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Légy óvatos

a beruházási
kedvezménnyel
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sokan a kisvállalati adó (kiva) legnagyobb konkurenciájának tartják
a társaságiadó-törvényben található beruházási kedvezményt.
Míg előbbi ugyan azonnal, de csak egyszer ismeri el a beruházást kiadásként,
az utóbbi az eszköz kétszeri leírását is segítheti.
A kkv.-szektor kedvelt társaságiadóalap-csökkentő tételét azonban
az adóhatóság is kiemelt figyelemmel kíséri, és ha veszélyben látja
a rendeltetésszerű joggyakorlás intézményét, akkor azonnal közbelép.
Cikkemben egy konkrét eset kapcsán arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen indokokkal tagadta
meg az adóhatóság a kedvezmény igénybevételét
egy olyan cégnél, ahol látszólag a törvény valamennyi betűje be lett tartva.
Ha már 2011-ben találkoztunk a mérlegképes továbbképzésen, akkor talán
emlékszel is az esetre. Akkor volt egy
olyan része az előadásnak, melyben az
adóhatósági ellenőrzések tapasztalatait
beszéltük. Az akkor még csak „tárgyalási” szakaszban levő üggyel kapcsolatban nem igazán értettük, hogy egy
kifejezetten építőipari gépek (betonkeverő, árokásó stb.) beszerzésével és hasznosításával kapcsolatban

milyen problémája lehet az adóhatóságnak.
A cég azóta a Legfelsőbb Bíróságon is vesztett, az
ügy pedig – természetesen név nélkül – nyilvánosságot látott.
Beruházási kedvezmény
a Tao.-törvényben
Kezdjük azzal, hogy milyen esetekben
vehető igénybe a kedvezmény.
A kis- vagy középvállalkozásnak
minősülő adózók élhetnek azzal a
lehetőséggel, hogy az adóévben elszámolt, korábban
még használatba nem vett
eszközök beruházási értéke után
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(ideértve a pénzügyi lízinget is) adóalap-csökkentő kedvezményt
vegyenek igénybe.
Ha a kedvezményt az adózó igénybe kívánja venni, akkor csökkenti az
adóalapját:
• a korábban még használatba nem vett ingatlan,
• a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe
helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke
(Emlékszel? Itt szoktuk megbeszélni, hogy egy könyvelőnek a
számítógép ide tartozik-e vagy sem.),
• az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés,
rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke és
• az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési
értéke.
Az adóalap-csökkentő összeg nem haladhatja meg az adózás előtti
eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál, illetve de minimis
támogatásnak minősül.
Fontos, hogy a kedvezményt csak az alkalmazhatja, akinek az adóév egészében valamennyi tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa)
az adózón kívül kizárólag magánszemély. Nem kizáró ok tehát a saját
üzletrész birtoklása (amikor az adózó részben saját tulajdonosa is), de
ezenkívül nem lehet a tagok között csak magánszemély!
A kedvezmény az értékcsökkenés elszámolásán kívül még egyszer
engedi levonni az adóalapból a beruházás értékét, azaz valódi kedvezményként funkcionál.
Mi nem stimmelt a konkrét ügyben?
Mint említettem, a cég a törvény betűjét betartva vette igénybe a kedvezményt, de az adóhatóság a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének
sérülését állapította meg, így a kedvezményt nem fogadta el. Vegyük
sorra a problémákat, melyből mindenki vonja is le a tanulságokat!

Műszaki vagy egyéb berendezés
A vállalkozó árokásó-rakodó, betonkeverő és betonpumpa, valamint
kotró-rakodó gépeket vásárolt, amit a könyveiben a műszaki gépek,
berendezések között mutatott ki. A vállalkozás azonban nem rendelkezett bejelentett építőipari tevékenységgel, a gépeket funkciójuknak
megfelelően egyetlen napig sem használta.
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Ők a gépeket bérbeadási célból vásárolták, és árbevételük abból
származott, hogy bérleti díjat számláztak a vevő felé.
Az adóhatóság álláspontja szerint egy konkrét tárgyi eszköz
számviteli törvény szerinti besorolását (azaz hogy műszaki vagy
egyéb berendezésként kell-e kimutatni) a vállalkozás tevékenysége
határozza meg. A kedvezmény igénybevételéhez a tárgyi eszköznek
a tevékenységi profilt meghatározónak kell lennie. Ez a cég pedig
távközlési tevékenységgel és híradástechnikai berendezések gyártásával foglalkozik.
Az adóhatóság indoklásában írt megfogalmazása szerint „a vállalkozás nem végzett építőipari gép bérbeadására vonatkozó tevékenységet, a vásárolt gépeket csupán bérbe adta”.
Azaz, a cég az érintett gépekkel csak közvetett módon szerzett bevételt, a gépeket az egyéb gépek, berendezések, felszerelések között
kellett volna kimutatni. Következtetésképpen a kedvezmény a hatóság
szerint nem érvényesíthető.

Nem kell arra gondolni, hogy minden
adómegtakarítási technika
ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlással.

Kapcsolt vállalkozástól szerzett bevételt
Az eszköz besorolása szerinti nézeteltérést talán még lehetett volna
tovább kifogásolni a cégnek, de az adóhatóság mindemellett rámutatott arra a körülményre is, hogy a cég a megvásárolt gépeket a vele
azonos székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásának adta bérbe.
Ráadásul a bérbeadási tevékenység csak és kizárólag a kapcsolt vállalkozás „megsegítésére” irányult, más vállalkozás felé nem végeztek
ilyen tevékenységet.
És akkor miért nem a másik vállalkozás, azaz az eszközöket tényleg rendeltetésszerűen használó cég vásárolta meg? Azért, mert valószínűleg nem volt anyagi forrása, vagy inkább azért, mert azt az
évet veszteséggel zárta, így ő pozitív adózás előtti eredmény hiányában nem tudta volna igénybe venni a társaságiadóalap-csökkentő
tételt.
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ségként elszámolt értékcsökkenés összegét sem, azaz a bérbeadás
veszteséges ügylet volt.
Talán érdekes információ még az üggyel kapcsolatban, hogy az
adóhatóság végig kapcsolt vállalkozásról beszélt, míg valójában két
teljesen azonos tulajdonosi szerkezettel rendelkező társaságról volt
szó. A hat-hat tulajdonos közül pedig csak ketten hozzátartozói egymásnak.
Itt is megállapíthatjuk, hogy sem az adózás rendjéről szóló törvény, sem a társaságiadó-törvény fogalmi meghatározása szerint
nem volt kapcsolt vállalkozás a két cég, mégis a végső döntésénél
fontos körülménynek tartotta az adóhatóság a tulajdonosi szerkezetet.

Mi az a rendeltetésszerű joggyakorlás?
Az adózás rendjéről szóló törvény 2. §-át többször idézte indoklásában
a hatóság. Ennek értelmében, az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. De mit is jelent ez?
Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű
joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy jogügylet, amelynek célja az
adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése.
Itt pedig elég jól körvonalazódik az, hogy az ügylet ilyen módon
történő megvalósításának célja kizárólag az adóelőny érvényesítése volt.

Tanulság
Minden mese végén le lehet vonni a tanulságot. Itt ugyan nem egy
meséről van szó, hanem egy vállalkozás számára a szomorú valóságról, de talán mi, kívülállók tanulhatunk az esetből.

És bár a kedvezmény alapjául szolgáló eszközökkel végzett tevékenység szempontjából nem zárja ki a törvény a kapcsolt vállalkozás
felé történő számlázást, itt már tényleg sérülni látszik a rendeltetésszerű joggyakorlás. Mindezt alátámasztja az is, hogy a bérbeadónak
a bérbeadásból származó bevétele nem érte el a gépek után költ-

Nem kell arra gondolni, hogy minden adómegtakarítási technika ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlással. Egyszerűen a
kedvezmény célját szem előtt tartva kell őket alkalmazni.
Talán ebben az esetben is, ha ilyen „apróságokra” figyeltek volna, hogy a bérleti díj ne legyen kevesebb, mint az azzal összefüggésben felmerülő költség.
Számomra az nagy tanulsága az ügynek, hogy a törvény szó szerinti betartása mellett a körülményekre is milyen nagy hangsúlyt kell
helyezni.
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Ha megérkezett a postán
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a megbízólevél…

…és már túl vagy az első ijedtségen, amit az ellenőrzésről szóló levél okozott, nézd meg, milyen lehetőségeid
vannak még a vizsgálat előtt. Ha kell, inkább te add be az önellenőrzést, mint hogy az adóhatóság állapítsa
meg. De tényleg önellenőrizhetek?

