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A pénzforgalmi áfaelszámolás
mint az új „áfacsoda”
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy minisztériumi előadó szájából hallottam tavaly novemberben, hogy ezt az
adózók kívánságára hozták létre, mert széles körben az volt az igény, hogy ne
kelljen az áfát megfinanszírozni, hanem csak
akkor kelljen befizetni, ha azt neki ki is
fizetik. Igen. Ez valóban nagyon jól
hangzik. Bár nem tudok
pontos adatot még arról,
hogy hány cég választotta, úgy tűnik, mégsem
ugrott rá senki hirtelen
a nagy lehetőségre.
De vajon miért?
Az első lépés:
választáson alapul
Mint azt valamennyi, áfával kapcsolatos bejelentésnél megszoktuk már, a választást december
31-ig be kellett jelenteni az adóhatósághoz, és akkor lehet január 1-jétől a döntésnek megfelelően
eljárni. Kérdezhetnéd, hogy akkor mit keres ez a
cikk a februári magazinban? Persze jogos, hiszen
a döntéshez már valamennyire ismerkedni kellett
a szabállyal. Ami miatt viszont fontosnak tartottam,
hogy még így utólag is beszéljünk róla, az egyrészt
az, hogy gyakorlati tanáccsal lássam el azokat, akik
ezt választották, másrészt azért, mert bőven hárul

feladat a tőlük számlát befogadó vállalkozásokra is.
A bejelentésnek tehát december 31-ig meg kellett történnie. Csak nagyon leegyszerűsítve: azok a
kisvállalkozások próbálhatják ki a rendszert élesben, amelyeknek a megelőző évi áfaköteles nettó
árbevétele 125 millió forintnál kisebb. Ezt persze
sokat kellene még magyarázni, de mint említettem,
ezen a kérdéskörön már túl vagyunk. A pénzforgalmi elszámolás év közben csak az „új” adóalanyoknak lehetőség. Egy működő vállalkozás év közben
nem választhatja.
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Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy egy evából kilépő (vagy onnan valamilyen ok miatt „kieső”) vállalkozás az áfa szempontjából
újnak minősül, tehát ő év közben is választhatja a pénzforgalmi elszámolást.
Az áfa elszámolásának rendje
A nevében is árulkodó új szabály az áfatörvény XIII/A fejezetében kapott helyet. Azt jelenti, hogy az általa áthárított áfát csak akkor kell
megfizetni, ha az pénzügyileg is teljesül, azaz részére a vevő a számla
ellenértékét kifizeti. És ennek megfelelően a levonható áfa is csak akkor kerülhet elszámolásra, ha a szállító felé rendezték az anyagiakat.
Egy cég a számlák vonatkozásában azonban mindig rendelkezik
egy partnerrel. Ha mi vagyunk a vevők, akkor egy szállítóval, illetve
lehet fordítva is.
A szabály megalkotásakor a jogalkotók gondosan ügyeltek a költségvetés egyensúlyára, és figyelniük kellett arra, semmilyen körülmények között ne fordulhasson elő, hogy az adólevonásra jogosult cég
hamarabb éljen a jogával, mint ahogyan az adófizetésre kötelezett
cégnek be kellene az áfát fizetni.
Ezért fordulhat elő, hogy a partnerünk választása ránk is kihatással van.
De nézzük végig mindkét esetet.
Ha mi vagyunk a számlabefogadók, azaz az eladó (aki nem választott pénzforgalmi áfaelszámolást) kiállít felénk egy számlát, akkor neki
a főszabály szerint kell az áfafizetési kötelezettségének eleget tennie.
Mi pedig csak akkor tudjuk levonni, ha ki is fizettük a számlát. Tehát
mi az áfát vagy az áfa normál teljesítési időpontjában vonjuk le, vagy
később. Korábban semmilyen körülmények között nem állhat fenn
adólevonási jog.
A másik eset, ha a számlakibocsátó élt választási lehetőségével,
viszont a vevő nem. Ekkor a vevő elvileg élhetne levonási jogával a
főszabály szerint, a szállítónak meg csak később kell az áfát megfizetni.
Akkor, amikor a vevő kifizeti a számla ellenértékét. Ezért a törvény úgy
szól, hogy ebben az esetben a számlabefogadó is csak akkor igényelheti vissza az áfát, ha megvalósul a pénzügyi teljesítés.
Azaz, a mi választásunk kihat az összes vevőnkre. Értsd ezalatt azt
is, hogy ha te vagy a számlabefogadó a pénzforgalmi áfástól, akkor ezt
az áfát nem vonhatod le úgy, mint a többi befogadott számla áfáját.
A könyvelésben tehát külön ezeket meg kell jelölni.

