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A NAV az idén országosan vizsgálja a T1041-esek és a 08-asok közötti 
összefüggéseket, visszamenőlegesen. A  javításhoz sokszor egyértelmű 
utasításokat, segítségeket is kapunk. A megbízási jogviszonyra vonatko-
zó speciális szabályok viszont bonyolultak. Szedjük hát őket csokorba.

Biztosítottak bejelentése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Mit is csinál most a NAV?

A biztosítotti bejelentő nyomtatványok és 
a  havi adatszolgáltatások közötti össz-
hang megteremtése érdekében 
az  adóhatóság széles körben 
és  visszamenőlegesen vizsgá-
lódik a  tárgykörben, nagyon 
sok munkáltatót, kifizetőt 
megkeresett az  utóbbi idő-
szakban. 

Előfordulhat, egyszerű-
en arról van szó, hogy a ki-
lépéskor a 08-as nyomtatvá-
nyon jeleztük a  munkaviszony 
végét, de az 1041-es nyom-
tatványt már elfelejtet-
tük beadni. Erre ka-
punk is  segítséget 
a NAV-tól, hogyan 
pótoljuk a mulasz-
tást. 

Az adóhatósá-
gi megkeresések 

egy jelentős hányada viszont a  megbízási 
jogviszonyokkal kapcsolatos. Kezdetben 
röviden kitérnék a  megbízási jogviszonnyal 
kapcsolatos bejelentési és bevallási kötele-

zettség szabályaira.

Megbízási jogviszony 
bejelentése

A megbízási 
j o g v i s z o n y 

különleges 
a b b ó l 

a szem-
p o n t -
b ó l , 
h o g y 
a  biz-

t o s í t á s i 
j o g v i s z o n y 

létrejöttét utólag, 
a  kifizetéskor kell 
elbírálni. a kifizetés 
napjától számított 8 
napos határidővel 
elegendő a  bizto-
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Esettanulmány 1# 

Egy magánszemély megbízási jogviszony keretében oktatást vál-
lal, a kifizetővel 2017. január 1.–június 30. időszakra kötötték meg 
a szerződést. A megbízási díjat havonta, a tárgyhónapot követő hó-
nap 10-ig rendezi a megbízó. 

2017. március 1. és április 28. között a megbízott betegsége okán 
nem tudott dolgozni, csak áprilisban mindössze 2 napot, ezt a kisebb 
összegű megbízási díjat május 8-án fizette ki a megbízó. Az április havi 
08-as bevalláson egyáltalán nem szerepelt a  magánszemély, mivel 
részére nem fizetett díjat a megbízó. 

Az április hónapról szóló 08-ason a  vonatkozó biztosítási 
időszaknak a munkavégzéssel érintett 2 napját jelentette be 
biztosítási jogviszonyként. A T1041-esen a biztosítási jogvi-
szony 2017. január 1-jével lett bejelentve, majd 2017. júni-
us 30-val lett lezárva.

A kérdéses megbízó a 08-asokat helyesen kezelte, viszont a T1041-
esen a kieső biztosítási időszakokat közölni kell. A T1041-es nyom-
tatványon 2017. február 28-val le kell zárni a  biztosítást, majd egy 
másik pótlapon 2017. április 29-i nappal ismételten be kell jelenteni 
a biztosítási jogviszony létrejöttét.

Esettanulmány 2# 

Egy magánszemély egy kft.-nek 35%-os tulajdonosa. A cég tevékeny-
ségében személyesen közreműködik (nem ügyvezető), és ezt a tevé-
kenységét megbízási jogviszony keretében végzi. 

A tevékenysége ellátásáért nem vesz fel díjazást. A  T1041-es 
nyomtatványon a magánszemély nem lett bejelentve, mivel az ellá-
tott tevékenység időszakához igazodó minimálbér 30%-a alatt nem 
jön létre biztosítás. A 08-as nyomtatvány járulékos pótlapját a társas 
vállalkozás erre a  magánszemélyre tekintettel úgy töltötte ki, hogy 

sítási jogviszonyt bejelenteni, ami utólagos kifizetés esetén 
visszamenőleges biztosítási jogviszony-bejelentést eredmé-
nyez. 

Amíg a munkaviszony esetén előzetes bejelentési kötelezett-
ség van, addig a  megbízási jogviszony esetében megengedett 
az utólagos bejelentés. 

Ez azt jelenti, hogy ha a megbízási jogviszony tartós, és havon-
ta történik meg a díj rendezése, akkor havi időszakokra kellene 
a T1041-es nyomtatványt beadni. A gyakorlat ezt a kötelezettsé-
get úgy szokta teljesíteni, hogy a megbízási jogviszonyt bejelentik 
még azelőtt, hogy kifizetés lett volna, és egészen a megbízott sze-
méllyel való kapcsolat fennállásáig nem jelentik ki. 

Ez a gyakorlat is helyes, hiszen nem tiltott, hogy előre beje-
lentésre kerüljön a  biztosított személy, ugyanakkor benne van 
a kockázat, hogy ha bármely időszakra mégsem történik kifize-
tés (például nem tud annyi munkát vállalni), akkor a T1041-es 
nyomtatványon nem lesz kijelentve ez az időszak.

A kifizetett megbízási díjat a kifizetés hónapjának megfelelő 08-as 
bevalláson kell rendezni. A téma szempontjából fontos adat a 08-as 
bevalláson a biztosítási időszak. 

A biztosítási időszak szokványosan az adott havi bevallás idősza-
kával szokott megegyezni, egyébként nem kell, hogy a  két időszak 
megegyezzen. 

Lehetséges, hogy az adott megbízási díj több hónapot fed le, de 
gyakori a rövidebb időre szóló megbízási díj is. A hangsúly azon van, 
hogy a kifizetett díj összegéhez azt az időintervallumot rendeljük hoz-
zá, amire a megbízás is szól, és ezt követően időszakonként vizsgáljuk 
meg, hogy a 08-asokban az adott magánszemélyre közölt biztosítási 
időszakok teljes egészében lefedik-e a T1041-esen közölt biztosítási 
időszakot.

Szintén az elméleti részhez tartozik annak a szabálynak az isme-
rete, mely szerint nem terheli a T1041-es bejelentési kötelezettség 
azt a megbízót, aki magánszemélynek alkalomszerűen (ehhez nincs 
semmilyen támpont megadva) teljesít megbízási jogviszony kereté-
ben adó- vagy társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező kifi-
zetést, feltéve, hogy a magánszemély a kifizetéskor igazolja, hogy e 
megbízási jogviszonyával egyidejűleg Tbj. szerinti más jogviszonya, 
jogállása van.

Biztosítottak bejelentése   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amíg a munkaviszony esetén 
előzetes bejelentési kötelezettség van, 
addig a megbízási 
jogviszony esetében megengedett 
az utólagos bejelentés.
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10-én számoltak el egymással, a megbízó ezen a napon fizette ki 
a díjat. 

A szerződésben külön nem került rögzítésre a jogviszony időtarta-
ma. A munkavégzés időszaka ténylegesen 2017. január 15. és április 
20. között volt. Az ellátandó feladat folyamatos adminisztrációs mun-
kavégzés volt. a kifizetett összeg a minimálbér 30-át akkor is elérné, 
ha egész évre szólna a megbízási jogviszony, azaz a biztosítás ténye 
nem vitatott.

Az első kérdés az eset kapcsán a biztosítási időszak megállapítása. 
A Tbj. végrehajtási szabályát kell segítségül hívnunk: ha a biztosítás 
időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának 
megállapítása hiányában nem állapítható meg vagy az vitatott, akkor 
a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát, teljesítésére 
irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig el-
telt időtartamot. 

Ha sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem 
állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig (esedékességéig) eltelt idő-
tartamot kell figyelembe venni.

A megbízottnak nem egy eredményt kellett felmutatni, ezért a biz-
tosítás időszaka 2017. január 15-én kezdődött és 2017. április 20-án 
ért véget. A 2017. május 10-i kifizetés miatt a májusi 08-as bevallás-
ban kell csak a magánszemélyt szerepeltetni az M lapon. A járulékos 
pótlapokon biztosítási időszaknak január 15.–április 20. időinter-
vallumot kell megadni. Legkésőbb május 18-ig pedig a 17T1041-es 
nyomtatványon ugyanezt a biztosítási időszakot le kell jelenteni. 

Ha a megbízottat biztosítottként előre bejelenti a megbízó, akkor 
utólag kell figyelni, hogy a bejelentett biztosítási időszak az előbb em-
lített időszak legyen.

Kérdés lehet az eset kapcsán, hogy a  január–április hónapokra 
a magánszemélyt a 08-as bevallás M lapján be kell-e „nullásan” val-
lani, hiszen a T1041-esen ez az időszak is le van jelentve. 

A válasz az, hogy nem, ahogyan a  bevezető szövegrészben 
is  utaltam rá, annak az  összefüggésnek kell teljesülni, hogy 
a  T1041-es nyomtatványon bejelentett biztosítási időszak legyen 
lefedve a 08M lapon szereplő biztosítási időszakkal (vagy idősza-
kokkal), az nem számít, hogy ez egy vagy több bevallás keretében 
teljesül. Természetesen a  08-asoknak igazodni kell a  kifizetések 
időpontjához.

a biztosítási időszaknak a teljes hónapot megjelölte, majd a járulék-
alapokat 0 forinttal töltötte fel.

Ebben az  esetben a  08-as nyomtatvány kitöltése volt helytelen, 
a biztosítási időszakhoz semmilyen adat nem kerülhet. A helytelenül 
beadott 08-as bevallásokat kell helyesbíteni.

Esettanulmány 3# 

Egy magánszemély vállalta egy több hónapos feladat ellátását, me-
lyért a megbízó egy összegben fog fizetni a feladat ellátását követő-
en. A szerződést a felek 2017. január 4-én írták alá, és 2017. május 

Amíg a munkaviszony esetén 
előzetes bejelentési kötelezettség van, 
addig a megbízási 
jogviszony esetében megengedett 
az utólagos bejelentés.
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Amikor a munkavállaló úgy szünteti meg munkaviszonyát, hogy mindenféle érdemi nyilatkozat nélkül, egyik 
napról a másikra egyszerűen nem jelenik meg a munkahelyén, azzal nemcsak formálisan követ el jogsér-
tést, hanem vállalnia kell annak következményeit, amelyek részben törvény által adottak, részben a mun-
káltató döntésén fognak múlni.

Másrészt a  munkáltató a  munkavállaló 
eltűnése miatt azonnali hatályú felmondás-
sal [Mt. 78. § (1) bek. a) pont] élhet. Ebben 
az  esetben a  munkáltató a  munkavállaló 
eltűnését nem a munkaviszony megszünteté-
sére irányuló magatartásként értelmezi, ha-
nem kötelezettségszegésként, és  igazolatlan 
távollét miatt azonnali hatállyal megszünteti 
a  jogviszonyt. Ebben az  esetben a  munkavi-
szony megszűnésének napja. a munkavállaló 
eltűnése és  a  munkaviszony megszűnésének 
napja közötti időszak a  munkavállaló igazo-
latlan, nem fizetett távolléte, amellyel a mun-
kavállaló megszegi A  rendelkezésre állási 
és munkavégzési kötelezettségét [Mt. 52. § (1) 
bek. b)–c) pontok], illetve – hallgatása esetén 
– együttműködési és  tájékoztatási kötelezett-
ségét is [Mt. 6. § (2) és (4) bek.]. Erre az idő-
szakra a  munkáltatónak be kell jelentenie 
az adóhatóság felé a munkavállaló biztosítási 
jogviszonyának szünetelését [a társadalombiz-
tosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 8. § b) pont].

napjával a  munkaviszony megszüntethető 
gyakorlatilag közös megegyezéssel, s el lehet 
számolni a munkavállalóval ennek megfele-
lően. Ebben az esetben ugyan hiányzik a fe-
lek közötti közös megegyezés írásba foglalá-
sa, de a  korábban kialakult (BH1999. 331) 
gyakorlat alapján, amennyiben a  jogviszony 
megszüntetése a  felek akaratából teljese-
désbe ment, utóbb önmagában az  írásba 
foglalás elmaradása nem jelent jogellenes-
séget. Ezt a  gyakorlatot immár a  törvény 
is  megerősíti, ugyanis tételesen kimondja, 
hogy az  érvénytelenség jogkövetkezményei 
ilyen esetben nem alkalmazhatóak [a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 22. § (4) bek.]. Tekintet-
tel azonban arra, hogy a  munkavállaló jog-
ellenes munkaviszony megszüntetése iránti 
keresete esetén a  bizonyítási teher a  mun-
káltatón van, ezért ezt a megoldást csak akkor 
javasoljuk alkalmazni, ha  a  munkavállalói 
megszüntetési szándék egyértelműen (több 
tanúval vagy munkavállaló írásbeli nyilatko-
zatával) bizonyítható.