Az önellenőrzés mint lehetőség
Mielőtt az önellenőrzési tilalomra kitérnék, nézzünk néhány fontos
szabályt ezzel kapcsolatban.
2012-től véget ér az önellenőrzések feltárása és esedékessége között korábban hagyott 15 napos eltérés. A 15 napos határidő eredeti
célja az volt, hogy a feltárást követően egy időbeli korlátot határozzon
meg, de valójában úgy működött, hogy az adózók a feltárási dátumot
„szabadon megválasztva” 15 nappal csökkentették azt az időszakot,
amire önellenőrzési pótlékot kellett fizetniük. Míg korábban az esedékességig kellett önellenőrzési pótlékot fizetni, 2012-től az önellenőrzés benyújtásáig kell kiszámolni és megfizetni a pótlékot.
Mindez azt is eredményezte, hogy bármikor feltárhatjuk a hibát, az
önellenőrzés beadásának nincs időbeli korlátja. Elvileg…
Miért csak elvileg? Ha elég bátrak vagyunk és az elévülési időig se
adjuk be az önellenőrzést, akkor megúsztuk. Azt gondolom, hogy ezt
az 5+2 éves álmatlanságot senki nem vállalja tudatosan…
És mi történik, ha közben bejelentkezik az adóhatóság is? Akkor
bizony gond lesz, mert már nem hivatkozhatunk arra, hogy nekünk
folyamatban van egy önellenőrzésünk, csak még nem telt el a 15 nap,
hogy azt be is adtuk volna.
Az ellenőrzés kezdete
Az ellenőrzés az Art. 93. § (1) bekezdése szerint az erről szóló megbízólevél kézbesítésétől kezdődik. Ha az adóhatóság a megbízólevél
kézbesítését mellőzi (például telefonon értesít a vizsgálatról), akkor
az ellenőrzés a megbízólevél egy példányának átadásával vagy az
általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Ez általában akkor
történik meg, amikor fizikailag is megkezdődik a vizsgálat.
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Ha egy vállalkozás a bevallásban
a megengedett választási lehetőséggel
jogszerűen élt úgy, hogy nem veszi igénybe
a kedvezményt, akkor ezt a döntését
önellenőrzéssel nem változtathatja meg.
Gyúrjuk egybe a szabályokat: önellenőrzés az ellenőrzés megkezdése előtt lehetséges
2011-től történt egy olyan változás, hogy az önellenőrzés csak akkor
minősül időben elvégzettnek, ha azt az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtti napon benyújtották. Mindez azt is jelenti, hogy ha
délelőtt beadjuk az önellenőrzést, de délben megérkezik a postás az
ellenőrzés kezdetét jelentő megbízólevéllel, akkor gond van. Az önellenőrzésünket elvileg nem fogják elfogadni, viszont tálcán kínáltuk
nekik a megállapításhoz az eltérést.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy önellenőrzést csak akkor adjunk be,
ha már aznap elment a postás. Vagy ha már beadtuk a nyomtatványt,
és mégis megérkezik a kézbesítő a NAV-tól érkezett levéllel, akkor kérjük meg, hogy vigye vissza a postára, és holnap bemegyünk érte.
És mikor van lehetőség az ellenőrzés alatt önellenőrizni?
Az önellenőrzési tilalom valójában csak olyan ellenőrzések esetén áll
fenn, amelyek egyben ellenőrzéssel lezárt időszakot is teremtenek.
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Ezek az Art. 87. § (1) a) pontja alapján a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés.
A nagyon gyakran előforduló „egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés” nem jelöli ki konkrétan a vizsgálat alá vont
adót, így az erre vonatkozó ellenőrzés megbízólevelének kézhezvétele
után még van lehetőség önellenőrizni.
Ha ezt átfordítják valamilyen adó vagy költségvetési támogatás ellenőrzésére, csak akkor áll be az önellenőrzési tilalom.
Összegzésül tehát azt javaslom, hogy a levél kibontása után ne
ijedjünk meg a megbízólevéltől. Azonnal keressük meg a levélben a
tárgy mezőben megfogalmazott vizsgálat tárgyát. És ha van lehetőségünk, nézzük át a bevitelre szánt anyagot, és még időben módosítsuk,
ha van mit.
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És amit soha nem lehet önellenőrizni
Vannak döntések, illetve bevallásban lévő adók és járulékok, melyeket semmilyen körülmények között nem lehet módosítani. Akár jön
az adóellenőr, akár nem. Persze ezeknél általában a saját javunkra
kellene módosítani, de már nem lehet.
Nincs helye önellenőrzésnek, ha a vállalkozás az adóbevallás során nem tévedett, hanem a körülmények rossz mérlegelése miatt
(vagy más okból) nem használt ki valamely nyitva álló lehetőséget. Ha
tehát a vállalkozás a bevallásban a megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt úgy, hogy nem veszi igénybe a kedvezményt, akkor
ezt a döntését önellenőrzéssel nem változtathatja meg.
Egy adókedvezményt utólag (önellenőrzéssel) is igénybe lehet
venni, míg egy adózási módot nem lehet önrevízióval megváltoztatni.
Kivéve természetesen, ha azt jogszerűtlenül választottuk.
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Osztalékelőlegből osztalék
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Tulajdonosként folyton azt számoljuk, hogyan is tudjuk a legkedvezőbben kivenni a jól megérdemelt jövedelmünket. A bért terhelő közterhek elég elrettentő mértékűek, így sokszor jutunk arra a megoldásra, hogy
inkább osztalékként vesszük ki. A probléma csak az, hogy erről évente egyszer, a beszámoló elfogadásakor
van lehetőségünk dönteni. Mit tehetünk, ha nekünk év közben is szükségünk van adózott jövedelemre? Osztalékelőleget kell számfejteni.

Mi az az osztalékelőleg?
Osztalékelőleg nem más, mint amikor osztalékjövedelmet előre, már
a tárgyévben, a tárgyév várható eredményének terhére fizetünk ki.
Osztalékelőleget az előző évi beszámoló elfogadásától a tárgyév utolsó napjáig lehet fizetni.
A naptári év első napjától az előző évi
beszámoló elfogadásáig tehát speciális időszakkal szembesülhetünk. Amíg a beszámoló
nincs elfogadva, addig osztalékot sem lehet
fizetni az előző év terhére, és osztalékelőleget
sem a tárgyév várható eredményének terhére. Sokszor ez is indokolhatja a beszámoló
sürgős elfogadását.

Az osztalékká nem váló,
visszafizetendő osztalékelőleg
visszamenőleg hitellé válik.

Az időszak másik vége pedig a naptári év utolsó napja. Most, 2013ban már nem lehet fizetni osztalékelőleget 2012-re akkor sem, ha a
2012-es beszámoló még nem került elfogadásra.
Közbenső mérleg
Korábbi években minden egyes osztalékelőleg-fizetéshez közbenső
mérleget kellett készíteni. Ezt a 2012-től hatályos számviteli törvény
egyszerűsítette.
A lényeg: az osztalékelőleg fizetése esetén megállapíthatónak kell
lennie, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges
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fedezettel. Ehhez pedig elegendő egy hat hónapnál nem régebbi beszámoló.
Mindez tehát azt jelenti, hogy a tárgyév első hat hónapjában az előző évre elfogadott beszámoló alapján, míg az év második hat hónapjában egyetlen
közbenső mérleg alapján dönthetünk osztalékelőleg fizetéséről.
Az osztalékelőleg
mint „jövedelem”

Az osztalékelőleg a tulajdonosoknak adózott jövedelmet eredményez, bevallása azonban nem olyan
egyszerű. Amikor a kifizetés
megtörténik, akkor le kell vonni a személyi jövedelemadót,
de a magánszemély még nem szerez klasszikus értelmében
jövedelmet, hiszen a végleges beszámoló elfogadása még várat
magára.
Milyen bevallási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a kifizetőnek? Nézzük azt az „egyszerű” esetet, ha az osztalékelőleg
és az osztalék összege megegyezik.
A kifizetés évére vonatkozó feladatok:
A cég a kifizetés hónapjára vonatkozó 08-as bevallásban bevallja az osztalékelőleget és az
abból levont adót.

