámítása so-
rán a munkáltatónak az általános szabályok szerint kell eljárnia, azaz 
az év közben kezdődő vagy megszűnő munkaviszonyra tekintettel a 
szabadságot időarányosítani kell, azzal, hogy a fél napot elérő törtnap 
egész napnak számít (Mt. 121. §). 

Ez a gyakorlatban alkalmi munka esetén jellemzően ahhoz vezet, 
hogy a munkavállaló a munkaviszony rövid tartama – legfeljebb egy-
befüggő öt naptári nap – miatt (Efo tv. 2. § 3. pont) nem lesz jogosult 
szabadságra. 

Ez egészen addig így is van (5 naptári napos munkaviszonyt felté-
telezve), amíg a munkavállalót egyébként megillető éves szabadság 
mértéke a 37 munkanapot el nem éri (ennyi szabadság illet meg egy 

45 éves munkavállalót, aki három vagy több 16 éven aluli gyermeket 
nevel saját háztartásában). Ekkor ugyanis a munkavállalót 5 munka-
napot követően már valamivel több mint fél nap szabadság illeti meg 
időarányosan, amit a munkáltatónak felfelé kell kerekítenie, és a sza-
badságot vagy ki kell adni, vagy a jogviszony végén meg kell váltani.

Azaz, a fenti példában szereplő munkavállaló számára vagy az 
utolsó munkanapon szabadságot kell kiadni (hiszen a munkaviszony 
hossza alkalmi munkában felülről korlátos), vagy azt a munkaviszony 
végén meg kell váltani, ami gyakorlatilag 20%-os költségnövekedést 
jelent. Ráadásul a szabadságmegváltás miatt, mivel a kifizetésre az 
egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben kerül sor, még a 
munkavállaló számára is adóbevallási és adófizetési kötelezettség 
keletkezik, hiszen a juttatás összege ezzel meghaladja a mentesített 
keretösszeget [Efo tv. 9. § (2) bekezdés].

Természetesen erre rögtön adódik az a „költséghatékony” meg-
oldás, hogy az ilyen munkavállalókat nem folyamatos 5 napos mun-
kaviszony keretében foglalkoztatja a munkáltató, hanem külön be-
jelentéseken keresztül fedi le az időszakot, és így egyik időszakban 
sem éri el a fél napot a munkavállaló időarányos szabadsága. Ez az 
eljárás – mivel a határozott idejű munkaviszonyok meghosszabbítását 

Jelen írásunkban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) szerinti foglal-
koztatáshoz kapcsolódó szabályok közül azokat tekintjük át, amelyek alkalmazása – az alkalmi munka 
rövid tartamára, illetve hónapon belüli ismétlődésére tekintettel – a gyakorlatban kihívásokat jelenthet a 
munkáltató számára.

Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka –

elszámolni is egyszerűbb?
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka – elszámolni egyszerűbb?   dr. Kovács Szabolcs

A munkavállalót megillető szabadság 
mértékének kiszámítása során a munkál-
tatónak az általános szabályok szerint kell 
eljárnia.



Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka – elszámolni egyszerűbb?   dr. Kovács Szabolcs

(hónapban mindösszesen 100 000 Ft), akkor a levonás a következők 
szerint alakul:

1. alkalommal 0 Ft, mert a hónapra járó nettó munkabér eddig 
összesen 12 000 Ft, 3960 Ft-ot kellene levonni, de a munkabér 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegéig mentes a végrehajtás 
alól.

2. alkalommal 1500 Ft, mert a hónapra járó nettó munkabér ed-
dig összesen 30 000 Ft, amiből 9900 Ft-ot kellene levonni, de 
28 500 Ft mentes a végrehajtás alól.

3. alkalommal 31 500 Ft, mert a hónapra járó nettó munkabér 
eddig összesen 100 000 Ft, amiből 33 000 Ft-ot kell összesen 
levonni, és 1500 Ft már levonásra került.

Álláspontunk szerint a levonás során az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét időarányosítani nem szükséges, és nem is lehet a munkavi-
szony tartamával, hogy ennek alapján állapítsuk meg a végrehajtás 
alól mentes munkabért, mivel a jogszabály a konkrét összeg erejéig 
mentesíti a munkabért a végrehajtás alól, a munkaviszony tartamától 
függetlenül. Időarányosítás esetén – amennyiben a munkaviszony 
rövid tartamú – a munkavállaló könnyen lehet, hogy nem kapná meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét sem.