Eljárás igazolatlan távollétek esetén

A munkavállalók eltűnése számos okból bekö-
vetkezhet, amely azonban nem minden esetben 
jelent egyúttal jogellenességet is. Éppen ezért, 
a munkáltatónak – mielőtt bármilyen szankciót 
alkalmazna – először a  távollét okát kell meg-
vizsgálnia. Ennek érdekében célszerű a  mun-
kavállalót írásban (tértivevényes levélben, mert 
ez  később bizonyítékul szolgálhat) felszólítani, 
hogy rövid határidővel – például a levél átvéte-
lét követő 48 órán belül – vegye fel a kapcsola-
tot a munkáltatóval és igazolja távollétét.

A távollét igazolására történő felszólítást 
kihagyni és rögtön a következő lépésre ugorni 
nem célszerű, ugyanis egy esetleges jogvitá-
ban felmerülő bizonyítási kötelezettségnek 
a munkáltató ennek hiányában nem fog tudni 
eleget tenni. Ez pedig az intézkedésének jog-
ellenességéhez vezethet.

Amennyiben a  munkáltatói levélre válasz 
nem érkezik, vagy a  munkavállaló hitelt ér-
demlően távollétét igazolni nem tudja, esetleg 
a  levél hatására bejelenti, hogy nem kíván 
a  továbbiakban dolgozni, úgy a  munkáltató 
számára több lehetőség is kínálkozik.

Egyrészt elfogadhatja a  munkavállaló 
döntését, és  az  igazolatlan hiányzás első 

Eltűnő munkavállalók – elszámolás vagy leszámolás?   dr. Kovács Szabolcs

Eltűnő munkavállalók
– elszámolás vagy leszámolás?

Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A munkáltató a munkavállaló magatartását jogellenes mun-
kaviszony megszüntetéseként is értékelheti, és erre tekintettel 
a munkavállalóval szemben kártérítési igényt érvényesíthet.
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Harmadrészt a  munkáltató a  munkavál-
laló magatartását jogellenes munkaviszony 
megszüntetéseként is  értékelheti, és  erre 
tekintettel a  munkavállalóval szemben kárté-
rítési igényt érvényesíthet. Ebben az esetben 
– az  igényérvényesítés lentebb ismertetésre 
kerülő módjától függetlenül – azonnali hatá-
lyú felmondást a munkavállalóval nem szabad 
közölni, hiszen az  eljárás lényege éppen az, 
hogy a munkavállaló mondta fel munkaviszo-
nyát jogellenesen.

Leszámolás, avagy a jogellenes mun-
kavállalói jogviszony megszüntetése 
jogkövetkezményei

Amennyiben a  munkavállaló írásbeli nyi-
latkozat és/vagy felmondási idejének letöl-
tése nélkül szünteti meg munkaviszonyát, 
az  jogellenesnek minősül. Ennek szank-
ciójaként pedig köteles a  munkavállalói 
felmondás esetén rá irányadó felmondási 
időre járó távolléti díjnak megfelelő össze-
get megfizetni a  munkáltató számára [Mt. 
84. § (1) bek.]. Azaz, a  munkaszerződés 
eltérő rendelkezése hiányában a  mun-
kavállaló 30 napi (bruttó) távolléti díjával 
tartozik a  munkáltatónak a  jogellenes 
munkaviszony-megszüntetés miatt, azzal, 
hogy a munkáltató jogosult ezt meghaladó 
kárát is  érvényesíteni, bár a  gyakorlatban 
erre – elsősorban a bizonyítás nehézségei 
miatt – jellemzően nem kerül sor. A mun-
káltató általában „megelégszik” az átalány-
kártérítéssel.

A kárigény érvényesítésére vagy peres eljá-
rásban, vagy fizetési felszólítással kerülhet sor, 
a  jogellenes munkavállalói jogviszony meg-
szüntetésétől számított 30 napon belül.

A jogellenes munkaviszony-megszünte-
tés jogkövetkezményeinek érvényesítése 
(felmondási időre járó távolléti díj köve-
telése) legegyszerűbben fizetési felszó-

lítással (Mt. 285. §) történhet, ahogyan 
arra a  4/2013. (IX. 23.) KMK-vélemény 
a  munkavállalói jogellenes munkaviszony-
megszüntetés kapcsán utal is. Ennek során 
azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 
fizetési felszólítással csak a  minimálbér 
háromszorosát meg nem haladó igény ér-
vényesíthető.

Amennyiben a munkavállaló a fizetési fel-
szólításra, az abban foglaltaknak megfelelően, 
nem teljesíti fizetési kötelezettségét, egy rövid 
várakozási idő következik, ugyanis a  munka-
vállaló a fizetési felszólítással szemben annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül bí-
rósághoz fordulhat, és ekkor az eljárás perré 
alakul.

Ennek hiányában a  fizetési felszólításra 
a  bíróságtól végrehajtási záradék kérhető, 
amellyel az végrehajtható okiratnak fog minő-
sülni, és a követelés behajtásáról végrehajtó 
fog gondoskodni.

Amennyiben a  munkáltató fizetési felszó-
lításának a  munkavállaló ellentmond, vagy 
a  munkáltató a  munkavállaló jogellenes 
munkaviszony megszüntetése miatt eleve 
bírósághoz fordul, úgy az  eljárás az  illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt kerül 
lefolytatásra.

Ugyan maga az  eljárás adott esetben 
hosszadalmas, és  jellemzően még egy fi-
zetési felszólításos eljárás sem feltétlenül 
„nyereséges” – belső és jogi költségek, idő-
ráfordítás –, de összességében még hasznos 
lehet. Ennek oka pedig elsősorban az, hogy 
jellemzően néhány eljárás következetes le-
folytatása és  munkavállalók felé kommuni-
kálása után az eltűnések, jogellenes munka-
viszony-megszüntetések száma drasztikusan 
csökken, ami pedig jelentős költségektől 
óvja meg a munkáltatót. Elég csak a hirtelen 
eltűnő munkavállaló pótlása miatti túlórákra 
vagy az  azonnali toborzás költségeire gon-
dolnunk.

Elszámolás a munkavállalóval

A munkaviszony megszüntetésének jogcímé-
től függetlenül a  munkáltatónak a  munka-
vállalóval el kell számolnia, a munkaviszony 
megszűnésétől számított ötödik munkana-
pon a  munkavállaló részére ki kell fizetni 
a  munkabérét, egyéb járandóságait, vala-
mint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban és  egyéb jogszabályokban előírt 
igazolásokat [Mt. 80. § (2) bek.]. E kötele-
zettségnek attól függetlenül eleget kell tenni, 
hogy a munkáltató egyébként a (volt) mun-
kavállalóval szemben bármilyen igényt érvé-
nyesíteni kíván-e vagy sem. E kötelezettségek 
teljesítését a  munkavállaló a  vele szemben 
folyó esetleges peres eljárásra tekintet nél-
kül érvényesen követelheti. Ezzel a  címben 
feltett kérdésre választ adva elmondhatjuk, 
hogy egy leszámolás sem képzelhető el pon-
tos elszámolás nélkül.

A munkáltató a munkavállaló magatartását jogellenes mun-
kaviszony megszüntetéseként is értékelheti, és erre tekintettel 
a munkavállalóval szemben kártérítési igényt érvényesíthet.
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Több örökös, megosztott termőföld

Előfordulhat, hogy többen örökölnek meg egy 
termőföldet, de mindannyian nem kívánnak 
gazdálkodni, ezért úgy döntenek, hogy még 
az öröklés évében a tulajdonosi körből egy vagy 
két személy kivásárolja a  többieket.A  termő-
földhagyaték leltárban szereplő értékéhez ké-
pest magasabb vételárban gondolkodnak, azaz 
az eladóknál keletkezik adóköteles jövedelem.

Egy tulajdonos

Az első variáció szerint az  egyik tulajdonos 
a  többiek résztulajdonát vásárolná meg egy 
szerződés keretében.

Személyi jövedelemadó szempontjából 
az  adómentességi jogcímek alkalmazhatósá-
gát kell megvizsgálni. Ha csak egy tulajdonos 
lesz, akkor felmerülhet a  részaránytulajdon 

megszüntetése, a  birtok-összevonási célú vá-
sárlás vagy a vásárló 5 éves megművelésre irá-
nyuló mentesítő jogcímek alkalmazhatósága.

A részaránytulajdon megszüntetésével ösz-
szefüggő mentességi szabály csak akkor lenne 
alkalmazható, ha  a  régi szövetkezeti törvény 
eredményezte volna az  osztatlan közös tulaj-
don kialakulását.

Birtokösszevonásról abban az esetben be-
szélhetnénk, ha fizikálisan gyarapodna a vevő 
által birtokolt terület. Osztatlan közös tulajdon 
esetén erről nem beszélhetünk, hiszen nem 
pótlólagos földterület megszerzéséről van szó.

Marad a  vevőnek a  föld megművelésére 
vonatkozó ígérete, ami viszont működhet. Ez azt 
jelenti, hogy a  vevőnek 5 évig mezőgazdasági 
őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként kell 
hasznosítani a termőföldet, és ebben az eset-
ben minden eladónál a keletkező jövedelemből 
200 000 forint adómentessé válik.

Illeték szempontjából első körben ki kell 
szűrni, hogy az  eladó-vevők viszonylatában 
egyenes ágbeli rokonság fennáll-e. Ha igen, 
akkor az erre eső vagyonszerzés mentes az il-
leték alól. 

A fennmaradó, illetékköteles vagyonszer-
zéseknél vizsgálni kell annak a  mentességi 
szabálynak az alkalmazhatóságát, mely szerint 
az  illetéket nem kell megfizetnie, ha  a  va-

gyonszerző földművesként 5 évig megműveli 
a  termőföldet. Ez  a  mentességi jogcím egy 
vevő esetén alkalmazható, erről nyilatkozhat 
vagyonszerzéskor.

Előfordulhat, hogy az  örökölt termőföld 
haszonbérbe van adva. A mentességi szabály 
még azt is megengedi, hogy az 5 éves műve-
lést a  földhasználat megszűnésétől, de leg-
később a vagyonszerzést követő 5. év végétől 
számítva teljesítse.

Osztatlan közös tulajdon

A második variáció szerint a két vevő a vá-
sárlást követően osztatlan közös tulajdonba ke-
rül. Személyi jövedelemadó tekintetében az egy 
vevőnél még alkalmazható 5 éves művelésre 
vonatkozó adómentességi szabály nem alkal-
mazható, mivel mindketten a teljes földterület 
megművelésére tehetnének csak ígéretet.