Az, hogy nem látod a számlán az erre való
utalást, még nem jelenti azt, hogy nincs!
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Bizonylati feltételek
Már jönnek is a kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon honnan fogom tudni, hogy a szállítóm mikor fizet áfát? Egészen pontosan onnan, hogy a
számlára fel kell tüntetnie azt, hogy „pénzforgalmi áfa”. Ezt a törvény is
idézőjelek közé tette, azaz szó szerint ezt kell a számlán keresni.
Könyvelők, figyelem!
Az, hogy nem látod a számlán az erre való utalást, még nem jelenti azt,
hogy nincs! Nézd meg még egyszer alaposan, mert lehet, hogy csak
elkerülte a figyelmedet. Ezért az év elején szánj a könyvelésre sokkal
több időt, mint eddig. A már jól ismert számláknál, amiket rutinszerűen könyvelsz, ott is legeltetni kell a szemedet egy ideig, hogy van-e
ilyen utalás vagy nincs.
Elvileg van (vagy lesz) adatbázis az adóhatóság internetes oldalán
pénzforgalmi áfás cégekről, de azt én sem gondolom, hogy minden
számlát egyesével meg fogsz nézni, mielőtt lekönyveled. Ilyen elvárásaik csak a nem gyakorlati embereknek vannak.
A másik nagyon fontos dolog, járj utána, hogy a könyvelőprogramodban milyen lehetőség van ennek rögzítésére. A számla kelte és
az áfa szerinti teljesítés időpontja eddig is eltért egymástól. Ezért a
programokban ismert az „adódátum” vagy valami hasonló kifejezés,
aminek az a lényege, hogy erre a dátumra teszi be az áfaanalitikába.
Azokat a számlákat, amiket a pénzforgalmi áfa szerint kell elszámolni, arra a dátumra kell az áfaanalitikába tenni, amikor a pénzügyi
teljesítésüket rögzíted. Azaz egy készpénzes számla esetében a pénztár csökkenésének a napja, egy átutalásos számla esetében pedig az a
banki nap, amikor ennek a számlának a kiegyenlítése történik.
Mi felel meg pénzügyi teljesítésnek?
Itt máris adódik a következő kérdés. Nem csak a készpénzzel és átutalással kiegyenlített számlák minősülnek pénzügyileg teljesítettnek.
Elismert a pénzügyi teljesítés az áfatörvény előírása szerint akkor
is, ha a követelés engedményezés, elengedés folytán vagy más módon szűnik meg.
Ez a bizonyos „más módon” elég tág, de valószínűleg ide kell érteni azt az esetet is, ha például behajthatatlanság miatt vezetjük ki a
követelést a nyilvántartásból.
Tolhatjuk tehát magunk előtt a számla áfatartalmának befizetését,
de a behajthatatlansággal egy időben nemcsak a pénzünkről kell végleg lemondani, még az áfát is meg kell fizetni. Pedig ez valódi segítség
lett volna a vállalkozóknak. Hiszen ezt az áfát a pénzügyi teljesítés hiánya miatt a másik fél nem igényelte vissza.
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Előfordulhat, hogy a számla csak részben nyer kiegyenlítést. Ebben
az esetben az áfa elszámolására olyan arányban kerül sor, amilyen
arányt a kiegyenlítés a teljes számlához képest jelent. Ha a számla
40%-a kerül kiegyenlítésre, akkor az áfa 40%-át kell befizetni, illetve
ennyit lehet levonni.
A pénzforgalmi áfa elszámolástól függetlenül, az áfa visszaigényléséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítésnél elfogadott az a számla is,
amit garanciális visszatartás miatt csak részben fizetnek ki. Sajnos itt
nem rendelkezik a törvény erről az esetről, így valójában ez is részteljesítésnek minősül, és itt is csak az áfa arányos részét kell, illetve
lehet bevallani.
És ha már a visszaigénylésekhez kapcsolódó követelményekkel
hasonlítjuk össze ezt a pénzügyi teljesítést, akkor nagyon fontos követelmény, hogy egy pénzforgalmi áfás az adott időszaki bevallásaiban
csak az adott időszakon belül kifizetett számlákat állíthatja be, nem
pedig a bevallás benyújtásáig kiegyenlített számlákat. Így a februári
bevallásba már nem fér bele a február 28 után, de a bevallás benyújtása előtt kiegyenlített számlák. Ezeket már a márciusi elszámolásban
kell szerepeltetni.
Mikor nem kell alkalmazni?
Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany közösségen belüli termékbeszerzést valósít meg, olyan terméket szerzett be,
szolgáltatást vett igénybe, amelyre az Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított
adózás szabályait kell alkalmazni, belföldön gazdasági letelepedéssel
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nem rendelkező külföldi adóalany által nyújtott, belföldön teljesített
szolgáltatást vett igénybe, belföldön gazdasági letelepedéssel nem
rendelkező külföldi adóalanytól fel- vagy összeszerelés tárgyát képező
terméket vásárolt – feltéve, hogy a fel- vagy összeszerelésre belföldön
került sor, akkor a fizetendő adót az általános szabályok szerint köteles megállapítani és bevallani.
Nagyon leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy az adó áthárításával
járó ügyletekre vonatkozik a szabály. Logikus. Azokban az esetekben,
amikor az áfa fizetési kötelezettsége és levonási jogosultsága ugyanazon félnél keletkezik, szinte mindegy, melyik bevallásban szerepel.
Ezenkívül nem kell alkalmazni ezt azoknál az ügyleteknél sem,
amelyek az áfatörvény 10. § a) pontja szerint adóznak. Ezek azok az
esetek, amikor a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy
részletvételéről van szó, és a tulajdonjogot a vevő az ellenérték maradéktalan megtérítésével szerzi meg.
A törvényben megfogalmazott kivételen kívül azonban van még egy
gyakorlati eset. Abban az esetben, ha a számlakibocsátó nem tünteti fel
a számlára azt a tényt, hogy ő a pénzforgalmi áfaelszámolás alá tartozik,
akkor az a konkrét számla a normál szabályok szerint számolandó el.
Azaz az eladónak is – függetlenül a pénzügyi teljesítéstől – a főszabály
szerint kell az áfát befizetni, és a vevő is élhet adólevonási jogával.
Így ez egy lehetőség is arra, hogy az a vevőnk, aki neheztel ránk
emiatt, annak nem írjuk rá a megjegyzést. Bár én nem tudom, hogy ha
félünk attól, hogy a vevők elpártolnak tőlünk emiatt, akkor miért választja ezt a cég. Ekkor ugyanis a fizetendő adóját főszabály szerint fizeti, a
levonhatót meg csak a pénzügyi teljesítéskor állíthatja be a bevallásba.
Sőt. Ezen kívül még arra is van esély, hogy a helytelenül kiállított
számla miatt az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki.
És még azt is tudni kell, hogy ha csak elfelejtettük felírni a pénzforgalmi elszámolásra utaló jelzést a számlára, akkor az utólag nem
pótolható.
Áttérési szabályok
Azok, akik beléptek ebbe a rendszerbe, 2013-tól valamennyi számlájukra alkalmazniuk kell. Ez azt jelenti, hogy ha van még korábbról
olyan befogadott számlájuk, melynek áfáját 2013-ban vonják le, azt
is már csak akkor tehetik meg, ha megtörtént a pénzügyi teljesítés.
Amikor megszűnik a pénzforgalmi elszámolás – vagy kilépünk,
vagy átlépjük az árbevétel értékhatárát –, akkor a még el nem számolt
számlákra tovább él az, hogy a pénzügyi teljesítéskor kell a bevallásba
beállítani. Természetesen van eset a soron kívüli elszámolásra is, amikor minden, még el nem számolt számlát be kell tenni a bevallásba.
Ilyen eset pl. az, amikor alanyi mentességet választunk. Itt ugyanis
nem lesz a továbbiakban áfabevallásunk.
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Alanyi mentesség időszakában