Természetesen abban az esetben, ha a munkáltató a több jogvi-
szonyból eredő munkabért egyidejűleg fizeti ki, úgy a Vht. 62. § (3) 
bekezdése alapján a kifizetéseket össze kell számítania.

korlátozó Mt. 192. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni a jogviszony-
ban – tételes szabályt ugyan nem sért, de amennyiben a munkáltató 
kizárólag azért osztja rövidebb időszakokra az egyébként folyamatos 
munkaviszony tartamát, hogy a szabadságra járó távolléti díj fizeté-
sét elkerülje, úgy az joggal való visszaéléshez vezethet [Mt. 7. § (1) 
bekezdés].

Letiltások teljesítése

Ugyancsak kérdéseket vethet fel az alkalmi munkára létesített munka-
viszonyok és a munkavállaló munkabérét terhelő letiltások teljesítése. 
A munkabért terhelő letiltásokat a munkáltatónak – készfizető kezes-
sége mellett – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
(Vht.) rendelkezéseinek megfelelően kell teljesítenie [Vht. 79. § (1) 
bekezdés].

Az azonos munkáltatónál több munkaviszonyra tekintettel, nem 
egyidejűleg teljesített kifizetésekre a Vht. nem tartalmaz rendelkezést. 
A törvény azonban kimondja, hogy amennyiben az adós (munkaválla-
ló) több munkáltatótól is kap munkabért, az öregségi nyugdíj legala-
csonyabb összegéig (28 500 Ft) terjedő végrehajtás alóli mentesség 
csak abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként letiltottak. 

Abban az esetben pedig, ha egy munkáltató egyidejűleg több jog-
címen is fizet munkabért, úgy a különböző jogcímen teljesített kifize-
téseket a mentesített összeg szempontjából össze kell számítani [Vht. 
62. § (2)-(3) bekezdés].

A fenti rendelkezésekből kiindulva, álláspontunk szerint akkor fe-
lel meg a munkáltató a végrehajtás céljának, ha a munkavállalónak az 
adott hónapra (különböző időpontokban) kifizetett összes munkabért 
összeszámítja, és abból az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegé-
nek megfelelő munkabért (28 500 Ft) mentesíti a levonás alól (kivéve 
gyermektartásdíj és szüléssel járó költség levonása esetén) [Vht. 62. § 
(1) bekezdés]. A fennmaradó részből pedig – a hónap kifizetéseinek 
összeszámításával – teljesíti a levonást a letiltásról szóló végrehajtha-
tó határozat erejéig.

Így például, ha a munkavállaló munkabéréből 33% levonást kell 
teljesíteni hiteltartozás miatt, mindösszesen 1 000 000 Ft erejéig és a 
munkavállaló az adott hónapban egyes határozott idejű munkaviszo-
nyai során a következő nettó munkabérekre volt jogosult:

1. alkalommal 12 000 Ft,
2. alkalommal 18 000 Ft,
3. alkalommal 70 000 Ft,

A munkavállalót megillető szabadság 
mértékének kiszámítása során a munkál-
tatónak az általános szabályok szerint kell 
eljárnia.
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Már megint ekáer...   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kövessük le a változást egy rövid folyamatábrán. Az ábrában a nem 
kockázatos termékek nem útdíjköteles gépjárművel való szállítását 
elemezzük ki.

A módosítás lényege

A rendelet módosításának a lényege az volt, hogy nem útdíjköteles 
járművek esetén is visszahozta a minimumbejelentési küszöböket 
mind a kockázatos, mind a nem kockázatos termékeket illetően. 
Érdemes ezt a változást nem az augusztus 1. és október 12. között 
hatályban lévő szabályozáshoz képest lekövetni, hanem az augusz-
tus 1. előtti állapotot célszerű alapul venni. A július 31-i állapothoz 
képest mindössze annyi az eltérés, hogy nem útdíjköteles járművel 
nem kockázatos termék is bejelentési kötelezettség tárgya lehet  
(augusztus 1. előtt ezzel az esettel nem kellett foglalkozni), ameny-
nyiben a szállított nem kockázatos termék súlya 2,5 tonnát, vagy az 
értéke az 5 millió forintot elérte, és a gépjármű összes tömege (jár-
műszerelvény esetén mindenestől) a 3,5 tonnát átlépi. A bejelentési 
kötelezettség nem csak a túlpakolt járművekre vonatkozik, hiszen nem 
útdíjköteles járműszerelvény szabályos pakolás esetén is átlépheti a 
3,5 tonnát. És még egy fontos gondolat: a súlyt és értékhatárt tovább-
ra is csak egy feladó egy címzett viszonyában kell vizsgálni.