Illeték szempontjából, ha valamelyik tulajdo-
nosnak egyenes ágbeli hozzátartozója a  vevők 
valamelyike, akkor erre a  vagyonszerzésre eső 
illetéket nem kell megfizetni. A termőföld 5 éven 
keresztül történő földművesként való megmű-
velésére hiába vállalkozna a vevő, a feltétel azt 
mondja, hogy a vevőnek kizárólagosan kell a föl-
det megművelnie. Tehát több vevő esetén ezek 
a mentesítő szabályok nem alkalmazhatóak.

Termőföld értékesítéséhez speciális adójogi szabályozás kapcsolódik. Az osztatlan közös tulajdonban lévő 
termőföld értékesítése kapcsán a legfontosabb dolog, amit le kell szögezni, hogy mi az értékesítés tárgya: 
tulajdoni hányad vagy az egész termőföld.

Termőföldvásárlás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Birtokösszevonásról abban az esetben beszélhetnénk, ha fi-
zikálisan gyarapodna a vevő által birtokolt terület.
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Üzletpolitikai cél

Akkor üzletpolitikai célú a kedvezmény, engedmény, ha a teljesítésig, 
a teljesítéskor mindenki számára azonos feltételekkel, előre meghir-
detett módon, ésszerűen elérhető üzletpolitikai célt szolgál, ami nem 
lehet (leegyszerűsítve) 100%-nál több, és azt a számlán feltüntetik. 
Gondolhatnánk, hogy akkor itt vége is a témának, de azért nézzük, mi 
rejlik a részletekben.

Áfa

Az Áfatörvény 71. § (1) bekezdése szerint: 
Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába 
nem tartozik bele

a) az  olyan ár- és  díjengedmény vagy ár- és  díjvisszatérítés (a 
továbbiakban együtt: árengedmény), amelyet az eredeti ese-
dékességhez képest az  ellenérték előrehozott megtérítésére 
tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg

b) a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás meny-
nyiségére tekintettel a  teljesítésig adott árengedmény vagy 
más, szintén a  teljesítésig adott üzletpolitikai célú árenged-
mény;

c) az a pénzösszeg, amelyet az adóalany a termék beszerzőjétől, 
szolgáltatás igénybe vevőjétől – mint az áthárított költség iga-
zolt végső viselőjétől – kap, feltéve, hogy az így kapott összeget 
az adóalany saját nyilvántartásában elszámolási kötelezettség-
ként tartja nyilván.

Az árengedmény abban az esetben üzletpolitikai célú, ha
a) az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más füg-

getlen fél számára is – azonos feltételek mellett – ésszerűen 
elérhető, vagy

b) az árengedmény nyújtójától független féllel is – azonos felté-
telek mellett – köthető és  számára ésszerűen elérhető meg-

állapodásban előre rögzített, vagy az annak alapján számított 
árengedmény pénzben kifejezett – adó nélkül számított – ösz-
szesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételé-
re jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben 
kifejezett – adó nélkül számított – összesített ellenértéke.

Az Áfatörvény nem ismer olyan árengedményt, melyet az  ügyletet 
megelőzően nyújtanak. A  termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tel-
jesítésével egyidejűleg, azaz azonnal nyújtott árengedmények az Áfa-
törvény 71. §, míg a teljesítést követően adott engedmények, utólagos 
engedmények a 77. § szerint ítélendőek meg.

Engedmények csoportosítása

Az engedményeket különböző szempontok alapján lehet csoportosí-
tani, melyek egyike az lehet, hogy mihez, mikor és miben (pénzben, 
termékben, szolgáltatásban) nyújtják. Így az alábbi csoportok lehet-
ségesek

– értékesítéskor, pénzben adott engedmény,
– értékesítéskor termékben, szolgáltatásban adott engedmény,
– az értékesítést követően, termékhez, szolgáltatáshoz közvetle-

nül kapcsolódóan adott engedmény,
– az értékesítést követően, a  termékhez, szolgáltatáshoz nem 

közvetlenül kapcsolódóan adott engedmény,
– az értékesítést követően, az ellenérték megtérítésének esedé-

kességére tekintettel adott engedmény,
– bónok, pontok, utalványok, kuponok akár önállóan is, de bele-

illeszthetők az előbbiekbe is.

Értékesítéskor, pénzben adott engedmény, az egyik legsűrűbben al-
kalmazott és nyújtott engedmény, mely szerint a vásárló a vásárlás 
helyén, az üzletben stb. a terméket, szolgáltatást az eredetileg meg-
hirdetett árnál olcsóbban vásárolhatja meg, a különbözetet az eladó 
engedményként nyújtja a vásárlónak. 

A cég marketingosztálya folyamatosan éberen tartja az adószakértőket. A vásárlás ösztönzésére különféle 
akciókat találnak ki, ami viszont elkerülhetetlen, hogy ennek az adózási következményeivel is tisztában le-
gyünk. Mert hiába a nagyobb forgalom, ha később az adóhiány azt elviszi.

Üzletpolitikai célú engedmény
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Birtokösszevonásról abban az esetben beszélhetnénk, ha fi-
zikálisan gyarapodna a vevő által birtokolt terület.
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Ezt az engedményt az eladó a vásárlásról kiállított számlán, nyug-
tán azonnal jelzi, azonnali engedmény. 

Erről van szó abban az  esetben is, amikor a  marketingesek 
az „áfamentes” napokat hirdetik. Valójában szó sincs arról, hogy ne 
kellene áfát fizetni az értékesítés után. Arról van szó, hogy az értéke-
sítéskor az áfa összegével azonos összegű engedményt kap a vásárló, 
és végeredményképpen ennyivel kevesebbet fizet.

Egy termék ingyen

Értékesítéskor termékben, szolgáltatásban adott engedmény, amikor 
az eladó nem pénzben (az ellenérték közvetlen csökkentésével) adja 
az engedményt, hanem a vásárláskor egyéb terméket, szolgáltatást, 
illetve ezek későbbi, ingyenes vagy kedvezményes igénybevételére 
jogosító, nevezzük úgy, hogy kupont ad a vevőnek. Ilyen pl. a „kettőt 
fizet, hármat vihet” típusú engedmény.

Az eladó egy meghatározott termékből vagy termékekből több da-
rab, mennyiség, vásárlása esetén ugyanazon az áron vagy (olcsóbb 
termékből egyet, ezt később érintem) „ingyen, ajándékba ad”, vagyis 
több termék megvásárlásakor egy termék ellenértékével megegyező 
összegű árengedményt kap a vásárló.

Ezekben az esetekben nem igazi ajándékozásról van szó, ugyanis 
az nem közvetlen ellenszolgáltatás nélkül valósul meg. A kedvezmény 
ekkor mennyiségre tekintettel adott engedménynek tekinthető, ame-
lyet az eladó a vásárlással egyidejűleg nyújt, nem pénzben, hanem 
ugyanabban vagy másik termékben.

Az értékesítésről kiállított számlán, nyugtán úgy kell az  enged-
ményként adott terméket feltüntetni, mintha annak értékét a szám-
lán/nyugtán szereplő termék eladási árából nyújtották volna. Ennek 
megfelelő a  számlázás „kettőt fizet, hármat vihet” akció esetén, 
ha a számlán mind a három termék összértékét feltüntetik, a harma-
dik termék összegének értékét pedig negatív előjellel, engedmény-
ként számoljuk el.

A számlán célszerű elkerülni az  „ajándékba” adott termék érték 
nélkül vagy nullaforintos értéken való feltüntetését, mert ekkor a bi-
zonylat félreérthető lehet, az eszköz térítés nélküli átadása gazdasági 
eseményét igazolja.

„Egy termékhez másik termék” típusú engedmény az, ha a termék 
eladója nagyobb értékű termék vásárlása esetén ajándékba ad egy 
másik, általában kisebb értékű terméket. Az ajándékozás szó szerinti 

értelemben ekkor sem valósul meg, mert az eladó itt sem ellenszol-
gáltatás nélkül, hanem azért adja a terméket ajándékba, mert a má-
sik terméket a vevő már megvásárolta.

Az engedménynek ezt a típusát úgynevezett természetbeni enged-
ménynek tekintjük.

Üzletpolitikai cél

Az Áfatörvény szigorú felsorolást tartalmaz, mi is  tekinthető enged-
ménynek. Fontos hangsúlyozni, hogy az Áfatörvény adóalap-csökken-
tő hatású azonnali engedményként csak azokat az  engedményeket 
ismeri el, amelyek üzletpolitikai célúak. Eleve üzletpolitikai célúnak 
tekinti az  előrehozott fizetésre, valamint a  mennyiségre tekintettel 
adott engedményt.

A további esetben vizsgálni kell, megfelel-e az engedmény az üz-
letpolitikai célnak vagy sem. Minősítés szempontjai:

– Az árengedmény nyújtójától független féllel kötött ügylet.
– Más független fél számára is  azonos feltételek mellett adott 

engedmény.
– Ésszerűen elérhető, 

az árengedmény pénzben kifejezett adó nélkül számított összesített 
összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító ter-
mékértékesítések, szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett adó nél-
kül számított összesített ellenértéke. 

Különös tekintettel kell lennünk tehát a  „mindenkinek egyenlő 
feltételekkel” rendszerre, mert könnyen áfahiány lehet a vége.

Egy kedvezményt nem mindenkinek egyenlő összegben kell biz-
tosítani, hanem egyenlő rendszerben. Könnyű a helyzet, ha van egy 
termék, amiből 3 vásárlása esetén a 4.-et ajándékba adjuk. 

Viszont vannak ennél bonyolultabb engedmények is. Például min-
denkinek adunk valamit, aki a héten kétszer vásárol bizonyos összeg 
felett. 

Az értékesítésről kiállított számlán, nyugtán 
úgy kell az engedményként adott terméket 
feltüntetni, mintha annak értékét a szám-
lán/nyugtán szereplő termék eladási árából 
nyújtották volna.
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kentett ellenértéket veszi figyelembe, így az adófizetés a kupon 
értékével csökkentett összeg után történik.

– Ha a  kupon az  Áfatörvény szerint pénzhelyettesítő eszköznek 
tekinthető, akkor az  ügylet nem engedmény az  áfa rendsze-
rében, hanem pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetés, ami 
azt jelenti, hogy a megvásárolt termék teljes ára után áfát kell 
fizetni.

– Találkozhatunk olyan esettel is, amikor az üzletek különböző új-
ságok, hirdetési lapok segítségével, egy adott termékre és nap-
ra kijelölve, különböző százalékokban megjelölt kuponokat (ku-
ponfüzeteket) biztosítanak a  vásárlóknak. Ha a  kupon olyan 
engedményre jogosító igazolás, ami egy (azonnali) meghatá-
rozott százalékos engedményre jogosítja annak felmutatóját, 
akkor a kupon kapcsán azonnali engedmény nyújtása történik. 
Az áfa alapja ebben az esetben az engedményre jogosító iga-
zoláson szereplő százalékos mértékkel csökkentett vételár lesz. 
(Ilyen pl. a Glamour-napokon adott engedmény.)

Skontó

Az értékesítést követően, az  ellenérték megtérítésének esedékessé-
gére tekintettel adott engedmény, ha  a  vevő az  eladónak a  meg-
állapodásuk szerinti időponton belül fizet, ezért általában enged-
ményt kap a  vételárból. Az  eladó sok esetben finanszírozási okból 
adja ezt a típusú engedményt, mert a hosszú fizetési határidők miatt 
a készletmozgás így számára könnyebben finanszírozható. Az „előre 
fizetés” címen adott engedmény, a skontó az értékesítés ellenértéke 
kifizetésének esedékességével függ össze. Sok helyen kvázi fordított 
kamatnak is tekintik, mert az ellenérték pénzügyi realizálásához kap-
csolódik.