fizetendő áfa
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2013-tól több vállalkozás döntött úgy, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója mellett alanyi
mentességet is választ. Ezzel szerették volna elérni,
hogy az évi 1-2 bevallás és bejelentés teljesítésével
eleget tegyenek adózási kötelezettségüknek. Valljuk
meg, hogy a média is nagy szerepet játszott annak
terjesztésében, hogy ez az a lehetőség, ahol már
könyvelő sem kell a vállalkozásnak. Tényleg? Az áfatörvény bizonyos esetekben egy alanyi mentes vállalkozáshoz is rendel áfafizetési kötelezettséget. Ezt
vajon fogják tudni a vállalkozók könyvelő nélkül?
Áfaköteles értékesítések
Az áfatörvény meghatározza azokat az eseteket, melyeknél az alanyi
mentességet választók nem járhatnak el ilyen minőségükben. Azaz,
a számla kiállításánál az áfatörvény főszabálya szerint kell eljárniuk, és
ez könnyen áfafizetési kötelezettséggel járhat. Természetesen ezek az
értékesítések nem terhelik a 6 millió forintos keretüket.
Nézzük, melyek azok az esetek, amikor vizsgálandó az áfa felmerülésének lehetősége. Ha az alanyi mentes vállalkozás
a) tárgyi eszközt, ingatlant, telket értékesít,
b) az eszközöket ingyenesen átadja valakinek vagy a vállalkozásából kivonja,
d) a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében,
e) a közösségen belüli beszerzéskor, illetve
g) a termék importja esetében.
Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított
adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el. Ez alól is vannak kivételek, melyek nem meglepő
módon az előző gazdasági eseményekkel is összefüggésben vannak. Tehát
adólevonási joga van az alanyi mentes vállalkozásnak az alábbi esetekben:
• tárgyi eszközként használt termék értékesítése,
• új közlekedési eszköz értékesítése,
• beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet
értékesítése,
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• építési telek (telekrész) értékesítése,
• külföldön teljesített szolgáltatásnyújtás,
• vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő.
Ez már majdnem egy könyvelőnek is kihívás, hát még egy könyvelő
nélküli vállalkozónak… Bár elismerem, ezek zöme nem érinti ezeket
a kicsi vállalkozókat, de a tárgyi eszközök kérdésköre azért gyakran
előfordul.
Ha tehát meglévő tárgyi eszközét értékesíti, akkor kilép alanyi
mentes minőségéből és áfa felszámítására lesz kötelezett.
Korábban levont áfák korrekciója
Oké, ha eladom a tárgyi eszközt, akkor áfát kell fizetni. De ha nem adom
el? Korábban adóköteles tevékenységhez használtam, és le is vontam az
áfáját. Most viszont adómentes tevékenységhez használom.
Ezekre az esetekre is alkalmazni kell az ún. figyelési időszak szabályát. Az áfatörvény 135. § (2) bekezdése értelmében az adóalany
köteles utólagos kiigazítást elvégezni, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben változás következik.
Azaz, ha korábban áfaköteles tevékenységhez szereztük be és levontuk az áfát, most viszont adómentes tevékenységhez használjuk, akkor
a korábban levont áfát korrigálni kell.
Ezt a korrekciót akkor kell elvégezni, ha a számítás eredményeként
adódó különbözet összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot.
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Az utólagos korrekciót akkor kell elvégezni, ha a különbség
a 10 000 Ft-ot meghaladja. Ha a vállalkozás több tárgyi eszközzel rendelkezik, akkor ezt a különbséget eszközönként kell vizsgálni, azaz a
kis értékű tárgyi eszközökkel valószínűleg nem lesz probléma. Valójában a nem ingatlan eszközöknél, ahol 5 éves a figyelési időszak, csak
azoknál lehet probléma, ahol az áfa az 50 ezer forintot meghaladta.
Ez az eszköz bekerülési értékére vetítve a 27%-os áfamérték mellett
a 185 ezer forintnál nagyobb eszközökre vonatkozó kötelezettség lesz.
Ha a vállalkozó tulajdonában ingatlan is szerepel, melyre korábban áfalevonási jogot gyakorolt, akkor ezt az utólagos korrekciót
20 évig kell elvégeznie. Ha az ingatlant még 2008 előtt vásárolta, akkor
alkalmazhatja a régi áfatörvény szerinti 10 éves időszakot.
Mi a helyzet a készletekkel?