Kockázatos termékek

Kockázatos termékek esetén nincs változás az augusztus 1. előtti ál-
lapothoz képest, mivel 500 kg vagy 1 millió forint felett akkor is van 
bejelentési kötelezettség, ha nem útdíjköteles járművel történik a 
szállítás, és a nem útdíjköteles jármű össztömege a 3,5 tonnát nem 
haladja meg.

Az ekáer-szabályozás 2016. október 13-val ismét változott. Gyakorlatilag az adózás rendjében szereplő 
augusztus 1-jei változást most követte a végrehajtási rendelet módosítása.

Már megint ekáer…
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A bejelentési kötelezettség nem csak a 
túlpakolt járművekre vonatkozik, hiszen 
nem útdíjköteles járműszerelvény szabályos 
pakolás esetén is átlépheti a 3,5 tonnát.

A nem útdíjköteles gépjármű össztömege a 3,5 tonnát átlépi?

Nem kell ekáer-számot 
kérni

Kell ekáer-számot kérni

A szállított nem kockázatos 
termék súlya a 2,5 tonnát 
vagy az értéke az 5 millió 

forintot átlépi

Nem kell ekáer-számot 
kérni

NEM

NEM

IGEN

IGEN



Társult erdőgazdálkodás új szabálya   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Segít-e a szerződés?

Ha erdőgazdálkodással kapcsolatos adójogi problémát kell megolda-
nunk, akkor elkerülhetetlen, hogy az erdő tulajdonosa, használója, 
vagy az erdőben egyéb jogcímen gazdálkodó által kötött megállapo-
dásokat ne nézzük át. Ráadásul találkozni lehet olyan megállapodá-
sokkal is, melyeket a vonatkozó jogszabályok nem is engednek meg, 
tehát még ebből a szempontból is vizsgálni kell a szerződéseket. Meg 
kell határozni azt, hogy 

– a tulajdonosokat megillető erdei haszonvételi jogok mely része 
maradt a tulajdonosoknál, és mely része került – esetleg ellen-
érték fejében – átadásra;

– az erdő mint földterület használatba adása tartalmilag milyen 
szerződés keretében valósult meg.

Az adómentesség

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos adózási szabályok 2017. évtől 
egy adómentességi szabállyal bővültek [Szja tv. 1. számú melléklet 
9.8. pontja]. Arról van szó, hogy a termőföldek adómentes bérbe-
adásához hasonlóan, ha az erdőt 5 évet elérően használatba adja a 
tulajdonos, akkor a kapott jövedelem adómentes. Ez addig a pontig 
világos, ha egy magánszemély erdőtulajdonos mindezt egy magán-

személy erdőgazdálkodó részére adja haszonbérbe. Gyakorlatilag a 
haszonbérlet fejében kapott összeg lesz az adómentes.

Társult erdőgazdálkodás esetén, ha a tulajdonosok egy erdőgaz-
dálkodó részére adják használatba a termőföldet, akkor az erdőgaz-
dálkodótól a használat fejében kapott ellenszolgáltatás lesz adómen-
tes. A használat fejében kapott ellenérték összegére, illetve annak 
módosítása lehetőségére nincsenek korlátozó rendelkezések, tehát 
véghasználati fakitermelés esetén – amennyiben ennek a haszonvé-
telnek a jogosultja az erdőgazdálkodó – a szerződésben a használati 
díjat megemelik, ezáltal az erdőgazdálkodónál megjelenő nagyobb 
összegű bevétel tulajdonosok irányába történő leosztása során nem 
keletkezik a tulajdonosoknál adóköteles bevétel.

Kié a haszon?

Figyelni kell arra, hogy társult erdőgazdálkodás esetén az erdei ha-
szonvétel kinek a jogosultsági körébe kerül. Ha a tulajdonosok a 
véghasználati fakitermelést mint erdei haszonvételt saját maguknak 
tartják fent, akkor értelemszerűen nem az erdőgazdálkodó, hanem 
közvetlenül ők kapják a bevételt, mely alapesetben adóköteles (ha 
nincs őstermelői minőség, akkor az önálló tevékenységből származó 
jövedelem normál szabályai szerinti adózik).