Ha a skontó érvényesítésére az Áfatörvény szerinti teljesítést köve-
tően kerül sor, az utólag adott engedménynek tekintendő. Az enged-
ményt nyújtó adóalany dönthet arról, hogy azt számlázott vagy nem 
számlázott engedményként kezeli. 

Ha a  teljesítést követően érvényesített skontót az  engedményt 
nyújtó adóalany számlázza, az  eredeti teljesítésről kiállított számlát 
a skontó adataival módosítani kell, melyet ún. számlával egy tekintet 
alá eső okirat kibocsátásával megtehet, és a módosításnak megfele-
lően csökkenthető az adóalap.

Ezzel ellentétben a gyakorlatban talán gyakrabban választott meg-
oldás, hogy ezt nem számlázzuk, hanem a  megállapodás alapján 
könyveljük. Ez viszont áfaalapot nem módosít.

Az is fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen, aki vásárol. 
Hogy tudok az akcióról mindenkit értesíteni? Ehhez megoldás lehet, 
ha  kiírjuk a  weboldalra, betesszük az  akciós újságba vagy beírjuk 
a heti hírlevélbe stb. 

Kuponok

Későbbi engedményt biztosító kuponok, ha az eladó azzal jutalmazza 
vásárlóját, hogy értékesítéskor, későbbi vásárlásaihoz meghatározott 
összegű vagy mértékű engedményre jogosító igazolást (törzsvásárlói 
kártyát, kuponokat stb.) ad. E kuponokat egy későbbi felhasználáskor 
az  eladó a  kuponon feltüntetett összeg vagy százalékérték megha-
tározásával, a  vásárlásról kiállított számlában, nyugtában adott en-
gedményként kezeli, s a vásárlónak az  így csökkentett összeget kell 
kiegyenlítenie.

Kuponokban megvalósuló engedményekkel összefüggésben áfa 
szempontjából az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

– Ha a kupon meghatározott, konkrét, forintban kifejezett érték-
kel bír, és a meghirdetett akció szerint az adott kupon bizonyos 
termékek vásárlásakor a vételár egy részének kiegyenlítéséhez 
felhasználható, akkor a teljesítéssel egyidejűleg adott üzletpo-
litikai engedményről beszélhetünk. Ebben az esetben az érté-
kesítő az  áfaalap meghatározásakor a  kupon értékével csök-

Az értékesítésről kiállított számlán, nyugtán 
úgy kell az engedményként adott terméket 
feltüntetni, mintha annak értékét a szám-
lán/nyugtán szereplő termék eladási árából 
nyújtották volna.

9. oldalwww.iranyadomagazin.hu
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Az adóhatósághoz bejelentendő adatok köre folyamatosan bővül, a nyári törvénycsomag szerint jövőre egy 
újabb adatra kíváncsi lesz az adóhatóság.

Bejelentési kötelezettség   Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bejelentési kötelezettségek
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Székhelyszolgáltatás

A 2017. január 1-jén bevezetett rendelkezés 
értelmében a 2017. január 1. után kötött szék-
hely-szolgáltatási szerződéseket a szolgáltatás 
igénybe vevőjének be kell jelenteni a  NAV-
hoz. A legújabb törvénymódosítás viszont szé-
lesebb körben ad feladatokat.

Azoknak az  egyéni vállalkozóknak, illetve 
cégbejegyzésre kötelezett adózóknak, akik 
nem idén, hanem korábban kötöttek szék-
hely-szolgáltatási szerződést, őket is  terheli 
bejelentési kötelezettség. 

A határidő: 2017. szeptember 29. 

Székhelyszolgáltató fogalma

Pontosításra került továbbá a székhelyszolgál-
tató fogalma is, mellyel egyértelművé válik, 
hogy az üzletszerű gazdasági tevékenységként 
folytatott székhelyszolgáltató magánszemé-
lyeken kívül az  ilyen tevékenységet folytató 
szervezetek is székhelyszolgáltatónak minősül-
hetnek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 80. számá-
ban megjelent a székhelyszolgáltatásról szóló 
7/2017. (VI. 1.) IM rendelet. A rendelet értel-
mében a  székhelyszolgáltatásról a  feleknek 
írásbeli megbízási szerződést kell kötni. 

A megbízási szerződéssel egy tekintet alá 
esik a  felek közötti bármilyen szerződés, 

Külföldi adatszolgáltatás

Bár a  bejelentést nem a  külföldi bank teszi 
meg, azért ne gondoljuk, hogy nincs az adó-
hatóságnak információja külföldről. A  bank-
számlát eltitkolni tehát nem érdemes, mert 
bár látszólag azért kell nekünk megtenni a be-
jelentést, hogy az adóhatóság adatbázisa teljes 
legyen, valójában a külföldi bankoknak is van 
valamifajta jelentési kötelezettségük, de tőlük 
az  információ elég lassan érkezik be a  NAV-
hoz.

Így egy esetleges inkasszó esetében sokkal 
kevésbé lenne hatékony a behajtás.

Határidő

A törvényi hely módosítása, illetve hatálybalé-
pése 2018. január 1-je, így csak azokat a bank-
számlákat kell bejelenteni, amelyek ezen vagy 
az ezt követő napon élnek.

A bejelentésre generálisan 15 nap van, így 
a  korábban nyitott számlákat 2018. január 
15-ig, a későbbieket a nyitástól vagy megszün-
tetéstől számított 15 napon belül kell bejelen-
teni. (Kivéve, ha  valami egyedi tájékoztatást, 
illetve határidőt nem kapunk.)

Törvényi hely

A jogszabályi hely az  adózás rendjéről szóló 
törvény, aminek a  16. §-a hosszasan sorolja 
a bejelentési kötelezettségeket.

Az Art. 16. § (3) bekezdése a következő r) 
ponttal egészül ki: 

„a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint be-
jelentkező gazdasági társaság külföldi pénzin-
tézetnél vezetett valamennyi érvényes számla-
számát, a  számlát vezető külföldi pénzintézet 
nevét, valamint a számla megnyitásának és le-
zárásának napját.”

A bankszámlák bejelentése még abban 
az értelemben is új, hogy a belföldi bank-
számlák nyitását, illetve megszüntetését 
az  adóhatósághoz nem kell bejelenteni, 
mert azt a  pénzintézet teljesíti. Ez  a  teher 
tehát már régóta nem az  adózók vállát 
nyomja.

A külföldi bankszámlákra vonatkozóan ér-
telemszerűen nem várható a bankoktól beje-
lentés, hiszen nem adóalanyok Magyarorszá-
gon, így rájuk a magyar jogszabály nem tehet 
ilyen kötelezettséget. Marad tehát az  adózók 
bejelentése.

Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbí-
zott kizárólagos tulajdonában van, vagy amelyre a megbízott 
használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
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aminek eredményeként a  megbízott biz-
tosítja a  megbízó cég székhelyét, azonban 
a  megbízó az  ingatlant ténylegesen nem 
használja, és  a  székhelyhez kapcsolódó 
kötelezettségeknek nem a  cég törvényes 
vagy szervezeti képviselője vagy alkalma-
zottja tesz eleget. A  felek közötti szerződés 
nem lehet határozott idejű, kivéve, ha maga 
a megbízó cég létesítése is határozott idő-
re jött létre. Székhelyül csak olyan ingatlan 
szolgálhat, amely a  megbízott kizárólagos 
tulajdonában van, vagy amelyre a  megbí-
zott használati jogát az  ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyezték.

Iratmegőrzés

A szerződésben meg kell határozni azokat 
az iratokat, amelyeket a megbízott a megbízó 
javára a  székhelyen őriz. Ezek közé az  iratok 
közé legalább a  cégiratok, hatósági enge-
délyek, adóhatósági adatbejelentések, vala-
mint a számviteli beszámoló tartoznak. A cég 
névtábláját jól látható helyen ki kell helyezni 
az  ingatlanra. Amennyiben a megbízott több 
cég székhelyszolgáltatását látja el, a megbízot-

tak iratait egymástól elkülönítve kell tartania. 
Az  átvett iratokról, ingóságokról naprakész 
jegyzéket kell vezetnie a megbízottnak.

A székhelyszolgáltatás ideje alatt a megbí-
zott köteles gondoskodni a  cégnek érkezett 
iratok átvételéről, és erről a megbízót 1 mun-
kanapon belül értesíteni kell.

A rendelet kiterjed a  már hatályban lévő 
székhely-szolgáltatási szerződésekre is, ame-
lyeket legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kell e 
rendelet előírásainak megfelelően módosíta-
ni. Ha a felek közötti szerződést nem foglalták 
írásba, a szerződést írásba kell foglalni. A ren-
delet előírásai nem vonatkoznak arra az eset-
re, ha  a  felek közötti székhely-szolgáltatási 
szerződés 2017. augusztus 31-ig megszűnik.

Munkavállalók végzettségének 
bejelentése

Ezt már majdnem két éve alkalmazzuk, 
és  meggyőződésem, hogy az  előírást nem 
megszerettük, sőt. Én úgy érzem, hogy inkább 
már megtanultunk együtt élni azokkal a hely-

zetekkel, amikor nem áll rendelkezésünkre 
az adat.

Egyfajta tájékoztatás szerint addig nem áll-
hat a dolgozó munkába, amíg nem mutatja be 
a végzettségét igazoló okiratot.

Ez viszont csak abban az esetben lehet igaz, 
ha azt a munkavégzéshez előírtuk. 

De vajon tudnunk kell-e, hogy milyen 
szakképesítése(i) van(nak) a  dolgozónak, 
ha a munkaköréhez például egy „B” kategó-
riás jogosítványt írtunk elő?

Ha nem hozza be a  dolgozó vagy nem 
akarja behozni, akkor attól még a munkakörét 
ellátja, és ha munkába áll, akkor be is kell je-
lenteni.

A szűk két év alatt kialakult megoldás 
az lett, hogy az adatot valamilyen módon nem 
töltjük ki: kihúzzuk vagy beírjuk, hogy „nem áll 
rendelkezésre”. 

További gond, hogy ezt utólag már nem 
tudjuk módosítani, mert ha  a  munkavi-
szony adataiban nem történt változás, akkor 
az 1041-es bejelentésre nem lehet módosítást 
beadni.

A problémára néhány kreatív könyvelői 
megoldás:

– Kijelentettük a  munkavállalót, majd 
a  következő nappal bejelentettük 
a szakképzettségére vonatkozó adatok-
kal. (Szerintem ez  valótlanságot takar, 
hiszen a munkaviszony nem szűnt meg.)

– Töröltem a bejelentést és beadtam új-
ként a szakképzettségi adatokkal. 

– Elküldtük a  hibaüzenettel ellátott he-
lyesbítő nyomtatványt.

– Nem teszek semmit. Ha nem lehet ja-
vítani, hát akkor így marad. (No com-
ment!)
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Az előző cikkben bemutattam a társaságiforma-váltás (átalakulás) során készítendő vagyonmérlegekkel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat. Jelen írásomban hangsúlyozni szeretném, hogy az egyesüléseknél is érvé-
nyesek a  leírt szabályok a következőkben ismertetett alábbi eltérésekkel. Emlékeztetőül megjegyezném, hogy 
az egyesülésnek két fő típusa van. Az első a beolvadás, amelynek során minimum két jogelőd van a vagyoni vi-
szonyait átadó és ezzel megszűnő, valamint az átvevő társaság, amelyik változatlan formában folytatja tovább 
tevékenységét. A második az összeolvadás, amely eljárásban szintén minimum két cég vesz részt jogelődként, 
amelyek a fúzió bejegyzésével megszűnnek és átadják vagyoni viszonyaikat az újonnan létrejövő jogutódnak.