Az alanyi adómentességet választó adóalany
az általános forgalmiadó-bevallási
kötelezettségének minden esetben havi
gyakorisággal tesz eleget
A már említett paragrafus szerint a korrekciót a naptári év végén
meglévő eszközök után az utolsó adómegállapítási időszakában kell
elvégezni. Ha vállalkozónk 2012-ben még áfaalany volt, akkor ebben az
évben jogszerű áfalevonással élt. Viszont ha 2013-tól alanyi mentességet választott, akkor 2013 decemberében meglévő tárgyi eszközök miatt
korábban levont áfát arányosan fizetendő adóként kell bevallani.
Példával szemléltetve, tételezzük fel, hogy a vállalkozó 2012ben vásárolt egy 500 000 Ft + áfa értékű tárgyi eszközt. A számla
áfatartalmát, azaz 135 000 Ft-ot levonásba helyezte. 2013-tól alanyi
mentességet alkalmaz, azaz a levonási hányada a korábbi 100% helyett 0%. A tárgyi eszközre az áfatörvény 60 hónapos ún. figyelési időszakot állapít meg, azaz az áfa 1/5-ének 100%-át kell visszafizetni és a
2013. decemberi bevallásban bevallani. Számszerűsítve ez a 135 000
Ft ötöde, azaz 27 000 Ft. Amennyiben a vállalkozó még 2014-ben is
alanyi mentes adózó, akkor ugyanezt a kötelezettséget 2014. decemberében is teljesítenie kell. Egészen addig, amíg az eszköz beszerzését
követő 60 hónap el nem telik vagy az eszköz nem kerül értékesítésre.