A szerződéseket tehát jól meg kell nézni. Ha abban az erdei ha-
szonvételi jogok ellenérték fejében történő átadásáról van szó, akkor 
az nem tekinthető az erdőterület használati joga átadásának, azaz az 
új adómentességi szabály nem alkalmazható erre az esetre.

Ha a tulajdonosok egy erdőgazdálkodó ré-
szére adják használatba a termőföldet, akkor 
az erdőgazdálkodótól a használat fejében 
kapott ellenszolgáltatás lesz adómentes.

A társult erdőgazdálkodásra vonatkozóan 2017. évtől egy új adómentességi szabály kerül bevezetésre. Bár 
viszonylag ritkán találkozunk ilyennel, de adószakértőként mindennek utána kell nézni, ha egyetlen ügyfél 
miatt felmerül a kérdés. Azt kellene megtudnunk, hogy véghasználati fakitermelés esetén a tulajdonosok 
hozzájuthatnak-e adómentesen a faanyag ellenértékéhez ezen új szabály keretein belül.

Társult erdőgazdálkodás új szabálya
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A bejelentési kötelezettség nem csak a 
túlpakolt járművekre vonatkozik, hiszen 
nem útdíjköteles járműszerelvény szabályos 
pakolás esetén is átlépheti a 3,5 tonnát.
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Válasz-adó

Abban az esetben, ha a bevételben a re-
zsiköltség kisebb mint 10%-ot képvisel, akkor 
érdemes a költségátalányt választani.

Ha ennél nagyobb az arány, akkor a tételes 
költségelszámolást érdemes választani, és így 
kizárólag a bérleti díj adózik.

Az ingatlan-bérbeadásból származó bevétel 
önálló tevékenységből származó jövedelem. A 
költségelszámolás tekintetében két lehetőség 
van:

– tételes költségelszámolással,
– 10%-os költségátalánnyal.

A bérbeadással kapcsolatos bevételek között 
kell kimutatni minden bevételt, így a bérleti 
díjat és a rezsiköltséget is.

?

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.

Ha hosszú távú a bérbeadás, akkor érde-
mes elgondolkodni a rezsiszámlák átíratásán, 
mert ha nem a bérbeadó fizeti azt, akkor nem 
kell továbbterhelni. 

Ebben az esetben kizárólag a bérleti díj a 
bevétel, és választható a 10%-os költségáta-
lány, azaz csak a 90% után kell adózni.

Egy ingatlankiadásnál a költségszámlák a bérbeadó nevére szólnak, de a bérlő 
a rezsiszámla alapján történő elszámolással kifizeti azt.
Kérdésem, hogy az éves bevallásnál mint bevétel figyelembe kell-e venni eze-
ket a tételeket? Ha költségelszámolás figyelembevételével adózom, akkor az 
összes bevételből le is vonom, és akkor gyakorlatilag  nem kell utána adózni?
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Válasz-adó

?
fizetni. (Az osztalék kifizetése önmagá-
ban nem érinti a kivaalapot).

– Ha az eredménytartalékból hagyjuk jóvá 
az osztalékot, és
° taós időszaki eredményből hagynak 

jóvá osztalékot, akkor az nem érinti a 
kivaalapot; 

° ha kivás időszaki (2016. év) ered-
ményből hagyunk jóvá osztalékot, 
akkor az növeli a kivaalapot.

A kiva 2017-től hatályos szabályai szerint sok cégnek 
kedvező lenne a választása, de a legnagyobb bizony-
talanságot a kiva időszaka alatt jóváhagyott osztalék 
adózása okozza. Jó lenne tisztázni, hogy milyen eset-
ben kell a jóváhagyott osztalék után kivát fizetni.

További 

hasznos válaszokat 

szakértői 

blogunkban 

olvashatsz: 

www.iranyadomagazin.hu

Második esetben azt vizsgáljuk, ha már va-
laki 2016-ban is kivás volt.

– A megfizetett osztalékelőleg itt sem 
érinti a kivaalapot, azt nem definiálja a 
törvény adóalapként.