Beolvadás

Jogelőd társaság vagyonmérlege
Tekintettel arra, hogy ezen átalakulástípus lényege, hogy a beolvadó 
társaság megszűnik, az  átvevő cég pedig folyamatosan tovább mű-
ködik, így csak a beolvadó társaságoknál merülhet fel az átértékelés 
lehetősége, az átvevő vagyonmérlege csak könyv szerinti értéken ké-
szíthető el.

A vagyonmérleg-tervezetek alapjául szolgáló kiinduló mérlegeket 
a beolvadás során is a jogelőd társaságok az első (fúziós szándékot 
elhatározó) döntés szerinti fordulónapra vonatkozóan készítik el, me-
lyeket üzleti év végi fordulónap esetén a szokásos zárás alapoz meg, 
míg évközinél kvázi zárást kell elvégezni. Az első döntésnél határozzák 
meg, hogy melyik a beolvadásban részt vevő és melyik az átvevő tár-
saság. Természetesen valamennyi jogelőd társaság elkészíti a vagyon-
mérleg-tervezetét.

Jogutód társaság vagyonmérlege
A beolvadásnál az átvevő jogutód társaság kiinduló adata (oszlopa). 

Eltérés a  társaságiforma-váltáshoz képest, hogy több 1. oszlop 
adatot összegez a  beolvadással létrejövő jogutód társaság vagyon-
mérlege. Minimum szerepeltetendő az átvevő társaság könyv szerinti 
értéken, valamint a beolvadó társaság vagyona (piaci/könyv szerinti 
értéken), illetve több beolvadó részvétele esetén valamennyi résztve-
vő beolvadó társaság vagyona.

• Különbözetek elszámolása a jogutódnál is egyrészt a kiadandó 
vagyon és az átalakulás keretében végrehajtandó tőkeemelés 
adatait tartalmazza a társaságiforma-váltásnál ismertetett sza-
bályokkal.

Az egyesülések számviteli kérdései   Egri-Retezi Katalin

Az egyesülések számviteli kérdései
Szerző: Egri-Retezi Katalin

• A beolvadás vagyonmérleg tervezetei és végleges vagyonmérle-
gei is csak a tőkeemelés és tőkeleszállítás elszámolásának eltérő 
bemutatási szabályából fakadóan térhetnek el. Emlékezzünk, 
az előző cikkben felhívtam a figyelmet arra, hogy amennyiben 
az átalakulás keretében hoznak döntést tőkeemelésről, melyet 
a cégbírósági bejegyzésig nem teljesítenek, akkor azt a végleges 
vagyonmérlegben jegyzett, de be nem fizetett tőkeként kell sze-
repeltetni. Emiatt a saját tőke negatív előjelű mérlegtételt is tar-
talmazhat, de csupán a végleges vagyonmérlegben. 
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• Rendezések
A következő oszlop a saját tőke rendezésére szolgál. Az átren-
dezésre vonatkozó előírások azonosak a társaságiforma-váltás-
nál részletezettekkel. 

Gyakori hiba, hogy a  különbözetek és  a  rendezés oszlop 
adatait nem különítik el a  vagyonmérlegekben, pedig az  is-
mertetett vagyonmozgásokat szigorúan a törvény szerinti meg-
bontásban kell bemutatni. 

Ebből adódhatnak olyan kérdések, hogy milyen módon kell 
eljárni akkor, ha  az  egyesülés során az  eredménytartalékba 
helyezik a beolvadó társaság jegyzett tőkéjét, ugyanakkor an-
nak tulajdonosa részére tőkekivonás is megvalósul.

Erre a  tranzakcióra nem kerülhet ily módon sor, mivel 
előbb kell a különbözeteknél az átalakulás során elhatározott 
tőkeemeléseket, illetve kivonásokat végrehajtani, majd a ren-
dezés oszlopban kerülhet sor a  végleges sajáttőke-struktúra 
kialakítására. 

A tőkekivonásnál pedig jellemzően elfeledkeznek a jegyzett 
tőkén felüli arányos tőke- és  eredménytartalék kifizetéséről, 
ami magánszemélyeknél általában szja-köteles rész. 

Az átcsoportosításnál pedig az Sztv. 140. § (7) bekezdését 
fontos figyelembe venni, mely szerint az átalakulással létrejövő 
gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében az  eredmény-
tartalék összege csak a  hivatkozott korrekciók miatti tételek 
összevont pozitív értékével haladhatja meg az átalakuló gazda-
sági társaság vagyonmérleg-tervezetében egyébként szereplő 
eredménytartalék összegét.

• Utolsó oszlop 
A beolvadással létrejött társaság vagyonát tartalmazza (az előző 
oszlopadatok összevonásával), ebben az oszlopban találhatjuk 
az egyik legfontosabb adatot, a jogutód társaság vagyonmérleg 
szerinti saját tőkéjét.

Az átalakulási törvény szerint a rt.-knél az egyesülési szer-
ződésben rögzíteni kell az egyesülő részvénytársaságok részvé-
nyeinek a  cserearányát, vizsgálni kell a  jogelődökben az  egy 

További korrekciók a különbözetek oszlopban beolvadás 
során

Meg kell szüntetni a  beolvadásban részt vevő társaságok kölcsö-
nös részesedéseit, valamint a  kölcsönös követeléseket/kötelezett-
ségeket (ideértve az  időbeli elhatárolások hasonló tartalmú téte-
leit), továbbá a  kötelezettségjellegű céltartalékokat is. Felhívjuk 
a  figyelmet az  Sztv. 139. § (5) bekezdésére, amely a  követelések 
és kötelezettségek mellett az  időbeli elhatárolásokat is megemlíti 
mint kiszűrendő tételeket. A kölcsönös részesedések alatt nemcsak 
az egymásra szóló üzletrészeket/részvényeket értjük, hanem a be-
olvadó cég saját tulajdoni részesedését is. Figyelem! Csak a meg-
szűnő (beolvadó) társaságok saját üzletrészei szüntetendők meg, 
a  beolvasztó (továbbműködő) cég saját részesedésével nem kell 
a jogutód vagyonmérlegét korrigálni.

Felhívom a  figyelmet ezekre a  korrekciókra, mivel gyakori hiba, 
hogy nem kalkulálnak ezekkel a tételekkel az egyesülések elhatározá-
sánál, pedig ezek hatására akár a beolvadás is meghiúsulhat.

Miként jelennek meg ezek a korrekciók a  jogutód vagyonmérle-
gében?

A részesedések névértéke (jegyzett tőke ezzel csökken), 
ugyanakkor az  nem mindig egyezik a  részesedések bekerülési 
(könyv szerinti) értékével. A  kiszűrt részesedések könyv sze-
rinti értéke a  részesedések sort, az  ezzel összefüggő névérték 
a jegyzett tőke sor összegét csökkenti, míg a két összeg különb-
sége az eredménytartalék összegét módosítja. a követeléseknél 
is  előfordulhat, hogy eltér a  másik félnél nyilvántartott köte-
lezettség értékétől (pl. vásárolt követelések vagy értékvesztés 
miatt). Az  egymással szembeni követelések/kötelezettségek 
különbözetét is  eredménytartalékot módosító tételként kell fi-
gyelembe venni.

Fontos kalkulálni ezekkel a tételekkel is az egyesülések elhatározá-
sánál, hiszen negatívvá is válhat emiatt az eredménytartalék, ugyan-
akkor fontos szem előtt tartani azt a  szabályt, hogy a  beolvadással 
létrejött társaság vagyonmérlegében negatív tőkeelem (eredménytar-
talék) nem lehet.

Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy ezek az eredménytar-
talékot érintő korrekciók nem jelennek meg a  társasági adó rend-
szerében, hiszen nem futnak át az eredményszámlákon, hanem csak 
a rendezés oszlopban jelennek meg. 

Az első döntésnél határozzák meg, hogy 
melyik a beolvadásban részt vevő és melyik 
az átvevő társaság.
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és  a  tulajdonosi döntésnek megfelelő saját tőke struktúrát. 
Az átrendezésre vonatkozó előírások azonosak az előzőekben 
részletezettekkel. Az előző cikkben ugyan nem emeltem ki, de 
természetesen a  végleges vagyonmérlegben feloldható (visz-
szavezethető) a  lekötött tartalékból az  a  rész, amelyet az  át-
alakulás napjáig várhatóan bekövetkező vagyonvesztésre kellett 
képezni. 

• Utolsó oszlop 
Az összeolvadással létrejött – új – társaság vagyonát tartalmaz-
za (az előző oszlopadatok összevonásával).

Számviteli elszámolások egyesülés esetén 

Az átalakulás bejegyzését követően a megszűnő társaságok (beolvadó 
és  valamennyi összeolvadó) elkészítik a  számviteli törvény szerin-
ti záró beszámolót is, míg a  továbbműködő (beolvasztó) társaság 
csupán „kvázi” zárással támasztja alá a  végleges vagyonmérleget. 
Természetesen, ha az üzleti év fordulónapjára történik az egyesülés 
bejegyzése, akkor a beolvasztó is köteles a végleges vagyonmérleghez 
elkészíteni a közzéteendő beszámolót. 

A beolvasztó társaság évközi bejegyzés esetén az  analitikus 
és szintetikus nyilvántartásait nem zárja le, hanem a folyamatos 
könyvelésben veszi át a megszűnő társaság(ok) vagyonát. Az át-
vételt célszerű valamilyen elkülönített technikai számla alkalma-
zásával dokumentálni, továbbá bruttó módon elszámolni.A brut-
tó elszámolás a  társaságok közötti kölcsönös kapcsolatokból 
eredő tételekre vonatkozóan azt jelenti, hogy az egymással szem-
ben fennálló követelések/kötelezettségek (illetve részesedések) 
is  felvételre, majd kiszűrésre kerülnek. Amennyiben az értékük 
eltérne, a különbségük az eredménytartalékkal szemben rende-
zendő. 

A beolvasztó társaság értelemszerűen nem könyveli a  saját va-
gyonát „átvételként”, mivel a  nyilvántartásait vezeti tovább, ezáltal 

részvényre jutó saját tőke nagyságát, és többnyire ez alapján 
lehet meghatározni a cserearányokat. Egyébként a cserearány-
meghatározás módszerét a beolvadás könyvvizsgálójának is hi-
telesítenie kell.

A kft.-kre vonatkozóan nincsenek ugyan ilyen előírások, 
azért fontos, hogy az egyesülési szerződésben rögzítsék az új 
tulajdoni arányokat is. 

A tulajdonosok döntései szerint a jogutód társaság tőkeszer-
kezete átrendezhető, ami azt is  jelentheti, hogy a  jogelődök 
részesedéseinek a  névértéke eltérhet a  jogutódéhoz képest. 
Erre különösen az  egyesülés utáni osztalékfizetés arányainál 
kell figyelni, mivel az új struktúra szerint kerül meghatározásra 
a későbbiekben az egyes tagok osztaléka.

Összeolvadás

Jogelőd társaság vagyonmérlege
A beolvadással szinte azonos szabályok vonatkoznak az összeolvadó 
társaságok mint jogelődök vagyonmérlegeire. Minimálisan két cég 
vesz részt az átalakulásban, de valamennyi megszűnőként választhatja 
a piaci értékelést.