Osztalékelőlegből osztalék

A következő év január 31-ig kiadandó jövedelemigazolásba mint
tájékoztató adat tünteti fel a kifizetett osztalékelőleget.
A magánszemély az szja-bevallásba is csak
mint egyéb adat tünteti fel mind az osztalékelőleget, mind az abból levont
adót.
A kifizetés évét követő
évre, azaz az osztalék jóváhagyásának évére vonatkozó feladatok:
Amikor a beszámoló elfogadásakor az
osztalékelőlegből
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osztalék lesz, akkor a taggyűlés hónapjának 08-as bevallásába az
osztalékot be kell vallani, de itt nem kell feltüntetni a levont adót,
mivel az osztalékelőleg adója már korábban megállapításra és levonásra került.
A következő év január 31-ig kiadandó jövedelemigazolásban az
osztalékot mint külön adózó jövedelmet kell feltüntetni.
Az osztalék megszerzésének évéről szóló szja-bevallásban a magánszemélynek be kell vallania az osztalékot mint külön adózó jövedelmet és az arra eső adót úgy, hogy az adófizetési kötelezettség
levezetésénél le kell vonni az előző évben az osztalékelőlegből levont
adót.

Amit érdemes elkerülni…
Előfordulhat az is, hogy az üzleti év beszámolója alapján csak
a kifizetett osztalékelőlegnél alacsonyabb osztalékot hagynak
jóvá, így a felvett osztalékelőleg vagy annak egy része nem válik
osztalékká. Ekkor az osztalékká nem váló, visszafizetendő osztalékelőleg visszamenőleg hitellé válik. Az osztalékelőleg kifizetésének időpontját a kölcsönnyújtás időpontjának tekintve, az
eredményfelosztás időpontjáig
(illetőleg a visszafizetésig) tartó
időszakra meg kell határozni az osztalékelőleg utáni kamatkedvezményt.
A kamatkedvezmény a kifizető által kért
kamat és a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt kulcsával számított kamat
különbözete. Az így kiszámított jövedelem
1,19-szerese után a kifizetőnek 16 százalék szja-t és a 27 százalék ehót kell fizetnie.
Ha a felvett osztalékelőleg vagy annak egy
része nem válik osztalékká és nem is kell
azt visszafizetni, akkor az elengedett rész a
magánszemély egyéb jövedelmeként válik
adókötelessé. Ezt a jövedelmet az elengedés
évéről szóló adóbevallásban kell bevallani.
Ilyenkor az osztalékelőlegből az „osztalékká
vált rész” adóján felül levont adó az egyéb jövedelem adóelőlegeként figyelembe vehető.
Természetesen az elengedésig a kamatkülönbözet megállapítására és annak adókötelezettségére vonatkozó rendelkezést ekkor is
alkalmazni kell.
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Nemcsak a szerződéskötés, az elválás is „papírokkal” jár. Írásomban bemutatom, hogy a munkáltató mely
igazolásokat köteles kiadni a munkaviszony megszűnése esetén. Az elszámolás kölcsönös, a munkavállalónak is számot kell adnia arról, ami a munkaviszony fennállása során birtokába jutott.
A Munka törvénykönyve 80. §-a szerint a munkavállaló munkaviszonya
megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. Ezek a kötelezettségek a feleket attól függetlenül terhelik, hogy a munkaviszony megszűnése, illetve
megszüntetése mely jogcímen történt. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani. A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött
naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított
ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét,
egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó
szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
Az átadás során a feleket terheli az együttműködési kötelezettség, célszerű az átadásról jegyzőkönyvet készíteni. Amennyiben a feltételek megléte ellenére a munkavállaló nem teljesíti a munkakörátadással, az elszámolással kapcsolatos kötelezettségét, az Mt. 84. § (4) bekezdése alapján
vele szemben a jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell

Az új szabály alkalmazásához
az új munkáltatónak tudnia kell,
hogy a tárgyévben hány nap
betegszabadságot vett igénybe
a munkavállaló az előző munkáltatójánál,
de erről szóló munkáltatói igazolás
híján csak a munkavállaló nyilatkozata áll
rendelkezésére.
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alkalmazni. A munkavállaló azonnali hatályú felmondásakor a munkaviszony megszüntetése valamennyi esetére előírt kötelezettségek teljesítése
(pl. munkakör átadása, járandóságok megfizetése) nem ad alapot a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésének megállapítására.
A sétálócédulák
Az Mt. nem írja elő a munkaviszony megszüntetésekor munkáltatói
igazolás kiadását. Ugyanakkor maga az Mt. és több más jogszabály
is rendelkezik a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó igazolások
kiadásáról:
• a kifizetett munkabérről való elszámolás az Mt. 155. § alapján;
• igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához [az álláskeresési járadék és álláskeresési segély
megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.)
SZMM rendelet szerint];
• jövedelemadó-adatlap a munkaviszony megszűnésekor a munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról az
Art. 46. § (5) bekezdése alapján;
• igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról (tb-kiskönyv) az Ebt. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.
1.) Korm. rendelet 38. §-a alapján;
• jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához,
az Ebt. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
37/A §-a alapján;
• igazolás a kifizetett egyéni járulékalapot képező kifizetésekről és
levont járulékokról a Tbj. 46. § (3) bekezdése alapján, ezen igazoláson szerepel a tárgyévi biztosítási idő időtartama is;
• adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről, melynek értelmében „a munkáltató köteles az adós részére a
munkaviszony megszűnésekor olyan igazolást kiállítani, amely feltünteti, hogy a munkabérből milyen tartozásokat milyen határozat
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vagy jogszabály alapján, kinek a részére kell levonni; igazolást kell
adni arról is, hogy a munkavállalónak tartozása nincs”.
A legutóbb említett igazolással kapcsolatban a bírói gyakorlat megállapítja: a munkavállaló tartozásáért készfizető kezesként felelős
munkáltató nem igényelheti azt, hogy a jogosult előbb a kötelezettől
kísérelje meg a követelésének behajtását.
Az Mt. 6. § (4) bekezdése szerint – amelyet értelemszerűen a munkaviszony létesítésekor is alkalmazni kell – a munkáltató és a munkavállaló
kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek
változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
szempontjából lényeges. Ez alapján a munkavállalónak az előző munkáltató által kiadott adatlapot be kell mutatnia az új munkáltatója számára.
Munkánk értéke
A munkáltató a munkavállaló kérelmére a munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve legfeljebb az ezt követő egy éven belül köteles a munkavállaló munkájáról írásban értékelést adni, feltéve,
ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt. Az új Mt. mellőzi a korábban használatos működési bizonyítvány megnevezést, illetve az annak
tartalmára vonatkozó előírásokat. Miután az Mt. az értékelés tartalmáról
nem állapít meg szabályt, az értelemszerűen ki kell terjedjen a betöltött
munkakörre. Ha az értékelés valótlan ténymegállapításokat tartalmaz,
azok módosítása vagy megsemmisítése érdekében a munkavállaló keresetével munkaügyi bírósághoz fordulhat.

Átmeneti állapot – hány napot volt beteg 2012-ben?
A betegszabadság kérdésében 2012. második fél évében problémát
jelent a munkáltatói igazolás eltörlése, hiszen a betegszabadságra
vonatkozó azon előírás csak 2013. január 1-jétől lép hatályba. Ezek
szerint az idén a munkavállaló az évi 15 napos betegszabadságnak az
év közben kezdődő munkaviszonyában a munkaviszony időtartamától
függő részére jogosult, függetlenül attól, hogy az előző munkahelyén
igénybe vett-e és mennyi betegszabadságot.
A szabály alkalmazásához az új munkáltatónak tudnia kell, hogy
a tárgyévben hány nap betegszabadságot vett igénybe a munkavállaló az előző munkáltatójánál, erről szóló munkáltatói igazolás
híján azonban csak a munkavállalót nyilatkoztathatja erre nézve.
Ha a munkavállaló nem valós adatot közöl, ezzel megszegi a munkaviszonyból eredő kötelezettségét, és hátrányos jogkövetkezmény
alkalmazásának is helye lehet; másfelől, a munkáltatónak nem áll
fenn felelőssége amiatt, mivel esetleg nem adta ki a ténylegesen
a munkavállalót megillető betegszabadságot. A közölt adatok pontatlansága például az előző munkáltató vagy az egészségbiztosítási szerv megkeresése révén juthat az új munkáltató tudomására,
ugyanakkor ezen szervezetek egyike sem köteles a betegszabadságra nézve adatot közölni az új munkáltatóval. Mivel azonban az
egészségbiztosítási szerv nyilvántartásában szerepel a munkavállaló
az évi keresőképtelen állományának ideje, legkésőbb a táppénz
igénylésekor ki kell derülnie, hogy jogosult-e arra a munkavállaló,
azaz kimerítette-e már a 15 napos betegszabadság idejét.
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Az áfatörvény egyik legfontosabb szabálya, hogy
csak olyan mértékben vonható le az adó, amilyen
mértékben az adott beszerzés adóköteles célokat
szolgál. Vajon hogyan kell ezt érteni a kávéfőző
esetében, különösen úgy, hogy a reprezentációs kiadásokat a vállalkozások többsége megszüntette,
és a kávéfőzőhöz kávét már nem vásárol?