– Itt a legkritikusabb a kérdés
° A 2017-es jóváhagyott osztalék nö-

veli a kivaalapot, ebből amit már 
kivás időszakban (2016-ban) kifizet-
tek osztalékelőleget, az csökkenti a 
kivaalapot (mert 2016-ban arra már 
megfizettük a kivát); 

° korábbi kivás időszaki (pl. 2016. évi) 
jóváhagyott, de 2017-ben kifizetett 
osztalék növeli a kivaalapot; 

° 2017-ben, ha a kivás osztalékelőleg 
egyenlő az osztalékkal, nem kell kivát 

A választ két részre bontanám.
Első esetben azt vizsgáljuk, hogy ha valaki 
most, 2017-től lép be a kiva hatálya alá, mert 
eddig a társasági adó szabályai szerint adózott.

– A megfizetett osztalékelőleg nem érinti 
a kivaalapot.

– A taós időszaki (2016-os) eredmény-
ből jóváhagyott osztalék nem növeli a 
kivaalapot. Az osztalék kifizetése pedig 
nem kivaalap.

– Ha az eredménytartalékból hagyjuk jóvá 
az osztalékot, akkor ez is itt még bizto-
san taós időszaki eredmény, azaz nem 
érinti a kivaalapot.

2017-ben tehát ők az osztalék miatt nem fog-
nak kivát fizetni, hiszen az még nem tud kivás 
időszaki eredmény lenni.
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Sokszor foglalkoztunk már azzal az esettel, ha alanyi adómentes cég egy tárgyi eszközét értékesíti. És mégis 
időről időre kérdés, ezért az idevonatkozó szabályokat, eseteket gyűjtjük össze, külön figyelemmel az ingat-
lanértékesítésre.

Adómentesek eszközértékesítése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Adómentesek eszközértékesítése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

helyezhető levonásba, azaz 30 600 forint. Ez utóbbi összeg megtérül 
a vállalkozásnak, hiszen a 40  500 forintos fizetendő adót a vevő 
megfizeti.

A másik igazságszabály – ami nem jogszabályon alapul – az, 
hogyha az eszközt 5 éven túl értékesítik, akkor általában már csak 
a töredékét éri az eredeti összegnek, tehát az áfa kis összegben je-
lentkezik.

Alanyi mentesség kompenzációs felárral

Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a szabályt kell alkalmazni annak az 
őstermelőnek is, aki alanyi mentes + kompfeláras jogállású, és tárgyi 
eszközét eladja egy másik őstermelőnek. 

A gyakorlatban előfordul, hogy csak adásvételi szerződést írnak a 
felek, főleg, ha a vevői oldalnak nincs szüksége a számlára.

A kritikus eszköz: az ingatlan

A tárgyi eszközök egy másik részét adják az ingatlanok. 
Egy alanyi adómentes adóalany esetében az ingatlaneladás ritka 
jelenségnek számít. Ingatlanok értékesítése esetén azt kell vizsgálni, 

Adómentesek áfás tevékenysége

Azt mindannyian tudjuk, hogy az alanyi adómentes jogállás valójában 
csak részben mentesít az áfa alól. A mezőgazdasági tevékenységet 
végzők, illetve a kataalanyok körében nagyon népszerű megoldás az 
alanyi adómentesség választása. Sok új alanyi adómentes adóalany-
nyal lehet találkozni, akik (amelyek) a különleges szabályokkal nem 
mindig tudnak megbirkózni.

A normál értékesítéstől eltérő leggyakoribb témakör a tárgyi esz-
közök eladása szokott lenni. A szabály egyszerű: nem alkalmazható 
az alanyi adómentesség a tárgyi eszköz értékesítésére. Ha ezekre az 
eladásokra a vállalkozó nem járhat el alanyi adómentes minőségben, 
akkor ez azt jelenti, hogy normál áfás számlát kell a tárgyi eszköz érté-
kesítéséről kiállítani. 

Ez a kijelentés néha sokkolóan hangzik, ugyanis amikor alanyi adó-
mentesként beszerezte a tárgyi eszközt, akkor még nem vonhatta le az 
áfáját, és eladáskor mégis fizetni kell. 

Hol itt az igazság?

Az egyik igazságszabály úgy szól, hogy ha a beszerzéstől számított 5 
éven belül adja el a (nem ingatlan) tárgyi eszközt, akkor az 5 évből 
még hátralévő részre eső, korábban le nem vonható adó utólag le-
vonhatóvá válik. 

Példaszerűen: 2013. április 5-én egy motorkerékpárt 400  000 
forint + 108 000 forint áfa összegben beszerez az alanyi adómentes 
adóalany. 