Piaci értékelés esetén az átalakuló jogelőd társaságok vagyonmér-
legeinek mérlegtételeit az alábbiak szerint bontjuk meg

Jogelőd társaság 
könyv szerinti 

értéken

Átértékelés- 
különbözetek

Jogelőd társaság 
vagyonmérlegadata

piaci értéken

Jogutód társaság vagyonmérlege
• Minimálisan két cég (mindkettő megszűnő) adatát kell külön-

külön oszlopban feltüntetni azzal az eltéréssel, hogy piaci érté-
kelés választása esetén mindkét oszlop átértékelt vagyon lesz.

• Különbözetek oszlop adatai lényegében azonosak a beolvadá-
séval. Eltérés a kölcsönös részesedések kiszűrésénél fordulhat 
elő, ugyanis valamennyi összeolvadó társaság saját üzletrészét 
meg kell szüntetni, mivel az összes cég megszűnik. 

• Rendezések
Beolvadással és  a  társaságiforma-váltással azonos módon 
ebben az  oszlopban kell biztosítani a  törvényi előírásoknak 

Amennyiben a cégbíróság a beolvadást 
pl. 2016. december 31-ével bejegyezte, ak-
kor ezzel a fordulónappal készülnek a jog-
elődök beszámolói és vagyonmérlegei is.
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„Szt. 141. § (3.a) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság (ki-
véve beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formá-
ban tovább működő gazdasági társaságot) könyvviteli nyilvántartásait 
az átalakulás napját követő nappal nyitja meg a végleges vagyonmér-
lege és a végleges vagyonleltára alapján.”

Az összeolvadásnál a  jogutódként létrejött új társaság vagyona 
a vagyonmérlegében a különbözetek, továbbá a  rendezések oszlo-
pok utáni korrigált értékkel kerül megnyitásra, így nem merülhet fel 
ezek külön könyvelési kérdése. 

Jogelőd teendői 

Beolvadásnál Összeolvadásnál 
Beolvadó társaságok az átalaku-
lás napjával lezárják a nyilvántar-
tásaikat.

Valamennyi összeolvadó lezárja 
a nyilvántartásait. 

Átvevő társaság nem zárhatja le 
az átalakulás napjával a nyilván-
tartásait (kivéve: átalakulás be-
jegyzésének időpontja az  üzleti 
év végére esik). 

Jogutód teendői 

Beolvadásnál Összeolvadásnál 
Beolvadó társaságok vagyonmér-
leg szerinti értéke (piaci érték) 
adata az átvevőnél a saját tőkével 
szemben könyvelendő.   

Az összeolvadással létrejött tár-
saság a végleges vagyonmérleg 
szerinti értékkel (utolsó oszlop) 
nyitja meg a nyilvántartásokat.

Könyvelendő a különbözetek és 
rendezés oszlop is!

Nem könyvelendő tehát a külön-
bözetek és rendezés oszlopa sem! 

Következő cikkünkben a szétválás fontosabb kérdéseivel foglalkozunk!
fel sem merül, hogy a tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése 
és nettó értéke változna az átalakulás bejegyzését követően. 

Szakmai körökben vitatott kérdésként merül fel az is, hogy a be-
olvadás esetén az átalakulás napját miként kell értelmezni. Amennyi-
ben a cégbíróság a beolvadást pl. 2016. december 31-ével bejegyez-
te, akkor ezzel a  fordulónappal készülnek a  jogelődök beszámolói 
és vagyonmérlegei is. A beolvadás során a változatlan formában to-
vább működő társaság esetén kérdéses, hogy az átvett vagyon melyik 
nappal könyvelendő (a bejegyzés napjával vagy az azt követő napon). 
Erre találhatunk a szakmában kétféle választ is, azaz a bejegyzés nap-
ján, mások szerint a következő napon. 

A számviteli törvény taxatív szabályozásából az a megoldás látszik 
kirajzolódni, hogy az átalakulás napjával kell a vagyonátvételt köny-
velni:

Amennyiben a cégbíróság a beolvadást 
pl. 2016. december 31-ével bejegyezte, ak-
kor ezzel a fordulónappal készülnek a jog-
elődök beszámolói és vagyonmérlegei is.

Egri-Retezi Katalin – A Correct Pénzügyi és 
Könyvszakértő Kft. vezető könyvvizsgálója, 
adószakértő, az átalakulások specialistája. 
Egri Ivánnal közösen a „Gazdasági társaságok 
átalakulása” című szakkönyvük már sok éve 
– a jogi, számviteli és adózási változásokat 

követve – átdolgozott kiadásokkal, mint a terület összefoglaló jel-
legű, gyakorlati kérdésekkel is foglalkozó munkája jelenik meg. Az 
„Állami és európai uniós támogatások elszámolása” című munká-
juk Egri Ivánnal és Ávár Mónikával közösen ugyancsak hiánypótló.
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Az előzmény

Az adónyomozók házkutatást tartottak egy köny-
velőirodában egy céggel kapcsolatos vizsgálat 
miatt. Ennek során az adott cégre vonatkozó va-
lamennyi fellelt dokumentumot lefoglalták, majd 
a NAV informatikusai a könyvelőiroda valameny-
nyi számítógépéről kimásolták a rajta lévő összes 
adatot. Az  adatok kimentése során az  összes 
többi ügyfélre vonatkozó adatot is kimentették. 

Nyilatkoztatták az  iroda dolgozóit, akik el-
mondták, hogy az  adott céggel kapcsolatban 
hogyan történt a  kapcsolattartás, a  pontos 
és  részletes könyvelési folyamat. Egy adott 
vezető személy került a nyilatkozatokban meg-
nevezésre mint kapcsolattartó és könyvelő.

Ezzel párhuzamosan az  érintett könyvelő 
magánszemélynél is  házkutatást folytattak le 
(aki odahaza is  végzett könyvelést), ahol va-
lamennyi számítógépről szintén kimentettek 
minden adatot, és itt már minden, a lakásban 
lévő cégre vonatkozó iratot is lefoglaltak. 

A könyvelőt már gyanúsítottként nyilatkoz-
tatták az üggyel kapcsolatban, ahol elmondták 
számára, hogy egy számlázási láncolatban 
részt vevő ügyfele, X. Y. jelentős összegű adó-
csalása gyanúja miatt nyilatkoztatják.

A könyvelő a  nyilatkozatában többek közt 
azt is elmondta, hogy 

• néha bizonylatok nélkül könyvelt, úgy, 
hogy az  ügyfél bediktálta a  költség-
számlában szereplő adatokat, melyet 
beállított a  könyvelésbe, azzal, hogy 
majd az ügyfele hozza a számlákat is;

• futártól és nem az iratanyag átadására 
jogosult személytől vette át a könyvelési 
anyagokat és a számlákat;

• az eredeti számlákat nem kapta meg 
a bevallás benyújtásáig;

• az ügyfél számlatömbjei azért voltak 
nála, mert segített a  számla kiállításá-
ban, hogy az ügyfélnek ne kelljen javít-
gatnia az elrontott számláit.

A vád

A nyomozóhatóság álláspontja szerint ezzel 
a fenti tartalommal megtett nyilatkozatával azt 
bizonyította a könyvelő, hogy tevékenyen részt 
vett a számlázási láncolat munkájában és köz-
reműködött a jelentős összegű, a gyanúsítás-
ban megfogalmazott adócsalásban. Ezért őt 
előzetes letartóztatásba helyezték és fogdába 
is szállították. 

Megközelítőleg csak 3 hónap után helyez-
ték szabadlábra.

Az iroda összes dolgozója a vezető könyve-
lő letartóztatását követő 1 héten belül kilépett, 
az  összes ügyfelük elvitte a  könyvelését még 
abban a hónapban. Az iroda bezárt.

Tanulság

Az ügyből szerintem a  következő tanulságok 
vonhatók le:

Nincs eredeti bizonylatok nélküli könyve-

lés, pláne nincs szóbeli bemondáson alapuló 
könyvelés és adóbevallás-benyújtás.

A könyvelési szerződésben rögzíteni kell azt, 
hogy ki jogosult iratanyag átadására és átvéte-
lére, és csak attól fogadunk be a könyveléshez 
szükséges iratanyagokat, és attól a személytől 
kérünk és fogadunk el információkat.

A könyvelés nem állít ki számlát az ügyfél he-
lyett, vagy ha igen, annak a feltételeit és körülmé-
nyeit nagyon, de nagyon alá kell dokumentálni.

Ha gyanúsítottként nyilatkoztatnak valakit, 
akkor is ismeri a törvények által biztosított jo-
gait, melyek szerint jogszerűen megtagadhatta 
volna a nyilatkozattételt. 

Ha nyilatkoztatnak valakit, akkor átolvas-
sa azt a szöveget, amit előtte aláíratnak vele, 
mely szerint megismerte a  tanúvallomásra 
vonatkozó jogait, mely azt is tartalmazza, hogy 
a nyilatkozattételt megtagadhatja.

Volt egy régi mondás, mely szerint az okos 
ember más kárából tanul. Kérlek benneteket, 
ti is vonjátok le a megfelelő következtetéseket 
és építsétek be a tevékenységetekbe az ennek 
kivédésére vonatkozó szabályokat.

Baráti üdvözlettel:
 Kiss-Orosz László
 okleveles ellenőrzési szakértő

Kedves Kollégák!
Hallottam egy rémisztő esetről, melynek a tanulságairól szeretnék in-
formációkat átadni.

Könyvelő mint gyanúsított   Kiss-Orosz László

Az efo keretében alkalma-
zott munkavállaló ezen tör-
vény szerinti foglalkoztatása 
alapján nem minősül a Tbj. 
szerinti biztosítottnak.

Könyvelő mint
gyanúsított

Szerző: Kiss-Orosz László

Kiss-Orosz László: A megfogalmazott 
küldetésem, hogy segítsem és megvéd-
jem az ügyfeleimet, a vállalkozásokat 
az adóellenőrzések buktatóitól és azok 
hátrányos hatásaitól.
http://kiss-oroszlaszlo.hu/
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Egyszerűsített foglalkoztatás a számvitelben

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 9. 
§ (1) bekezdése értelmében a munkavállaló (net-
tó) munkabért kap, amelyet a számviteli törvény 
rendelkezései szerint bérköltségként kell kimu-
tatni, az Efo-törvényben meghatározott közterhet 
pedig a bérjárulékok között kell elszámolni.

Nem tesz mást a kisvállalati alanya sem.

Efósok a kivában

A Katv. 20. § (3) bekezdése alapján személyi 
jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű rá-
fordítás minősül, amely a Tbj. szerint járulék-
alapot képez az adóévben.

A járulékalapot képező jövedelmet a  Tbj. 
4. § k) pontja határozza meg, ahol a fogalom 
végén van egy érdekes kiegészítés: „említett 
jövedelem hiányában a  munkaszerződésben 
meghatározott alapbér”.

Egyes értelmezések szerint ez utóbbi kategó-
ria magába foglalja az egyszerűsített foglalkozta-
tás esetén a munkavállaló részére kifizetett bért 
is, amiből az következne, hogy a kisvállalati adó-
alap részét képezi az egyszerűsített foglalkozta-
tás esetén a munkavállalónak kifizetett (nettó) 
munkabér, az adóalap meghatározásakor sze-
mélyi jellegű kifizetésként kell figyelembe venni 
a munkabér összegét.

Elég bizarrnak tűnik a levezetés, de ezt még 
egy NAV-os tájékoztatóban is  leírták. Ennek 
ellenére mégis érdemes a témát tovább bon-
colni. Logikusan a szocho és a szakképzési he-
lyett fizetett adó lenne a kiva, míg az efósoknál 
fizetendő közteher mellett bejönne a  kiva is, 
az olyan, mint a kettős adóztatás.