Annyit tudunk még a törvényből, hogy ha vegyesen adóköteles
és nem adóköteles célokat is szolgál a beszerzés, akkor az adózó
saját maga által kreált mutatók segítségével is megállapíthatja a levonható arányt vagy használja a törvény adta képletet.
Ugyanezt kell végiggondolni az irodába vásárolt kávéfőző áfájánál is. Ha egy olyan kávéfőzőről beszélünk, melyen kizárólag
a dolgozók főznek kávét, az áfa nem levonható, ugyanis a kávét
a dolgozók isszák meg. A törvényi szövegben ugyan nincs benne, hogy közvetlen adóköteles célt kell a beszerzésnek szolgálnia, de azzal megindokolni az adóköteles használatot, hogy a
megivott kávé a munka hatékonyságát, tempóját javítja – elég
nyakatekert.
Persze bonyolíthatjuk a történetet, és mondhatjuk azt, hogy
az ügyvezető titkárságán lévő kávéfőzőn olykor-olykor a főnökhöz érkező vendégek részére is főznek kávét. Na, itt már lehet
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úgy gondolkodni, hogy a sikeres üzletkötés, tárgyalás kelléke
a kávé, tehát adóköteles a hasznosítás, és itt az se zavarjon
minket, hogy önmagában a beszerzett ital áfája nem lenne levonható (ha pl. a kávét főzötten vásárolnánk). Az arány meghatározása persze nem könnyű feladat, és akármilyen megoldást
is választunk, azt nyilvántartással kellene dokumentálni. Mivel
tárgyi eszközről van szó, 5 éves intervallumon belül kellene folyamatosan nyomon követni a beszerzéskor levont adó esetleges változását.
Az előzőekben leírt, nehézkes logikát kellene alkalmazni minden
más hasonló esetben.
Az irodákba dekorációként vásárolt virág áfája levonható, ha az
irodát üzletfelek is látogatják vagy tárgyalásokat tartanak benne. Azzal
viszont már nem kell foglalkozni, hogy az iroda „üresjárati” idejére
eső áfa esetleg nem levonható.
A sort folytathatjuk egy cégautóba vásárolt telefonkihangosítóval
is. Az adó levonhatóságához itt elegendő azt bizonyítani, hogy a
kihangosítót céges érdekben is kell, hogy használják. Ez nem lesz nehéz.
Sajnos minden munkahelyen előfordulhat haláleset. Az elhunyt dolgozó temetésére vásárolt koszorú áfája nem helyezhető
levonásba, hiszen itt az adóköteles célt közvetve sem lehet levezetni.
Szintén hétköznapi beszerzésnek számítanak a mellékhelyiségekbe vásárolt folyékony szappanok, WC-papírok, kéztörlők.
A normál üzemi működésnek feltétele a higiénia, az áfa itt tehát
gondolkodás nélkül levonásba helyezhető. Csak akkor kell a kérdést jobban boncolgatni, ha mondjuk a cég székhelye az ügyvezető
lakóhelye. Ez utóbbi esetben szerintem jobb nem levonni az áfát,
mint valamilyen – külön tanulmányt megérő – nyilvántartást vezetni néhány forint érdekében.
Van itt azonban még egy anomália, ami ehhez a történethez
csatlakozik. Ha úgy döntenénk, hogy a melléklet szerinti arányt
választanánk, és nincs tárgyi mentes tevékenységünk, akkor
100%-os levonható adót fog a képlet adni. Nyilván nem ez volt a
jogalkotó szándéka, és az adóhatósággal való vitát senki nem vállalja be apróbb tételekért. Az üzleti és magáncélú használat miatti
arányosítás esetén tehát az általunk „kreált” mutató használata
indokolt.
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Iskolai tanulmányaidból emlékszel még a szinuszgörbére? Egyszer fent, egyszer lent. Fordítsuk ezt az áfa
szabályaira úgy, hogy egyszer áfás, aztán nem. Hihetetlen, de igaz, hogy akár ilyen „életpályát” is bejárhat
egy személygépkocsi, ha megváltozik a tulajdonosa.
Már megint a személygépkocsi…
A személygépkocsi az egyik olyan terület az áfatörvényben, ahol mindig történik valami. Szinte nincs év, amikor ne változna valami ezek
elszámolásával kapcsolatban.
Mégis az egyik szabály, amelyik a 2008-tól hatályos törvénybe került bele, szerintem messze a legizgalmasabb
a többihez képest.
Ez a szépségdíjas előírás pedig nem más,
mint a személygépkocsi értékesítésekor
felszámítandó áfa. Azaz, hogy egyáltalán fel
kell-e számítani áfát vagy nem. Természetesen olyan esetekről beszélek, amikor az
autó az áfaalany vállalkozásunkban tárgyi
eszközként van nyilvántartva. Mert az autókereskedőknél kimutatott árukészlet továbbértékesítési céllal beszerzett áru, így itt nem
kérdés, hogy beszerzéskor az áfát levonjuk,
míg értékesítéskor azt áfásan adjuk el.

tételes tiltás miatt nem vonható le. De vigyázz! Az adómentes értékesítés csak akkor értelmezhető és alkalmazható, ha a beszerzés során
tényszerűen volt áthárított adó, amelyre az adólevonási tilalom beállt.
Abban az esetben, ha a beszerzés során előzetesen felszámított
adó nem volt, akkor az éppen aktuális áfakulccsal kell számlázni.
Például, ha egy személygépkocsi beszerzése magánszemélytől történt
– aki ugye nem hárított át áfát –, akkor
az így beszerzett személygépkocsi értékesítése 27 százalékos áfakulcs alá esik.

Az adómentes értékesítés
csak akkor értelmezhető és
alkalmazható, ha a beszerzés
során tényszerűen volt
áthárított adó, amelyre
az adólevonási tilalom beállt.

És ha nem emlékszünk már arra,
hogy kitől vettük az autót?

Tehát azokat az eseteket kell tisztázni, amikor az autót mint használati tárgyat szereztük be. Ebben az esetben egy kivételesen bonyolult
rendszer van hatályban az értékesítéskor felszámítandó áfa meghatározására.

Ha a beszerzés nagyon régen volt, és a
számlát már nem kell őrizni, akkor nehéz eldönteni, hogy az értékesítéskor
kell-e áfát fizetni. Mit is kell csinálni, ha
elévülési időn túl adjuk el az autót, és
már nem rendelkezünk a beszerzéskor
kapott számlával? Ki tudunk-e bújni az áfa alól azért, mert egyszerűen
azt mondjuk, hogy áfás számlával vettük, de már nincs meg a számla?
A rossz hír az, az adóhatóság gyakorlatában úgy jár el, hogy az áfás
beszerzést neked mint adóalanynak kell bizonyítani. Azaz, ha nem
tudod az áfás számlát bemutatni, akkor az értékesítéskor áfát kell
felszámítani.

Mi a probléma?

Ha alanyi mentesként értékesítesz

A galibát az okozza, hogy az áfatörvény 87. § b) pontja szerint mentes
az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést
megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a

Az áfatörvény 193. § (1) bekezdés a) pontja szerint az alanyi adómentes vállalkozásoknak tárgyieszköz-értékesítésük kapcsán az általános
szabályokat kell alkalmazniuk.
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Ez a rendelkezés tehát vonatkozik az egyébként alanyi adómentes
jogállású adóalanyokra is.

le, függetlenül attól, hogy mint evás sem vonhatta le. A lényeg, hogy
volt áthárított adó a beszerzéskor.