Az áfát nem helyezi levonásba. 
2016. október 10-én eladja 150 000 forint + 40 500 forint áfa ösz-

szegért. 

Az 5 évből hátralévő rész az értékesítéskor 17 hónap, tehát az 
eredetileg le nem vonható 108 000 forint áfa összegének 17/60-a 

Az alanyi adómentes tevékenységet foly-
tatók esetén a választott adókötelezettség 
szabálya akkor sem lép be, ha esetleg az 
általános szabályok szerinti jogállásukban 
választottak adókötelezettséget az ingat-
lanok eladására és az 5 éves időszak még 
nem járt le.
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Személygépkocsi értékesítése

Érdemes végül egy mondat erejéig kitérni a személygépkocsi-el-
adásra is. A nagy kérdés itt az, hogy az alanyi adómentes adóalany 
alkalmazhatja-e az Áfa tv. 87. § c) pontjában szereplő „univerzális” 
mentességi szabályt. 

A válasz igen, tehát a tárgyi eszközként használt személygépkocsi 
eladása adómentes lesz és utólagos korrekciós szabály sem léphet be 
az eladást követően.

A témában még egy kérdés felmerülhet.
Kell-e áfabevallást adni egy alanyi adómentes vállalkozásnak, ha 

az Áfa tv. 87. §-a szerint adómentesen adja el a személygépkocsit?
Merthogy nem alanyi mentes minőségében jár el, a speciális jelle-

gére tekintettel adómentes értékesítéseket az áfabevallás 8. sorában 
fel kell tüntetni.

De mégis.

Akkor adatunk az alanyi adómentes adóalannyal bevallást, ha
– ténylegesen fizetendő adója van, vagy
– ténylegesen levonható adója van, vagy
– összesítő nyilatkozat beadása miatt kell a bevalláson a kontroll 

adat (pl. áfa hatályán kívüli, de közösségbe történő szolgálta-
tásnyújtás).

Ezen megközelítés szerint tehát csak az adómentesen értékesített sze-
mélygépkocsi esetében nem kell bevallást benyújtani.

hogy az adott ingatlan értékesítésére a főszabály szerinti adómentes-
ség vagy az adókötelezettség (telek, 2 éven belül elkészült vagy félkész 
ingatlan) vonatkozik. 

Az alanyi adómentes tevékenységet folytatók esetén a választott 
adókötelezettség szabálya akkor sem lép be, ha esetleg az általános 
szabályok szerinti jogállásukban választottak adókötelezettséget az in-
gatlanok eladására és az 5 éves időszak még nem járt le. 

Kérdés lehet, hogy alanyi adómentes jogállásban ingatlan eladása 
esetén utólagos korrekció keretében adófizetési kötelezettség vagy 
utólagosan levonható adó keletkezhet-e? 

A válasz mindkettőre igen, bár a második esettel ritkán találkoz-
hatunk.

Példa #1

Legyen egy alanyi adómentes egyéni vállalkozónk, aki még áfafizetésre 
kötelezettként 2010. évben 1,5 millió forint + áfa összegben beszer-
zett egy ingatlant, az általános forgalmi adót teljes egészében levo-
násba helyezte. 

2013. évben tért át az alanyi adómentes jogállásra, és azt követően 
2013–2016. évekre a korábban levont adó 1/20-át fizetendő adóként 
bevallotta. 

2017. februárjában az ingatlant értékesítette adómentesen (az 
eladási ár mindegy). 

Elsőként meg kell állapítani, hogy az eladáskor a 240 hónapos 
figyelési időszakomból még mennyi van hátra. Az erre az időszakra 
eső, korábban levont adó összegét ugyanis fizetendő adóként kell 
megállapítani.

Példa #2 

Szintén egy alanyi adómentes egyéni vállalkozó építési telket vásárol 
2013. évben 2 millió forint + áfa összegben, az adót nem vonhatja le. 

A tervezett beruházása nem valósul meg, ezért 2016. évben a tel-
ket értékesíti áfásan (az eladási ár mindegy). 

Az eladáskor a 240 hónapból még hátralévő részre eső korábban 
le nem vonható adó utólag levonhatóvá válik.