Egy másik értelmezés szerint

Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglal-
koztatásról szóló törvény 10. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében a  7. § (2) bekezdésében 

említett foglalkoztatás keretében alkalmazott 
munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása 
alapján nem minősül a  Tbj. szerinti biztosí-
tottnak, így az egyszerűsített foglalkoztatáshoz 
kötődően kifizetett bér nem értelmezhető úgy, 
mint amely járulékalapot képez.

Ennek következtében e foglalkoztatás során 
kifizetett összeg nem képezi a kisvállalati adó 
alanyánál a személyi jellegű kifizetések részét. 
Azt gondolom, hogy ezen értelmezés mellett 
a pont, azaz nem kivaalap az efós jövedelem.

Amikor mégis figyelni kell

Egyetlen összefüggés lehet a  kiva és  az  efo 
között.

A társasági adóról szóló törvény 3. számú 
melléklet A) rész 14. pontja szerint az egyszerűsí-
tett foglalkoztatásról szóló törvény szabályai sze-
rint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott 
részére az adózó által az egynapi munkáért ki-
fizetett munkabérből a minimálbér napi össze-
gének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés.

A Kiva-törvény szerint viszont az  adóalap 
növekedéseként kell figyelembe venni a Tao-tv. 
3. számú melléklet A) részében meghatározott, 
a  nem a  vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerülő egyes költségeket, ráfordításokat.

Azaz, a  minimálbér kétszerese feletti rész 
után mégis kell kivát fizetni.

A kiva egyik lényegi eleme, hogy a foglalkoztatás után fizetendő adóterhek eltérnek a normál szabályok-
tól. Ezzel összefüggésben viszont rengeteg értelmezésbeli kérdés van. A probléma gyökere mindig az, hogy 
a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást váltja ki, viszont a társadalombiztosítási já-
rulék alapját képező jövedelmek után kell megfizetni. Van tehát keveredés rendesen. Talán ez okozhatta 
a problémát az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is.

Egyszerűsített foglalkoztatás 
a kivában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az efo keretében alkalma-
zott munkavállaló ezen tör-
vény szerinti foglalkoztatása 
alapján nem minősül a Tbj. 
szerinti biztosítottnak.
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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.

?
Ez 18 éves szerződés esetén tehát 55 × 1/20 

× 18 = 49,5 millió forint.
Az illetéket pedig az ingatlan és a haszon-

élvezeti jog különbözete után állapítják meg.
Ebből viszont a  számviteli és  adózási 

kérdések is  levezethetők. Valójában két ügy-
let történik: egy ingatlanértékesítés és  egy 
haszonélvezetijog-szerzés.

Az ingatlanértékesítés értéke 55 millió fo-
rint, míg a haszonélvezeti jogot a vagyoni ér-
tékű jogok közé 49,5 millió forint értékben kell 
nyilvántartásba venni.

A kérdésben annyi a  pontatlanság, hogy 
nem az eladási ár az 5,5 millió forint, hanem 
a pénzügyileg rendezendő érték. 

Ugyanis annak ellenére, hogy két ügylet 
történik, a pénzügyi rendezésnél ezt kompen-
zációként lehet rendezni. 

Arra vonatkozólag nem terjedt ki a kérdés, 
hogy az ingatlanértékesítés áfás lesz-e, de vá-
laszunkban az áfamentességet feltételezzük.

Könyvelendő az  ingatlan eladása (T311 – 
K961 55 millió). 

Ezzel párhuzamosan kivezetjük az ingatlant 
a könyvekből, külön a bruttó értéket és az ér-
tékcsökkenést (T861 – K12, T129 – K861).

Nyilvántartásba vesszük a  vagyoni értékű 
jogot (T11 – K45 49,5 millió).  

A választ azzal kezdeném, hogy a  kérdező 
is  helyesen írja azt, hogy meg kell állapítani 
a haszonélvezeti jog értékét.

A haszonélvezet egy vagyoni értékű jog. 
Értéke egyenlő a  vagyoni értékű joggal ter-
helt ingatlan – terhekkel nem csökkentett 
– forgalmi értékének egyhuszad részével.  
Határozott idejű haszonélvezeti jog kikötése 
esetén annyival kell szorozni ezt az  értéket, 
ahány évre szól a kikötés. 

Pénzügyileg kiegyenlítésre kerül az ellenér-
ték, kompenzálva a vagyoni értékű jog értéké-
vel (T384 – K311 5,5 millió, T45 – K311 49,5 
millió).

A társaság eladja a tárgyi eszközei között nyilvántartott ingatlanát 18 éves haszonélvezetijog-
fenntartással. Az ingatlan könyv szerinti értéke 35 millió forint. Az ingatlan piaci értéke körül-
belül 55 millió forint. Az eladási ár 5,5 millió forint lenne.

Az illetéktörvény értelmében a vevő illetékfizetési kötelezettségének az alapja: az 55 millió forin-
tos piaci ár 1/20-ad részének tizennyolcszorosával, vagyis 49 500 000 forinttal csökkentett  összeg. 
Az eladó és a magánszemély vevő az eladási árat is ennek figyelembevételével állapította meg. 

Kérdésem a gazdasági esemény könyvelése és adóvonzata.
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ják, és  a  vételárat kiegyenlítik az  utalvánnyal. 
Az utalvány ebben az esetben csak fizetőeszköz, 
mert a számlát kell elszámolnia a munkáltató-
nak, és természetesen a munkaruhát a kihor-
dási időig nyilvántartásba kell vennie.

Az adminisztráció, a  kezelési költség 
és egyéb rejtett kockázatok miatt javaslat, hogy 
ezekben az esetekben is inkább a munkáltató 
vegye meg a  kötelező védőruhát és  ossza ki 
a dolgozóknak.

Lehet-e a munkaruhát a dolgozóknak utalvány for-
májában adni?

kockázatot rejt. Ha az utóbb említett formaruha 
az előírás, akkor azt életszerűen a munkáltató 
készítteti és osztja ki a dolgozóknak. Ehhez nem 
kell semmilyen külön utalványt vásárolni.

Ha a  munkakörhöz előírás egy védőruha 
viselése (pl. egy raktáros esetében a  fémbe-
tétes cipő), akkor ennek beszerzése már lehet 
a munkavállaló feladata.

Ehhez kaphat utalványt, de értéke és  fel-
használása szigorúan a  szabályzatban meg-
határozott módon történhet. Ha a  kiosztott 
utalványt nem csak munkaruhára váltják be, 
gond van.

Előfordulhat olyan eset, az  utalvány csak 
arra szolgálhat, hogy megállapodnak egy keres-
kedővel, és  a  munkavállalók ott vásárolhatják 
meg a munkaruhát. Odamennek, megpróbál-

Az Szja-törvény 1. számú mellékletének 8.24. 
pontja 1999. január 1. óta nem változott. A nem 
pénzben kapott juttatások közül adómentes: „a 
munkáltató által a  munkavállaló magánsze-
mélynek adott munkaruházati termék”.

A munkaruha juttatásához szükség van egy 
cégen belüli szabályzatra, ami előírja annak 
viselését. Vagy azért, mert az az utcai ruhánkat 
megvédi, vagy azért, mert az valamilyen meg-
különböztető jelzéssel van ellátva. Az  ország 
kedvenc hamburgeresénél az eladókon viselt 
egyenruha így formaruhának tekinthető, ami 

belefér a  munkaruha ka-
tegóriájába.

A munkaruha 
utalványban történő 
juttatása rengeteg 
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Konkrét eset

A konkrét eset úgy néz ki, hogy adott egy kft., 
amely az egyik tagjától visszavásárolja a teljes 
– jelen esetben 20%-os – részesedését. Ezt 
a  részesedést a  többi két tagnak (férj és  fe-
leség, korábbi részesedésük 40-40% volt) in-
gyenesen, egyenlő arányban odaadja. A  cég 
eszközállományának 95%-a ingatlan. 

Visszavásárlás adókötelezettsége

A részesedés megváltásakor a  tag részére 
kifizetett összeg tartalmazhat árfolyamnye-
reségből származó jövedelmet, azaz sze-
mélyi jövedelemadót, illetve egészségügyi 
hozzájárulást (14%) kell a  cégnek levonnia 
a  megállapított jövedelem alapján. Illeték-
fizetési kötelezettség nem merül fel, mivel 
vagyongyarapodásról ebben az  esetben 
nem beszélhetünk, hiába minősül kapcsolt 
vállalkozásnak a  cég, illetve a  megmaradó 
tulajdonosok.

Ingyenes szétosztás

A visszavásárolt üzletrészt a cég a fennmaradó 
tulajdonosi körnek egyenlő arányban osztja 
szét, ellenérték nélkül.

ló, hogy nem lehet a munkájuk díjazásának 
tekinteni. Ha nincs jogviszony, vagy meglé-
vő jogviszonyhoz nem lehet hozzárendelni 
a  juttatást, akkor egyéb összevonás alá eső 
jövedelemnek tekintendő (15% személyi jö-
vedelemadót fizet a  magánszemély, illetve 
22% eho terheli a céget). 

Ingatlanvagyon miatti illetékkérdés

Illeték tekintetében az  ingatlanvagyonnal 
rendelkező cégben történő pótlólagos üz-
letrész megszerzése utáni kötelezettség me-
rülhet fel. A cégben az eszközállomány több 
mint 75%-át teszi ki az ingatlanvagyon, illetve 
a közeli hozzátartozókkal együtt számított üz-
letrészhányad mindkét maradó tulajdonos 
esetén 75% feletti lesz. Tehát visszterhes 

Az üzletrész ingyenes átruházásánál vizs-
gálni kell, hogy a  maradó tagok milyen jog-
viszonyban vannak a  céggel. A  személyesen 
közreműködő tag, az ügyvezető tag esetében 
felmerül, hogy tevékenységük ellenértékének 
tekinthető az üzletrészjuttatás. Azért a feltéte-
les mód, mivel a szerzés egyéb körülményeit 
is figyelembe kell venni. 

Például, ha a  juttatott üzletrész több tíz-
milliós forgalmi értékkel bír, akkor nyilvánva-

Az üzletrészekkel kapcsolatos kérdések általában bonyolultak, szinte biztos vagyok benne, hogy nem 
ez az utolsó cikkünk a témában. Ma az ajándékozásra hozunk példát.

Üzletrész-ajándékozás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az üzletrész ingyenes átruházásánál vizsgálni kell, hogy 
a maradó tagok milyen jogviszonyban vannak a céggel.
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vagyonátruházás esetén volna illetékfizetési 
kötelezettség.

Az illeték szabályozása ajándékba adott 
üzletrész esetén nem ír elő kötelezettsé-
get, ha  a  megajándékozottnak személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettsége ke-
letkezik. 

Lényeges momentum, hogy ajándék-
ról beszéljünk, azaz a  juttatásért cserébe 
a  magánszemély semmit nem fizet, illetve 
nem dolgozik meg érte. Ha személyi jöve-
delemadó tekintetében nem kapcsolom 
jogviszonyhoz a juttatást, azaz egyéb jövede-
lemnek tekintem, akkor illetékfizetési kötele-
zettség nem keletkezik a  kapott üzletrészre 
tekintettel. 

Más a  helyzet viszont, ha  jogviszonyhoz 
rendelem a  juttatást, tehát azt mondom, 
hogy a  cégben ellátott tevékenységének el-
lenértékeként kapja a  részesedést. Ebben 
az esetben a kapott részesedés nem tekint-
hető ajándéknak, azaz visszterhes ügylet tár-
gya lesz. 

Visszterhes ügylet esetén pedig belépne 
az  illetékfizetési kötelezettség (az ingatlanva-
gyon pótlólagos vagyonszerzésre – esetünk-
ben 10-10% – eső forgalmi értékének 4%-a 
lesz az illeték). 