Így ha egy alanyi adómentes vállalkozás a tárgyi eszköznek minősülő saját célra beszerzett olyan személygépkocsit értékesít, amelynél a korábbi beszerzés során áfát hárítottak át, az adómentes lesz.
Ha viszont áfamentesen vásárolt, pl. egy magánszemélytől, akkor
az ilyen jogállású adóalany tárgyieszköz-értékesítése az általános
adókulcs alá esik.

Tehát az értékesítéskor itt is az Áfa-tv. 87. §-ának b) pontja alapján
kell eljárni. Így mentes az adó alól a személygépkocsi értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó nem vonható le. És áfás az értékesítés,
ha a beszerzéskor nem is volt áthárított adó.

Ha evaalanyként értékesítesz
Az értékesítendő személygépkocsit az evaalany is saját célra, saját tevékenységéhez vásárolja, tárgyi eszközei között állományba veszi. Az
áfát az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján nem vonta

De náluk ez nem jelent automatikusan adóterhet. Az eva alapjába
ugyanis az áfát is tartalmazó ellenérték tartozik, tehát itt is ezután kell
az evát megfizetni.
Egy evásnak csak akkor merülhet fel áfafizetési kötelezettsége tárgyi
eszköz után, ha pl. egy ellenérték nélküli ügylet keretében az eszközt a
bevételszerző tevékenységből kivonjuk. Ilyen lehet pl. egy megszűnés.
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Cégjogi változások
könyvelői szemmel
– 2. rész
Szerző: Dr. Szladovnyik Krisztina

Folytatva az előző számban megjelent cikket, nézzük, mit kell még tudni
a tavaly hatályba lépett cégtörvényt érintő módosításokról. A cégjogi változások
„akadálymentesítésére” 2013. február 1. napjáig egyre rövidebb a határidő,
ezért javasoljuk, hogy időben kezdeményezzék a törvényi módosítások végrehajtását.

Mérleg-letétbehelyezés –
az elmulasztás szankciója: törölhetik a céget
2012. március 1. napjával hatályba lépő módosulás szerint az állami
adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot,
ha a nyilvántartásából megállapítható, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az alkalmazott
adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget.
A cégbírósági vezetők felhívták a figyelmünket arra a tipikus
hibára, hogy amennyiben a jogszabály a céget vagyonmérleg benyújtására kötelezi, nem a cégbírósághoz, hanem a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumhoz kell a beszámolót benyújtani. Ez
vonatkozik arra a vagyonmérlegre is, amit az új tagváltozás bejegyzése iránti eljárás keretében rendel el. Az említett rendelkezéshez társuló szigorított szankció sem kerülheti el figyelmünket.
Ha a cég nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló
megküldésére vonatkozó kötelezettségének, a cégbíróság legkésőbb az állami adóhatóság elektronikus értesítésének érkezésétől
számított húsz munkanapon belül, amennyiben a cég mulasztását
megállapította, a céget megszűntnek nyilvánítja és az Itv. 65. § (1)
bekezdésében meghatározott cégbírósági felügyeleti illeték megfizetésére kötelezi.
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Utólagos pótlásra ugyan van lehetőség az
adóhatóság által megadott határidőn belül,
azonban a cég számára megállapított határidő
jogvesztő, elmulasztása esetében igazolásnak
helye nincs. A beszámoló letétbe helyezési és
közzétételi kötelezettség utólagos teljesítése sem
mentesítheti a céget az 50 000 forint cégbírósági felügyeleti illeték megfizetése alól.
A hibás, hiányos letétbe helyezéshez joghatások nem fűződhetnek,
az ilyen elektronikus iratküldés esetén a kötelezettség elmulasztottnak tekintendő. Ha pedig a cég a mulasztást az adóhatóság felhívása
és intézkedése ellenére határidőben nem pótolja, úgy az adóhatóság
erről értesíti a cégbíróságot, amely a fenti szankciót alkalmazva jár el.

Adóregisztrációs eljárás –
az adóhatóság növekvő szerepe
Az eddigi szabályozás szerint a gyors cégalapítást szolgálta,
hogy a cég már a kérelem benyújtásakor megkapta az adószámát is, ha minden rendben ment, akár egy munkanapon
belül. Az idei módosítással egy munkanap túllépésének lehe-

Cégjogi változások könyvelői szemmel – 2. rész

tőségét magába hordozó új eljárással gazdagodtunk: 2012.
január 1-jétől bevezetett adóregisztráció lényege abban áll,
hogy az újonnan alakuló cégeknél és cégadásvétel esetében
az adószám kiadása előtt az adóhatóság egybeveti az alapí-

Dr. Szladovnyik Krisztina

A fentiekből kiindulva fontos tanács, ha valaki cégalapításon
töri a fejét, és már alapított, működtetett gazdasági társaságot,
tájékozódjon, kérjen állásfoglalást, igazolást a cégalapítás előtt,
hogy az Art. szerint megfelel-e az adóregisztrációs eljárás feltételeinek vagy sem. Ha a NAV nem ad adószámot a cégnek, a
cégbíróság minden esetben elutasítja a cégalapítási kérelmet.
A NAV határozata ellen van mód a jogorvoslatra 8 napon belül,
azonban a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelemre nincs
lehetőség. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Jogtechnikai módosítások –
új adatszolgáltatási
kötelezettségek
Az új cégalapításokra és egyben a már bejegyzett cégekre is érvényes a 2012. január 1. napjától hatályba lépett szabály, mely szerint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni
a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tagok (részvényesek)
adóazonosító számát. 2012. január 1-jével a külföldinek a magyar
állami adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában lehetősége van az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított
adóazonosító számát bejelenteni és a kérelemben fel kell tüntetni
egyúttal az adott állam országkódját is.

tók adatait a nála meglévő adatokkal, megvizsgálja az adóalanyok részvételével működő egyéb cégek adózási módját.
Az adóhatóság megtagadhatja az adószám kiadását akkor, ha
az új cégvezető tisztségviselője vagy többségi tulajdonosa olyan
más társaság jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője vagy tagja,
amely 180 napon túli, 15 millió forintnál nagyobb adótartozással rendelkezik, vezető tisztségviselője volt öt éven belül olyan
cégnek, amely 15 milliónál nagyobb adótartozást hátrahagyva
szűnt meg vagy adószámát a felfüggesztését követően jogerősen
törölték. Amennyiben az adóhatóság megállapítja az akadály létét, úgy felszólítja az adózót, hogy azt hárítsa el 15 napon belül,
és amennyiben utóbbi ezt elmulasztja, úgy az adószám törlését
elrendelő határozatot hoz.

A 2012. július 16-án hatályba lépett módosítás rendezte azt
a problémát is, hogy amennyiben a külföldi személy a saját államában sem rendelkezik közteher-viselési azonosítóval, erre
a körülményre a kérelem formanyomtatványán lehet utalni.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ezen adóazonosító jelek a
cégjegyzékben nem lesznek láthatóak és hozzáférhetőek. Mindez elsősorban a NAV-nak szükséges a vezető tisztségviselőkre,
illetve tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzésére.
Új rendelkezéssel lépett hatályba az az időigényes feladat,
hogy külföldi cég tagsága esetén minden esetben csatolni kell
három hónapnál nem régebbi cégkivonatot és annak hiteles
magyar nyelvű fordítását. Vigyázat, a késedelmes bejelentés
elkerülhetetlenül bírságoláshoz vezet. A cégbíróság ugyanis a
bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesítő személlyel
szemben 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedő bírságot
szab ki.
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Változott a székhely-, telephelyés fióktelep-használat jogcímének ellenőrzése
2012. március 1-jétől további bürokratikus terhet jelentett,
hogy a cégek ismét kötelesek voltak igazolni a cégbíróság felé
a székhely (telephely, fióktelep) használatának jogszerűségét.
Ennek alapján legkésőbb 2013. február 1-jéig kellett volna benyújtaniuk a használatot igazoló szerződést vagy tulajdoni lapot.
Miután jogalkalmazói oldalon az okiratok benyújtását készítettük elő, beköszöntött a nyári módosítás. A változás abban áll,