A tárgyi eszközök mintájára probléma lehet, hogy a készlet beszerzésekor adólevonási jogunkat kihasználtuk, de alanyi mentes minőségünkben azt már áfa felszámítása nélkül értékesítjük.
Szinte hihetetlen, de erre vonatkozólag nem tesz szabályt a törvény. Magam is elbizonytalanodtam, hogy vajon van-e áfafizetési
kötelezettség az áfatörvény 11. § (2) bek. c) pontja alapján. Azaz,
ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül-e, ha
a terméket (amely nem tárgyi eszköz) alanyi adómentes tevékenységhez használják fel és korábban a levonási jog az adóalanyt megillette.
Szóval, a témában az adóhatóság tájékoztatását is kértem, mely ez
idáig nem érkezett meg, de a téma aktualitására tekintettel megírom
kisebb „közvélemény-kutatásom” eredményét.
Az alanyi mentes vállalkozások készletei kapcsán tehát az az álláspont, hogy nem kell a 11. § alapján fizetni a betéréskor, így a készletek áfáját nem kell korrigálni az alanyi mentesség választása miatt.
Természetesen ezzel ellentétes hivatalos állásfoglalás esetén visszatérünk a kérdésre.
Alanyi áfamentes cégek áfabevallási gyakorisága
Miután több esetet is találtunk, amikor áfabevallást kell készítenie egy
alanyi mentes vállalkozásnak, kérdésként merülhet fel ezek gyakorisága.
Ehhez az adózás rendjéről szóló törvényt kell fellapoznunk, aminek
1. számú melléklete szerint az alanyi adómentességet választó adóalany az általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének minden
esetben havi gyakorisággal tesz eleget.
Azaz arra a hónapra, amikor van kötelezettség, akkor le kell adni
bevallást, amikor pedig nincs, akkor nem.
A ti könyvelőirodátokban minden alanyi adómentes vállalkozás
havonta hozza a számlákat?
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Előleg vagy foglaló?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bevallom, hogy bár rögtön tudom, mi a kettő között a különbség, mégis mindig el kell gondolkodnom, hogy
melyik-melyik. Pedig nagyon nem mindegy. Különösen, ha az eredetileg eltervezett vásárlás nem történik
meg. A cikk végén pedig azt is megtudod, hogy nem csak az a lényeg, visszajár-e vagy sem.
Alapfogalmak

Az elvesztett foglaló

A két szó tartalmát a polgári törvénykönyvben találjuk meg. Innen kell
indulni, hogy végül annak adózását is megfejthessük.

Talán már érzed, hogy a problémát az fogja okozni, ha a foglalóval
biztosított ügylet hiúsul meg.
Ha ez az eladónak felróható okból történik, akkor a vevő részére
kétszeresen kell visszafizetni. Ha pedig a vevő áll el a vételtől, akkor az
átadott foglalót nem kapja vissza.