Az alanyi adómentes tevékenységet foly-
tatók esetén a választott adókötelezettség 
szabálya akkor sem lép be, ha esetleg az 
általános szabályok szerinti jogállásukban 
választottak adókötelezettséget az ingat-
lanok eladására és az 5 éves időszak még 
nem járt le.
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2016-ban az adócsomagok sokasága közül a téli csomag a sajtóban bejelentett változásokon kívül egyéb mó-
dosításokat is tartalmazott. Ilyen például az ingatlanértékesítésből származó jövedelem adóköteles időszaka.
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Ingatlanértékesítés
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

minden esetben a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyúj-
tásának a napja minősül a jövedelemszerzés időpontjának.

Például a felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan vételára 
20 millió forint, amelyből a vevő az adásvételi szerződés aláírásakor 
14 millió forintot, az azt követő két évben pedig 3-3 millió forintot fizet 
meg. A szerződést 2016. december 17-én írták alá és 2017. január 
7-én nyújtották be az ingatlanügyi hatósághoz. 

Az ingatlanértékesítést tehát a 2017-es évben kell bevallani még ak-
kor is, ha tulajdonjog-fenntartással került az ingatlan-nyilvántartásba.

Érvényes szerződés

A jövedelem megszerzésének időpontja függ attól is, hogy az érvényes 
szerződés legyen benyújtva az ingatlanügyi hatósághoz.

Például, ha az adásvételi szerződést a két eladó közül csak az egyik 
írta alá és így nyújtják be az ingatlanügyi hatósághoz, akkor nem az 
érvényes szerződés került benyújtásra (az ingatlanügyi hatóság az ab-
ban foglaltakat nem is jegyzi be), tehát nem is keletkezik ingatlanérté-
kesítésből származó jövedelem sem.

Adóköteles időszak

2017. január 1-jétől minden ingatlanra – függetlenül attól, hogy lakó- 
vagy nem lakóingatlanról van szó – az adóköteles időszak az 5 év. Ez 
azt jelenti, hogy ha a szerzéstől számítva eltelik az öt év, akkor az érté-
kesítés után adókötelezettség nem keletkezik, azt be sem kell vallani.

Az 5 éves időintervallumon belül is van sávos csökkentési lehető-
ség, melyet már a korábbi években a lakóingatlanok esetén megis-
mertünk.

Ha az ingatlan értékesítése a 
1. megszerzés évében és az azt követő évben történik, akkor a jö-

vedelem 100%-a,
2. megszerzés évét követő második évben történik, akkor a jöve-

delem 90%-a,
3. megszerzés évét követő harmadik évben történik, akkor a jöve-

delem 60%-a,
4. megszerzés évét követő negyedik évben történik, akkor a jöve-

delem 30%-a
lesz az adózás alá eső jövedelem.

A megszerzés évét követő ötödik és további években már nem kell 
adózni a jövedelem után.

Szerzési időpont

A kulcs tehát az, hogy mikor történt az ingatlan szerzése és értékesíté-
se. Az Szja törvény pénzforgalmi szemléletű, azonban ingatlanértéke-
sítés esetén speciális szabály határozza meg, hogy mely időpontot kell 
a jövedelem megszerzésének tekinteni.

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelmet azon a napon kell 
megszerzettnek tekinteni – függetlenül a vételár tényleges megszer-
zésének időpontjától –, amikor az erről szóló érvényes szerződést 
(okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz 
(földhivatalhoz) benyújtották. Tehát nincs jelentősége annak, hogy 
a vételár tényleges kifizetése mikor, melyik évben realizálódik, mert 

Nincs je-
lentősége 
annak, hogy 
a vételár 
tényleges 
kifizetése 
mikor, 
melyik évben 
realizálódik.
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VEZÉRCIKK

Üdv a klubban!

A sok-sok új katás kedvéért úgy gondolom, hogy érdemes a járulék 
kérdéskört újra körbejárni. Azaz, sorra vesszük, hogy a több lábon álló 
katás vállalkozók hol fizetik meg a járulékot, hol lesz mellékállású vagy 
főállású jogviszonyuk.

Pénztárgépesek új köre

Az új pénztárgépesek körében (például taxisok, masszőrök) fo-
lyamatosan jönnek a kérdések, melyekből újra összejön egy 
csokorra való. Sokszor kérdés a házhoz járó vállalkozóknál, hogy 
mi a teendőjük, illetve népszerű a „mindenkinek számlát adunk” 
megoldás is.

Esettanulmány az építőipar területéről

Egy példaszerű cikket tervezünk a következő számba: egy olyan esetet 
boncolgatnánk, amikor a cég lakások vásárlásával, majd felújítását 
követő eladásával foglalkozik. Természetesen az áfa kérdéseit vizsgál-
nánk. Már előre tudjuk: sok leágazása van a történetnek, az egyszerű 
festéstől kezdve a tetőtér-beépítésig.