Dr. Szladovnyik Krisztina

2013. február 1-jéig kell
benyújtaniuk a cégeknek
a cégbírósághoz többek között
a használatot igazoló szerződést
vagy tulajdoni lapot.

hogy nem a székhely- (telephely, fióktelep) használat jogcímét,
csupán a használat jogszerűségét szükséges igazolni. Mindez a
cég képviseletére jogosult személy nyilatkozatának becsatolását
igényli, amely lényegesebben egyszerűbb úton beszerezhető,
mint a korábbi szabály szerinti ingatlantulajdonos(ok) nyilatkozata. Fontos megjegyezni, hogy ügyvédként saját irodánkban
már nem biztosíthatunk székhelyet cégeknek, viszont kötelesek
vagyunk vizsgálni a székhely, telephely és fióktelep használatának jogcímét. 2012. március 1-jével megszűnt az ügyvédi székhelyszolgáltatás, azzal, hogy a korábban kötött székhely-szolgáltatási szerződéseket e módosítás nem érinti, azok változatlanul
érvényesek maradnak.
Összefoglalóan: a 2012. március 1-jét követően a létesítő okiratban kötelezően rögzíteni kell természetes személyek esetén:
családi és utónevet, születési családi és utónevet, születési helyet, születési időt, anyja születési családi és utónevét. Jogi személy esetén: nevet, (cégnevet), székhelyet, cégjegyzékszámot
vagy nyilvántartási számot. A már bejegyzett cégek tekintetében,
2012. január 1-jét követően a változásbejegyzési kérelemben fel
kell tüntetni a tag (részvényes) adóazonosító jelét (külföldi cég
vagy természetes személy esetén az illetősége szerinti adóazonosító számot, a vezető tisztségviselőre vonatkozóan a születési idő
bejelentése kötelező.
A módosító törvény értelmében, ha a társaság telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkezik, köteles azt bejelenteni a cégbíróság felé.
Egyidejűleg 2013. február 1-jéig a már bejegyzett cégeknek azt is
ellenőrizniük kell, hogy cégnevük, rövidített cégnevük egyértelműen
különbözik-e a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől.

16. oldal

Könyvajánló: Dr. Szabó Tibor – A könyvelői felelősség kézikönyve

Könyvajánló:

Dr. Szabó Tibor
A könyvelői felelősség kézikönyve
Tisztán emlékszem arra a nyári napra, amikor megkerestem dr. Szabó
Tibort, hogy tartson egy előadást a „Győztes könyvelő” konferencián
(amely a Könyvelők Országos Találkozójának az elődje volt) a könyvelői felelősségről. Tudtam, hogy sok hasznos tanáccsal fogja ellátni a
résztvevőket, hiszen gyakorló ügyvéd és adószakértő egyben.
Beszélgetésünk során összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, amelyekre Tibortól választ várunk az előadásában, például:
• Milyen szerződést kössön a könyvelő?
• Milyen esetekben bizonyítható a könyvelő
mulasztása?
• Milyen dokumentumokkal bizonylatoljuk saját munkánkat?
• Mi a különbség a vállalkozó és az alkalmazott
könyvelő felelőssége között?
• Mit tegyünk, ha az ügyfél nem fizeti ki a könyvelési díjat?
• Visszatarthatjuk-e a bizonylatokat?
…
Ilyen és hasonló kérdések záporoztak, szinte nem
is vettük észre, hogy már órák óta beszélgettünk.
Már akkor körvonalazódott, hogy nagyon hasznos
előadást fognak hallani a könyvelők.
Tibor az előadásra készülve azonban új ihletet kapott. Heteken belül azzal keresett meg, hogy ő ezt egy könyvben
is szeretné összefoglalni, aminek mellékleteként szerződésmintákat,
általános szerződési feltételeket és sok-sok egyéb iratmintát is mellékelne. Egy olyan segítséget vehetne kézbe az érdeklődő, ami később,
egy-egy ügyféllel folytatott vitában jól jöhet.
Elérkezett a várva várt előadás, melyet több száz könyvelő fogadott
nagy örömmel. Ennek legnagyobb bizonyítéka, hogy az előadások
közötti szüneteket is inkább sorban állással töltötték, csak hogy megszerezhessenek egy példányt a kiadványból. Saját vállalkozásomban
akkor én is áttértem a könyv mellékleteként kapott szerződésmintára,

és megnyugodtam, hogy tényleg szakember által felügyelt szerződést
kötöttem.
Jó szívvel ajánlom neked is ezt a könyvet, hogy már az idei, 2013-as
új szerződéseidet is ennek ismeretében köthesd meg vagy módosítsd
a régebbi megbízásaidat.
A könyv egyik nagyon értékes részét képezi az a 20 esettanulmány,
amely a könyvelői kártérítési jogeseteket dolgozza fel. Ne csak a saját
hibánkból tanuljunk, hiszen itt egy lehetőség, hogy
elébe menjünk és megelőzzük a lehetséges konfliktusok kialakulását!
Szabó Tibor szavaival:
„Addig kell lefektetni az együttműködés szabályait, amíg
még vállalkozó és könyvelője szeretik egymást! Ha megtörténik a baj, már sokkal nehezebb bebizonyítani, hogy
melyikük mulasztott.”
A könyvajánlót írta: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
Adónavigátor Kft.
A könyvet 20% kedvezménnyel tudod megrendelni az
info@onadozo.hu e-mail címen, ha beírod, hogy Irányadó Magazin-előfizető vagy.

Dr. Szabó Tibor ügyvéd,
adószakértő,
internetes oldalak tanácsadója,
adózási, jogi,
vállalkozási kézikönyvek szerzője.
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Magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyakran ismételt
kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét választ olvashatsz, az ügyfeleidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.
Egy vállalkozás 2013. január 15-ig bejelenti, hogy a kisvállalati adó (kiva) alapján szeretne
adózni. A 2012-es beszámolójában azonban fejlesztési tartalékot mutat ki, amit 2014. XII.
31-ig kellene beruházásra fordítania.
Felhasználhatja-e még az eredeti határidőn belül beruházásra a már lekötött összeget?
A kiva időszaka alatt végzett beruházással kell-e a kisvállalati adó alapját növelni?

?
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Szeretném a választ azzal kezdeni, hogy a kisvállalati adóalanyiság első adóévét megelőző
adóévben, azaz jelen helyzetben a 2012-es évre
a társaságiadó-alany már nem képezhet fejlesztési tartalékot. Kérdezőnk a fejlesztési tartalékot
korábban képezte.
A főszabály szerint a társaságiadó-alanynak a
kiva választásakor a jogutód nélküli megszűnésre
irányadó rendelkezéseket kell alkalmaznia. Azaz,
az adóév utolsó napjáig fel nem használt rész
után az elmaradt adót, a késedelmi pótlékot meg
kell fizetni.
Mindezt a kisvállalati adóalanyiságot választóknak akkor nem kell elszámolni, ha a
kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt még
meg fogja valósítani a beruházást. Ez utóbbit
mindenképpen érdemes még vállalni, hiszen
azt a további előnyt is élvezi a társaság, hogy
a végrehajtott beruházás a pénzeszközöket
csökkenti, így a kiva időszaka alatt is elszámolható még egyszer. Erre vonatkozólag adóalapkorrekciós tételt a kiva szabályai között nem
találunk.
Mint ismeretes, a társaságiadó-alanyok a
fejlesztési tartalékból képzett beruházásokra értékcsökkenést már nem számolhatnak
el. A kiva-alanyiság időszaka alatt szerzett
eszköz viszont csökkenti az adóalapot (mint
kiadás).

?