Mindkettőre igaz, hogy azt valamilyen vásárlás biztosítékaként kell
lerakni. És bár az áfatörvény az előleg fogalmát ismeri, a foglalót is az
előleg áfaszabályainak megfelelően kell kezelni. Ha az ügylet később
ténylegesen meg is történik, akkor az átadott előleget vagy foglalót
a vételárba be kell számítani.
A különbség akkor jelenik meg, ha az ügylet nem megy át teljesítésbe. A foglaló esetében a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy
az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
Az előlegnek ezzel szemben nincs biztosítéki jellege. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben a szerződés bármelyik félnek felróható okból nem
megy teljesedésbe, akkor az előleg visszajár.
Ez utóbbival nincs is különösebb feladat. Az előlegszámlát
teljesítés hiányában le kell sztornózni és az összeget vissza kell
fizetni.

Ezért az elvesztett foglaló egyéb ráfordításként elszámolt összegével a társasági adó
alapjának megállapítása során az adózás
előtti eredményt nem kell növelni
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Könyveléstechnikailag viszonylag egyszerű ezek kezelése.
Ha az eladónak vissza kell fizetni a dupla foglalót, akkor egyrészt
megszűnik a tartozása a vevőtől kapott előleg miatt, és elszámolja ráfordításként a másik részét.
(A könyvelési tételekben most eltekintek az áfa kezelésétől, feltételezve, hogy az ügylet nem áfaköteles.)
Eladó oldaláról

Vevő oldaláról

Foglaló
átvétele

T. 38. Pénzeszközök
T. 36. Adott előlegek
K. 445. Vevőktől kapott előleg K. 38. Pénzeszközök

Foglaló
dupla
visszafizetése

T. 445. Vevőktől kapott előleg T. 38. Pénzeszközök
K. 38. Pénzeszközök
K. 36. Adott előlegek
T. 86. Egyéb ráfordítás
K. 38. Pénzeszközök

T. 38. Pénzeszközök
K. 96. Egyéb bevételek

Ha az ügylet a vevő hibájából hiúsul meg, akkor egyszerűen az átadott
foglalót az eredmény terhére át kell vezetni.
Eladó oldaláról
Foglaló
átvétele

Vevő oldaláról

T. 38. Pénzeszközök
T. 36. Adott előlegek
K. 445. Vevőktől kapott előleg K. 38. Pénzeszközök

Foglaló
T. 445. Vevőktől kapott előleg T. 86. Egyéb ráfordítás
elvesztése K. 96. Egyéb bevételek
K. 36. Adott előlegek

Előleg vagy foglaló?
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dításként elszámolt összegével a társasági adó alapjának megállapítása során az adózás előtti eredményt nem kell növelni.
Adózik-e a magánszemély?
És vajon mi történik akkor, ha magánszemélyként
foglalót fizetek egy ingatlanra, de az eladó meggondolja magát? A szabály természetesen ugyanaz,
a foglalót kétszeresen kell visszakapni. A kérdés inkább
az, hogy az így keletkezett jövedelem után hogyan kell
a magánszemélynek adózni. Azt láthattuk, hogy a cégek esetében ez egyéb bevételként jelenik meg, ami
az adóalap részeként társaságiadó-köteles.
A magánszemélynél a foglaló kétszeres visszatérítése kártérítés-jellegű bevétel lesz. A kétszeres vissza-

Még
felmerülhet benned az a
kérdés, hogy a vevő oldalán ez elismert költségnek
fog-e minősülni. A cégek közötti
pénzeszközátadásnál ismert „szépségdíjas” szabály az, hogy akkor elismert költség, ha
a másik fél nyilatkozik (és később bizonyítja), hogy
enélkül is nyereséges lenne. Azaz, hogy adózik utána.
És itt mi a helyzet?
A polgári törvénykönyv 245. §-ának indokolása szerint a foglalónak
kárátalány szerepe van. Ez azt jelenti, hogy a károsultnak a foglaló
mértékéig a kár összegét nem kell bizonyítania.
A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az adózás előtti
eredményt növeli az a költségként, ráfordításként elszámolt összeg,
amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel.
A Ptk. előírásai szerint adott foglaló alapvetően nem tekinthető olyannak, amelynek adása nincs összefüggésben a vállalkozási,
a bevételszerző tevékenységgel. Ezért az elvesztett foglaló egyéb ráfor-