Kölcsönök a cégek között

Gyakran előfordul, amikor egy likviditásilag nehezebb helyzetbe 
kerülő céget nem egy pénzintézet, hanem egy másik cég segít ki. A 
következő számban a cégek közötti adott-kapott kölcsönökkel, azok 
besorolásával, kamatok elszámolásával foglalkoznánk.
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Milyen	összegű	adóalap-kedvezményt	vehet	igénybe	
egy	vállalkozás	2016-ban	beruházásra	tekintettel?

a) Az adózás előtti eredmény erejéig, de maximum 30 millió forin-
tot, mert a változás csak a 2017-es évtől alkalmazható.

b) Maximum az adózás előtti eredmény terhéig, mert a változás ha-
tálybalépése 2017. január 1., így a 2017-ben beadott bevallásban 
már alkalmazható a módosítás.

c) A kedvezményezett beruházás összegéig, a többi korlátot eltörölték.

2.	 Mi	 változik	 2017.	 január	 1.	 után,	 ha	 egy	 gazdasági	
társaság	 egy	másik	 gazdasági	 társaságnak	 véglege-
sen	pénzeszközt	ad	át?

a) Nincs változás, továbbra is az átadáskor és a beszámoló után is 
nyilatkozatot kell adni arról, hogy a támogatás nélkül nyereséges 
lenne az átvevő társaság.

b) Továbbra is két nyilatkozat kell, de most már arról kell nyilatkozni, 
hogy a támogatásra jutó adó megfizetésre is kerül.

c) A változás a vállalkozási tevékenységet nem folytatók felé adott tá-
mogatásban van, mert nekik nem kell nyilatkozatot adniuk 2017-től.

3.	 Kell-e	 a	 társaságiadó-bevallásban	 az	 értékcsökke-
nés	miatt	adóalap-korrekciós	tételeket	feltüntetni	a	
mikrogazdálkodói	beszámolót	választók	esetében?

a) Nem, mert ők kizárólag a tao szerinti értékcsökkenést alkalmaz-
hatják, így eltérés nem lehet.

b) Igen, még akkor is, ha a két összeg egyforma. Például a fejlesztési 
tartalék miatt egyébként lehet akár eltérés is. 

c) Csak akkor, ha a két összeg nem egyforma, például a fejlesztési 
tartalék miatt.

4.	 Érvényesek-e	2017-ben	a	még	2016-ban	kiadott	pa-
píralapú	őstermelői	igazolványok?

a) Igen, a korábban kiadott igazolványok érvényességi időn belül 
még használhatók.

b) Igen, de csak akkor, ha azok 2017. február 28. előtt lejárnak.
c) Nem, 2017-ben már csak kizárólag a plasztikkártya lehet érvényes.

5.	 Jár-e	szabadság	az	egyszerűsített	foglalkoztatás	sze-
rint	bejelentett	munkavállalónak?

a) Nem, a napi bejelentés lényege, hogy a bejelentés napján fizet-
jük, és ezen a napon dolgoznia kell.

b) Igen, hiszen őt is a Munka törvénykönyve szerint alkalmazzuk. 
Figyelni kell, hogy a munkavállaló az adott évben összesen hány 
napra lett bejelentve, és ennek megfelelően a szabadság napjaira 
is be kell jelenteni.

c) Elvileg igen, de ez csak abban az esetben számszerűsíthető, ha 
folyamatos 5 napos bejelentés esetén a munkavállalónak egyéb-
ként az éves szabadsága 37 nap lenne. Ekkor ugyanis az 5 napra a 
kerekítés szabálya miatt 1 nap szabadság jár.

+1.	Be	kell-e	vallani	egy	alanyi	adómentes	vállalkozónak,	
ha	adómentesen	személygépkocsit	értékesít?

a) Abban az esetben, ha ezenkívül bevallás alá eső ügylete van az adó-
köteles időszakban, akkor a személygépkocsi-értékesítést is be kell 
állítani a bevallásba. Egyébként nincs bevallási kötelezettség.

b) Igen, minden esetben, mert nem alanyi mentes minőségében jár 
el, és a speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítéseket 
is be kell állítani a bevallás 8. sorába.

c) Nem, mert nem jár adófizetési kötelezettséggel.

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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