Válasz-adó

Társaságunk egy alapítványnak támogatásként átadott egy könyvei
között szereplő tárgyi eszközt. A térítés nélküli átadás nem minősül
közcélú adománynak. Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e számlát kibocsátani, illetve, hogyan kell a gazdasági eseményt könyvelni?
Pontosítsuk a közcélú adomány definícióját:
ha a térítés nélküli átadás nem minősül az
Áfa-tv. 13. §-a (1) bekezdésének 34. pontja
szerint közcélú adománynak, akkor a térítés
nélküli átadást a fizetendő áfa felszámítása miatt számlázni kell. Amennyiben az
átvevő az áfát nem fizeti meg, akkor a
meg nem fizetett áfát is a rendkívüli
ráfordítások között kell elszámolni,
mint az elengedett követelésnek az
összegét.
Fontos még megjegyezni,
hogy a támogatás eredményre
gyakorolt
hatása az eszköz
nyilvántartási
értéke, de az áfa

alapja – így a számlán feltüntetett érték – a termék vagy az ahhoz hasonló termék átadásának
időpontjában megállapított beszerzési ára, ilyen
ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított
előállítási értéke.
(Azaz azt kellene meghatározni, hogy egy
ilyen terméket most mennyiért lehetne megvásárolni.)
Könyvelési tételek:

1. Az eszköz tárgyévi időarányos értékcsökkenése
		 T. 571. Terv szerinti értékcsökkenés
			K. 1x9. Tárgyi eszköz értékcsökkenése
2. Bruttó érték kivezetése
		 T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
			 K. 1x. Tárgyi eszköz bruttó értéke
3. Befektetett eszköz terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése
		 T. 1x9. Tárgyi eszköz értékcsökkenése
			 K. 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
4. Befektetett eszköz terven felüli értékcsökkenésének kivezetése
		 T. 1x8. Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése
			 K. 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
5. Az áfa elszámolása
a) ha az átvevő megtéríti az átadónak
		 T. 36. Támogatottal szembeni áfakövetelés
			 K. 467. Fizetendő áfa
b) ha az átvevő nem téríti meg az áfát az átadónak (az átadó eredményét terheli)
		 T. 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
			 K. 467. Fizetendő áfa

További hasznos válaszokat
szakértői blogunkban olvashatsz:

www.adonavigator.hu
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Megbízási vagy vállalkozási szerződés?
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Megbízási

vagy vállalkozási szerződés?
Szerző: dr. Sallai Csilla

Kollégákkal beszélgetve gyakran derül ki, hogy a könyvelőnek nincs szerződése a könyvelési és bérszámfejtési munkákra. Úgy vélekednek, hogy „ami nincs leírva, arról nem lehet őket számon kérni”. Ez téves álláspont, mert a polgári törvénykönyv szerint a szóbeli megállapodás is szerződésnek minősül. De ha már van
szerződés, akkor hogyan nevezzük el?
A könyvelési szerződés neve önmagában nem jelent semmit. A szerződés tartalmát kell górcső alá venni ahhoz, hogy helyes elnevezést
használjunk. Nézzük meg, hogy általánosságban milyen különbség
van a megbízási és a vállalkozási szerződés között.
Megbízási szerződés

Az ügy ellátásával felmerült költségek a megbízót terhelik. A megbízott a költségek előlegezésére nem köteles.
A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni és
ennek keretében a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás
teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott.
A megbízottat költségei és díjkövetelése biztosítására zálogjog illeti
meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába. (Itt jegyezném meg, hogy könyvelési
díj meg nem fizetése esetén e szabály alapján azért nem lehet visszatartani a megbízó eredeti bizonylatait, mert az eredeti dokumentumok
nem tekinthetők vagyontárgynak!)

A Ptk. 474. § (1) szerint „a megbízási szerződés alapján a megbízott
köteles a rábízott ügyet ellátni”. A szerződésben szereplő felek: a megbízó és megbízott. A megbízási szerződés fő jellemzői a következők:
A megbízottnak a megbízó utasításai szerint
és érdekének megfelelően kell teljesítenie.
A megbízott személyesen köteles eljárni;
Vállalkozási szerződés
A könyvelői tevékenység egyes
a teljesítéshez azonban igénybe veheti más
elemei a megbízási, más elemei
személy közreműködését is, de csak akkor,
A Ptk. 389. § szerint „Vállalkozási
a vállalkozói szerződés hatálya
ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha ez a
szerződés alapján a vállalkozó valamegbízás jellegével együtt jár. A megbízott az
mely dolog tervezésére, elkészítéalá tartoznak.
sére, feldolgozására, átalakítására,
igénybe vett személy teljesítményéért úgy feüzembe helyezésére, megjavítására
lel, mint saját maga után.
vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő
A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról
kívánságára tájékoztatni.
pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles”.
A megbízott a megbízó utasításától elvileg nem térhet el. A törvény
akkor enged csak eltérést, ha ezt a megbízó érdekei feltétlenül megA szerződésben szereplő felek: a megrendelő és vállalkozó. A vállalkokövetelik, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód.
zási szerződés fő jellemzői a következők:
A megbízó díj fizetésére köteles. Ez a megbízási díj. Díj fizetése csak
• A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkaakkor nem kötelező, ha az ügy természetéből, illetőleg a felek közötti
végzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott az ügy ellátását
gyors befejezését.
ingyenesen vállalta. A megbízott díját akkor is követelheti, ha eljárása
• A vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozó
nem vezetett eredményre. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt
munkájáért úgy felel, mintha maga végezte volna a munkát.
szűnt meg, a megbízott a díjnak tevékenységével arányos részét köve• A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utatelheti. A díj a szerződés megszűnésekor, befejezésekor válik esedésítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére.
kessé – de ettől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek (pl. előleg).
• A vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről
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Megbízási vagy vállalkozási szerződés?

•

•
•

•
•

•

haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét
vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint nem végezheti el
a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne. (Ez nagyon fontos dolog lehet a könyvelők felelőssége
szempontjából is!)
A megrendelő a munkát menet közben ellenőrizheti.
Ha a megrendelő a vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról,
megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a vállalkozó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban
a vállalkozó kárát megtéríteni.
A felek a szolgáltatás átadásakor közösen elvégzik azokat
a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.
A vállalkozó köteles a megrendelőnek a szolgáltatott dologról
a felhasználáshoz, fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Ennek hiányában a megrendelő mindaddig nem köteles
a díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett.
A díj a vállalkozás teljesítésekor esedékes.

És a könyvelési szerződés?
Miután – természetesen a teljesség igénye nélkül – áttekintettük a
megbízási és vállalkozási szerződést általánosságban, láthatjuk, hogy

dr. Sallai Csilla

a könyvelői tevékenység egyes elemei a megbízási, más elemei a vállalkozói szerződés hatálya alá tartoznak.
A könyvelő ügyet lát el például akkor, amikor képviseli a céget
a hatóságok előtt, nyilvántartásokat vezet, információszolgáltatást
nyújt. Ezekre a szolgáltatásokra kötött megállapodást megbízási szerződésnek kell tekinteni.
A könyvelő viszont eredményt hoz létre akkor, amikor például főkönyvet, bérszámfejtést, adóbevallást készít, beszámolót, statisztikát állít össze.
E szolgáltatásokra kötött megállapodást így vállalkozási szerződésnek kell tekinteni.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a könyvelői szerződés vegyes
szerződés, amely részben megbízási, részben vállalkozási elemeket hordoz.
Miért érdekes a szerződés jellege?
Azért, mert ennek megítélésétől függ a könyvelő kártérítési felelőssége.
A Ptk. 339. § (1) kimondja: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”
A könyvelői szerződés megkötésekor igazán nem a név a fontos,
hanem a szerződés belső tartalma. Ezen belül is az, hogy a könyvelő milyen
feladatok elvégzését, ellátását vállalja el. S egy esetleges jogvita esetén
az fogja eldönteni, hogy arra az adott szolgáltatásra vonatkozóan a megbízási vagy a vállalkozási szerződés szabályait kell figyelembe venni,
hogy az adott teljesítmény egy gondos ügyellátást takar
vagy egy eredményt biztosít.
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A visszaigénylésre vonatkozó 75 napos szabály alkalmazása

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A visszaigénylésre vonatkozó
75 napos szabály alkalmazása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2011. októberi vereséget kiheverve a kormányzat a költségvetési bevételek biztosítása érdekében behozta
– a már sokak számára jól ismert – 75 napos szabályt. Az új szabályozás alkalmazása kapcsán felmerülnek
a kérdések: Minden számlára alkalmazni kell? Mit kell kifizetettség alatt érteni?
Előzmény
Aki még az idén először találkozik ezzel a szabállyal, azok kedvéért egy
mondat róla: tavaly október óta a számlák kifizetettségét nem kell vizsgálni, cserébe a visszaigényelhető adót 75 nap múlva utalják ki. Ezzel
szemben, ha a bevallásban arról nyilatkozunk, hogy az összes számla
ki van fizetve, akkor ez 45 napra – maximum 1 millió forintos igénylés
esetén 30 napra – csökken.