térítés egyik fele természetesen a kifizetett pénzünket fedezi, a másik
fele pedig annak a kárnak az enyhítése, hogy az eladó állt el a vételtől.
A foglaló esetében lehet alkalmazni az Szja-tv. 1. sz. mellékletének
6.1. pontjában említett „kártérítésre” vonatkozó adómentességet,
tekintve, hogy a Ptk. kárátalányjelleget tulajdonít ezen összegnek.
A hivatkozott törvényi előírás szerint ugyanis a károk megtérülése,
a kockázatok viselése körében adómentes a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kapott kártalanítás, a kárpótlás és
a kártérítés. Azaz, a foglaló kétszeres visszafizetéséből keletkezően
a magánszemély jövedelme adómentes lesz.
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Egyszerűsített
foglalkoztatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2010. év óta bevezetett szigorú szabályozásának az értelmezése
a mai napig is tud fejtörést okozni egy-egy életszerű szituáció megoldásakor. Mi van, ha nem jelenik
meg a dolgozó? És ha csak mást küldött maga helyett? És ha eljön, de pl. az eső vagy a fagy miatt
nem lehet dolgozni? Brrr! Lássuk, mi a teendő.
Ha nem jelenik meg a bejelentett ember
Klasszikus eset, amikor az egyszerűsített foglalkoztatásra bejelentett
delikvens nem jelenik meg a munka kezdetekor. Az ingyenes menekülőút csak annyit enged, hogy a bejelentést követő 2 órán belül, illetve,
ha nem a bejelentés napján volt a munka, akkor a tényleges munkavégzési napon reggel 8 óráig lehet visszavonni az adott személyre
történő bejelentést.
Csak emlékeztetőül, ha pl. egyéni vállalkozónak nincs állandó alkalmazottja, akkor egy napra évi átlagban egy alkalmi munkavállalót foglalkoztathat.
A szabály egészen pontosan így szól:
Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás
esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon
legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg
• az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató
munkáltató esetében az egy főt,
• egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén
a két főt,
• hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén
a négy főt,
• húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.
Az adóhatósági értelmezés szerint a napi korlát túlléphető, csak
az éves keret nem. Például egy vállalkozás mindennap foglalkoztathat egy-egy főt vagy akár egy napig 365 főt.
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Nem nehéz ezekből a határidőkből kicsúszni. Ha ez megtörténik, akkor marad az a megoldás, hogy fizetést nem kap, de a
közteher (500 Ft, 1000 Ft) megfizetését nem ússzuk meg. És ez
nemcsak abból a szempontból hátrányos egy munkáltatónak,
hogy 1000 Ft extrakiadása keletkezik, hanem – az idénymunkásokat leszámítva – a rendelkezésre álló kerete is csökken ezekkel
a napokkal.
Ha valaki más ugrik be helyette
Szintén életszerű az a szituáció, amikor az egyik, előre bejelentett
alkalmazott helyett egy másikat kell beugrasztani. A két személyt külön kell kezelni. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a beugró
alkalmazottat a munkakezdést megelőző utolsó percig jelentsük be.

Egyszerűsített foglalkoztatás
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A gond csak az, hogy ezt a bért normál módon kell számfejteni. Előkerül a levonandó szja, a járulékok, a fizetendő szociális hozzájárulási
adó és a szakképzési hozzájárulás kérdése is.
Ha eljön, de nem dolgozik
Volt már olyan eset is, hogy a dolgozó rendben megérkezett a tett
helyszínére, de nem tud dolgozni. Ha például szüretelni gyűlnek össze
az emberek, de olyan kegyetlen az időjárás, hogy nem lehet, akkor
nincs munka.
De a dolgozók be vannak jelentve.
Ennek a helyzetnek a kezelése talán még a könnyebbek közé tartozik, hiszen ha nem kezdődik meg a munkavégzés, akkor elvileg ki is
tudom őket jelenteni.
A gond akkor van, ha a bejelentés több mint két órája történt, és
elmúlt reggel nyolc óra. Ekkor ugyanis már nem tudom visszavonni.
Így marad a munkáltatónál a közteher megfizetése és a létszámkorlát fogyasztása.
És mi a helyzet az éjszakai munkával?

A bejelentést az azt követő 2 órán belül,
illetve a tényleges munkavégzési napon
reggel 8 óráig lehet visszavonni

Emellett a meg nem jelenő dolgozót ki kellene jelenteni. Az előzőek
szerint vagy ki bírom jelenteni még, vagy már lekéstem. Ha ez utóbbi
történik, akkor extra közteherkiadás, illetve ezzel a létszámmal is csökken az éves keretem.
Ha lekéssük a dolgozó bejelentését
Cifrázzuk az előzőeket azzal, hogy a beugró dolgozó bejelentését is
lekéssük. Ennek a helyzetnek a legrondább a rendezése. Ha nem
érik tetten az ellenőrök feketefoglalkoztatás miatt, akkor pótlólag az
1041-es nyomtatványon normál munkaviszonyt kell erre a napra bejelenteni.
Ekkor bejelentésre 8 napos határidőt (a munkavégzés napjához
viszonyítva) ad a törvény, tehát elvileg a mulasztási bírság elkerülhető.