Csakhogy van itt még egy fordulat: 
a  kapcsolt vállalkozások közötti, ingatlan-
vagyonnal rendelkező társaságban történő 
részesedés átruházása mentes a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól. A  példabeli 
esetben a  férj és  feleség együttesen több 
mint 50%-os tulajdonosa a cégnek, így a cég 
és a részesedésben részesülő magánszemé-
lyek kapcsolt vállalkozások, azaz a  cégtől 
„ellenérték fejében” kapott részesedésre 
tekintettel mégsem keletkezik illetékfizetési 
kötelezettség.

Példa

Adott egy magyar cég, amely Németország-
ból szerez be kockázatos terméknek nem 
minősülő alapanyagokat. Az  ötféle alap-
anyagot nevezzük A, B, C, D, E terméknek. 
A külföldi partnertől megveszik az alapanya-
gokat, és azt egy Budapest alatt elhelyezke-
dő logisztikai raktárba tárolják be. A  fuvart 
a  német eladó intézi. Egyidejűleg 2-3-féle 
terméket szereznek be nagyobb mennyiség-
ben. Ezeket a beszerzéseket hetente bonyo-
lítják.

A közösségi beszerzéssel párhuzamosan 
minden harmadik napon a  logisztikai raktár-

Ha megbontják a csomagolást

Addig nincs kérdés, amíg az  átrakó raktár-
ban nem bontják meg a  termékegységet, 
azaz ugyanazokat a  termékeket ugyanabban 
a mennyiségben rakják át és szállítják tovább 
egyik gépjárműről a másikra. Ha a termékegy-
séget megbontják, akkor máris nehéz helyzet-
ben találjuk magunkat. Az ekáer-szám ugyanis 
azon termékegységet azonosítja, amelyet egy 
feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel 
fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon törté-
nő egyszeri mozgása során.

Szemléltetésképpen példán keresztül mu-
tatom be a megoldást. 

Az ekáer 2015-ös indulása óta még mindig találkozunk olyan, soka-
kat érintő kérdésekkel, melyekre nem nagyon lehet egyértelmű választ 
adni. Az  egyik ilyen kiragadott problémakör a  közösségből, átrakó 
raktáron keresztül érkező áru problematikája.

Közösségen 
belüli beszerzés 
logisztikai raktáron 
keresztül
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az ekáer-szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy 
feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel fuvaroznak 
a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.
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lítások egyike sem párosítható a példabeli belföldi fuvarokkal), 
azaz újabb szállításról beszélünk. Ez az új szállítás viszont bel-
földi saját áru mozgatását jelenti, ami nem bejelentésköteles. 
Tehát a közösségi fuvart úgy kell bejelenteni, hogy a logisztikai 
raktárt kell kirakodási címnek bejelenteni, és  az  azt követő 
belföldi fuvart nem kötelező bejelenteni (önkéntes bejelentés 
lehetséges).

Kockázatos termék esetén

A másik gyakori eset csak annyiban tér el az előzőtől, hogy a szál-
lított termék kockázatos terméknek minősül, illetve a  logisztikai 
raktárból kisteherautókkal szállítják tovább az alapanyagokat a cég 
telephelyére.

A megoldás megegyezik, a közösségi beszerzést be kell jelenteni 
úgy, hogy a  logisztikai raktárt kell kirakodási címnek megadni, míg 
a belföldi fuvarokat nem kell bejelenteni.

Mit tud a sofőr?

Mint minden ekáer-es ügy esetén felmerül a kérdés, hogy egy fuvar-
ellenőrzés során mit kell tudni produkálni a sofőrnek, és természete-
sen nem a logisztikai raktárig történő szállítás a kérdés.

A NAV tájékoztatása szerint az  állami adó- és  vámhatóság 
a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti 
többek között az ekáer-számról. Elvileg elegendő, ha a  fuvaro-
zást végző személy az  ekáer-számról nyilatkozatot tesz, így azt 
vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet. Az ter-
mészetesen az  esetleges ellenőrzések időtartamát rövidítheti, 
ha az ekáer-szám valamely okmányon (pl. fuvarokmányon) fel-
tüntetésre került, így a körülmények tisztázása jelentősen gyor-
sítható.

Az nagyon fontos tehát, hogy a logisztikai raktár és a cég belföldi 
telephelye közötti szállításhoz legyen hozzárendelve egy szállítólevél. 
A szállítólevélből kellene annak kiderülnie, hogy saját anyag mozgatá-
sáról van szó. Azt igazolni a helyszínen nem lehet, hogy nem belföldi 
értékesítéshez kapcsolódik a szállítás, a helyszíni ellenőrzés „gyors” 
lefolytatását így sem lehet garantálni.

 
A cikk kapcsán hangsúlyoznám, hogy belföldi viszonylatban, illet-

ve belföldről közösségi tagállamba történő kiszállítás viszonylatában 
auto matikusan nem alkalmazható a levezetett megoldás.

ból szállítanak át – szintén nagyobb mennyiségben – alapanyagokat 
a saját telephelyükre feldolgozási célból.

Konkrétabban:
2017. október 2-án érkezik Németországból B, C, D alapanyag a lo-

gisztikai raktárba.
2017. október 3-án fuvar indul A, C alapanyagokkal a logisztikai rak-

tárból a cég telephelyére.
2017. október 6-án fuvar indul B, D alapanyagokkal a logisztikai rak-

tárból a cég telephelyére.
2017. október 8-án érkezik Németországból A, E alapanyag a logisz-

tikai raktárba.

Ekáer-szám igénylése

Az nem kérdés, hogy az  ekáer-felületen közösségen belüli termék-
beszerzést kell jelenteni, melynek határideje a  teherautó hazánkba 
történő belépését megelőző pillanat. A  logisztikai raktár nem te-
kinthető a magyar cég saját telephelyének, azaz kirakodási címként 
alapesetben nem adható meg. Ha kirakodási címként a  cég saját 
telephelyét adom meg, akkor gondolnom kell arra, hogy a logisztikai 
raktártól történő szállításnál módosítanom kell a rendszámot, a ter-
mékek mennyiségét és az összetételüket is. A bejelentett ekáer-szám 
mögötti adatok közül a  rendszám és  a  termékmennyiség módosít-
ható, de az összetétel nem (nem adhatok hozzá és nem vehetek el 
terméktípust).

Akkor most mi legyen? A logisztikai raktárból való kiszállítással 
új termékegység jön létre (a példában szereplő nemzetközi szál-
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Vezércikk

Különbözeti adózás

A használt autók beszerzésére alkalmazható különbözeti adózás 
nem újdonság, mégis számos speciális esetet vethet fel. Besze-
rezhetjük belföldről vagy külföldről, az  unióból vagy harmadik 
országból. Értékesíthetjük változatlan formában, de akár fel 
is újíthatjuk. Szóval sok variáció lehetséges, és az áfában a rész-
letekben lehet a lényeg. Összefoglaljuk a különbözeti adózás sar-
kalatos kérdéseit.

Cégautóadó

A cégautók utáni adókötelezettség rendszeresen sok kérdést generál. 
Ezek közül is visszatérő, hogy a kisbuszok, kisteherautók mely fajtái 
esetében léphet be cégautóadó-fizetési kötelezettség. Megpróbáljuk 
egy-két példával segíteni a besorolást, hátha más típusoknál is tud-
juk majd használni.

Esettanulmány egy nonprofit kft .életéből

Feldolgozunk egy konkrét esetet: egy nonprofit kft. többnapos művésze-
ti konferenciát szervez, melyre külföldi művészeket is meghív. A külföldi 
művészek utazását, szállását, díjazását fizeti a cég. Előfordulhat, hogy 
oktatást, szállást, étkezést, egyéb szabadidős juttatást kapnak a résztve-
vők. Ráadásul egy része térítés ellenében, de van közöttük olyan, aki in-
gyenesen. Természetesen szja-, eho- és járulékkérdéseket kell tisztázni.

Cégkapu egyéb szervezeteknek

A cégkapu mint szó kapcsán is már mindenki izgatott, hiszen egy-
előre nem tudjuk, hogy mire is lesz ez jó. Regisztrálni kell, de vajon 
mi lesz ezzel majd a  könyvelők és  cégvezetők teendője? Ezt még 
mindig nem tudjuk, de egyelőre a  regisztrációra kell fókuszálni. 
Nem csak a cégeknek. Cikkünkben az egyéb szervezetek feladatait 
szedjük össze.
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Figyelmesen olvastál?

1.	 Mikor	kell	bejelenteni	a megbízási	jogviszony	eseté-
ben	a biztosítási	jogviszonyt?

a) A bejelentési kötelezettségnek legkésőbb a  jogviszony kezdete 
előtt meg kell történnie.

b) A megbízási jogviszony esetében megengedett az utólagos beje-
lentés.

c) A megbízási jogviszonyt egyáltalán nem kell bejelenteni.

2.	 Ha	 a  munkavállaló	 indokolatlan	 távollét	 után	 „el-
tűnik”,	és  további	munkára	nem	 jelentkezik,	akkor	
vele	szemben	milyen	kötelezettsége	van	a munkálta-
tónak?

a) A munkavállaló munkaviszonya azonnali hatállyal megszűnik, így 
a munkáltatónak őt azonnal ki kell jelentenie.

b) A munkáltatónak kötelessége a hiányzásnak utánajárni, és csak 
akkor mondhat fel, ha azt a munkavállaló átveszi.

c) A munkáltatónak a munkavállalóval el kell számolnia a munkavi-
szony megszűnésétől számított ötödik munkanapon.

3.	 Csökkenthető-e	az áfaalap	olyan	kedvezmény	eseté-
ben,	ha egy	termék	vásárlása	mellé	egy	másik	termé-
ket	ajándékba	adunk?

a) Igen, de csak abban az esetben, ha üzletpolitikai célú, és az aján-
dék termék kisebb értékű, mint a megvásárolt.

b) Igen, mindenképpen, hiszen vásárláshoz kapcsolódik.
c) Nem, az ajándék termék piaci ára után áfafizetési kötelezettség 

van.

4. Mikor	jön	létre	egy	beolvadás	után	az átvevő	tár-
saság?

a) Beolvadásnál az átvevő gazdasági társaság könyvviteli nyilvántar-
tásait az átalakulás napját követő nappal nyitja meg.

b) Beolvadásnál az átvevő gazdasági társaság könyvviteli nyilvántar-
tásait az átalakulás napjával nyitja meg.

c) Beolvadásnál az átvevő gazdasági társaság könyvviteli nyilvántar-
tásait az átalakulás napját követő hónap első napjával nyitja meg.

5.	 Kell-e	 kivát	 fizetni	 az  egyszerűsített	 foglalkoztatás	
után?

a) Csak a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mér-
tékű kifizetés után kell kivát fizetni.

b) Igen, az első forinttól, mert a közteher a járulékokat is kiváltja, így 
járulékköteles jövedelemről beszélünk.

c) Nem, mert az efós jövedelem után a közteher megfizetésével tel-
jesítjük az adókötelezettséget, és kivát egyáltalán nem kell fizetni.

+1.	Egy	cég	a visszavásárolt	üzletrészét	a megmaradó	ta-
goknak	ingyenesen	szétosztja.	Mikor	milyen	adókö-
telezettség	keletkezik?

a) Az üzletrész átadásakor nincs adókötelezettség, majd ha a tulaj-
donosok az üzletrészt értékesítik.

b) Az üzletrész átadásakor a jogviszonyra tekintettel adó- és járulék-
köteles jövedelem keletkezik.

c) Az üzletrész átadásakor szja- és eho-kötelezettség keletkezik, amit 
a cégnek meg kell állapítania.

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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