Bárhogy is nyilatkozunk,
azt nem vonhatjuk vissza,
és utólag sem módosíthatjuk.

Mely számlákat lehet kivételesen kezelni? A jó teljesítési garancia
visszatartása miatt nem rendezett ellenértéket engedi el a szabályozás, illetve a megelőző időszakról áthozott követelés miatti számlákkal
sem kell foglalkozni. Minden más esetben, így például pénzügyi lízingnél sincs mentesítés.
Van még egy olyan áfaszabályunk, ami szerint a levonási joggal
elévülési időn belül lehet élni. Adódik egy játéktér arra az esetre, ha
csak néhány apróbb számla ki nem fizetése „mérgezi” az egész visszaigénylést. Ilyenkor megoldás lehet, hogy kivesszük ezeket a számlákat
a bevallásból, majd valamikor később egy másik bevallásba betesszük.
Végül még egy fontos dolog: bárhogy is nyilatkoztunk (tehát az
„x” jelölésével kértük a 45 napos szabály alkalmazását vagy nem),
a nyilatkozatot nem vonhatjuk vissza, és utólag sem módosíthatjuk.
Az ellenérték speciális pénzügyi rendezésére a következő összefoglaló táblázatot tudjuk bemutatni:

Minden számlára alkalmazni kell?
Ezt a problémát nagyon egyszerűen meg lehet válaszolni: csak azokat
a számlákat figyeljük, amelyek áthárított adót tartalmaznak. Kiesnek
tehát az adómentes, a fordított adós (bármelyik oldalon is vagyunk),
az áfa hatályán kívüli számlák, illetve a közösségen belüli beszerzések.
Mit kell kifizetettség alatt érteni?
Ez a kérdés már egy komolyabb probléma, ugyanis a szabályozás
annyi segítséget sem ad, mint a tavaly október előtti szabályozás.
Kezdjük ott, hogy ezzel csak annak kell foglalkozni, aki hamarabb akar
a pénzéhez hozzájutni. Akinek ez nem probléma, vagy eleve tudja,
hogy tele van kifizetetlen számlákkal, akkor náluk marad a 75 napos
szabály és kész.
Nagyon fontos időbeli szabály, hogy a bevallás benyújtásának napján (és nem a bevallási határidőben!) kell vizsgálni a kifizetettségi feltételek teljesülését, tehát óvatosan a hamar benyújtott bevallásokkal.
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Pénzügyi művelet
megnevezése
A vevő tartozását átvállalják
A követelés engedményezése
Eladó kölcsönt nyújt a vevőnek a
tartozása rendezésére
Saját váltó
Idegen váltó
Beszámítás (egymás követelésének összevezetése)
Áruk vagy szolgáltatások cseréje

Kifizetettnek
Egyéb
minősül-e
szabály
a számla?
Jogosult írásos
IGEN
hozzájárulása
szükséges
NEM
NEM
NEM
IGEN
IGEN

IGEN

Minden
forint rendezve
legyen a vevő
szempontjából

Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
februárban

Vezércikk
A pénzforgalmi áfaelszámolás

Hogyan adható hidegétel-utalvány 2013-ban?

2012. december 31-ig lehetett bejelentéssel élni, ha valaki a pénzfor-

2013-ra kicsit szigorodik a helyzet. Ha olyan utalványt adunk, amivel

galommal egy időben szeretné az áfát befizetni, viszont ekkor élhet

lehet fogyasztásra kész ételt vásárolni, akkor ez minden körülmények

levonási jogával is. Az új szabályt azonban nemcsak azoknak kell is-

között egyéb jövedelemként adózik. Vajon mit találtak ki az utalvány-

merni, akik ezt választották, hanem mindenkinek, aki ilyen adóalany-

forgalmazók erre a helyzetre?

tól számlát fogad be.
A februári CD-mellékletben
Az egyszerűsített foglalkoztatás buktatói
Interjú Pankucsi Zoltánnal, a Nemzetgazdasági Minisztérium SzámMit tegyünk, ha alkalmi munkavállalót bejelentünk, de nem jön el? És

viteli és Szakképzési Főosztályának főosztályvezetőjével, akitől a már

mit tegyünk, ha nem azt a magánszemélyt jelentjük be, mint aki eljön

elfogadott mérlegképes továbbképzési rendszer legfontosabb tudni-

dolgozni? Cikkünkben sorra szedjük az egyszerűsített foglalkoztatás

valóiról érdeklődünk.

szabályát, lehetőségeit és a kockázatokat.
És még sok hasznos tartalom...

Minden jog fenntartva! A magazinban
közzétett cikkek, információk bárminemű
felhasználása csak a kiadó engedélyével
lehetséges. A szakmai információkat
a legmegbízhatóbb forrásokból merítjük
és ellenőrizzük. A legnagyobb gondosságunk ellenére felmerülő téves értelmezésekért felelősséget nem vállalunk.

Kiadó:
Adónavigátor Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
magazin@adonavigator.hu
Telefon/fax: +36-76/401-037
www.adonavigator.hu
Példányonkénti ára: 2520 Ft
Éves előfizetési ára: 25 200 Ft

Felelős szerkesztő:

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.

Kiadásért felelős:

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.
Böröczky Zoltán
magazin@adonavigator.hu
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Figyelmesen olvastál?

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!

2. Lehet-e önellenőrizni a megbízólevél átvétele után?
a) Nem, már az azon a napon leadott önellenőrzéseket sem fogják elfogadni.
b) Igen, hiszen az ellenőrzés az értesítésben megjelölt időpontban kezdődik, így egész idáig lehet önellenőrzést benyújtani.
c) Igen, de csak abban az esetben, ha egyes adókötelezettségek
teljesítésére irányuló ellenőrzésről szól az értesítés.
3. Mit kell tenni, ha a jóváhagyott osztalék kevesebb,
mint a kifizetett osztalékelőleg?
a) A jóvá nem hagyott osztalékelőleget kölcsönnek kell minősíteni, és arra a visszafizetésig a tagnak kamatot kell fizetni.
b) Át kell vinni a következő év(ek)re, és egész addig osztalékelőlegként kell nyilvántartani, amíg jóvá nem hagyjuk.
c) Át kell minősíteni összevonandó jövedelemmé, és rendezni
kell a még felmerülő adóterheket.

4. Áfaköteles-e egy személygépkocsi értékesítése a nem
továbbértékesítéssel foglalkozó cégek számára?
a) Igen, az áfaalanyoknak, mint minden eszközértékesítésnél, itt
is áfás számlát kell kiállítaniuk.
b) Nem, mert miután a beszerzéshez kapcsolódó áfa tételes tiltás alá esik, soha nem merül fel levonható áfa, ezért soha
nincs fizetendő áfa sem.
c) Az attól függ, hogy kitől szereztük be az autót. Ha eredetileg
volt áthárított áfa, akkor áfamentes az értékesítés, ha pedig
nem volt áthárított áfa, akkor áfásan kell értékesíteni.
5. Mit kell tenni a fel nem használt fejlesztési tartalékkal a kiva választása után?
a) Miután a társasági adóalanyiság megszűnik, a megszűnés
szabályai szerint a fel nem használt fejlesztési tartalékkal kapcsolatban rendezni kell annak jogkövetkezményeit.
b) Semmit nem kell tenni, azt a vállalt időn belül beruházásra el
kell költeni.
c) Az adóalany választhat, hogy azt megszűnéskor leadózza vagy
a kiva időszaka alatt beruházásra fordítja.
+1. Melyik állítás igaz? Kifizetettnek minősül a számla,
ha…
a) a vevő tartozását átvállalják.
b) az eladó kölcsönt nyújt a vevőnek a tartozása rendezésére.
c) a követelés engedményezése történik.

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:

magazin.adonavigator.hu
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Megoldás: 1b, 2c, 3a, 4c, 5c, +1a

1. Igénybe vehető-e a kkv.-k beruházási kedvezménye
használt ingatlanra végzett felújítások esetén?
a) Nem, mert csak korábban használatba nem vett eszközökre
jár a kedvezmény.
b) Igen, de csak abban az esetben, ha az értéknövekedést hoz
az eszközértékben, ezért a tárgyi eszközök között kerül kimutatásra.
c) Igen, még akkor is, ha azt mint karbantartási költség számoljuk el.