A kérdést az generálja, hogy a dolgozó napi 8 órás munkaideje mellett
az este 8 és reggel 4 között végzett munka valójában 1 munkanapnak
minősülne. Elvileg.
Ha viszont az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt olvassuk, akkor a naptári napokat veszünk figyelembe, és így ezt két naptári
napon végzik.
Azokban a munkakörökben, ahol a munkaidő áthúzódik a következő napra, 2000 Ft-os közteherrel kell számolni. Ha pl. egy diszkóban foglalkoztatott munkavállaló este 8-tól reggel 4-ig dolgozik, mind
a két napra be kell jelenteni, és bár a fizetése a 8 órányi munkáért jár,
annak adója 2000 Ft lesz.
És már mondani sem kell, hogy ebben az esetben a kifizető rendelkezésére álló évi 90 nap is kétszer olyan gyorsan elfogy.
És egy újdonság…
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 2012. decemberi módosítása szerint a létszámkorlátra vonatkozó szabályokat a filmipari
statiszták esetében – az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén – nem kell alkalmazni.
A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme a 12 000 forintot nem haladhatja meg, viszont a rájuk naponta
3000 forintos közteher megfizetését írja elő a törvény.
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Munkahelyvédelmi akcióterv
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mindenki számára ismert a kormány azon szándéka, hogy megvédi és támogatja a munkahelyeket.
Ez a kisvállalati adó egyik célja, és ez, amikor a szociális hozzájárulási adó helyett 16%-ot kér a munkáltatóktól. Aki nem kivaalany, ő a kedvezményt
a szociális hozzájárulási adóból vonhatja le.
Közös szabályok
Mielőtt végignézzük, mely munkavállalók után vehet igénybe kedvezményt a munkáltató, nézzük meg azokat a szabályokat, melyeket
mindegyiknél alkalmazni kell.
A kedvezményt a szociális hozzájárulási adóból kell levonni, és ha a
feltételek fennállnak, akkor már a havi bevallásban így kell feltüntetni
a fizetendő adót. Tehát nem pályázni kell rá, hanem a bevallásban
kell igénybe venni.
A kedvezmény kizárólag munkavállalók után vehető igénybe, tehát
a tagok a saját személyes közreműködői díjuk, illetve egyéni vállalkozók vállalkozói kivétjük után ne számítsanak kedvezményre.
A kedvezmény a munkavállalók esetében is csak a munkabérük
után jár. Ehhez meg kell nézni, hogy az adott jövedelem munkabér-e
vagy nem. Nem jár a kedvezmény pl. a betegszabadság vagy a végkielégítés után.
A kedvezmény havonta 100 ezer forint munkabérig vehető igénybe. Abban az esetben, ha a munkabér ennél magasabb, akkor a
kedvezmény nem vész el, hanem egyszerűen a felette levő részre a
normál járulékokat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a dolgozót
részmunkaidőben foglalkoztatjuk, akkor a 100 ezer forintot a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában kell figyelembe
venni. Egy heti 40 órás munkaviszony esetén tehát 100 ezer forintig
jár a kedvezmény, míg a heti 20 órás munkaidőnél már csak 50 ezer
forintig kedvezményezett a bér.
A kedvezmények nem vonhatók össze. Ha adott hónapban egy
munkavállaló több feltételnek is megfelel, akkor is csak az egyik kedvezmény érvényesíthető. Ez viszont akár hónapról hónapra megváltoztatható.
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Ha adott hónapban egy munkavállaló
több feltételnek is megfelel, akkor is csak
az egyik kedvezmény érvényesíthető
Kedvezményezett munkavállalók:
• Szakképzettséget nem igénylők
• Tartósan állást keresők
• 25 év alattiak és 55 év felettiek
• Pályakezdők
• Gyermeknevelésből visszatérők
Az egyes kedvezményeknél a következő feltételeket vizsgáljuk:
• Ki után jár a kedvezmény
• Mi az igénybevétel feltétele
• Mekkora a kedvezmény mértéke
• Meddig jár a kedvezmény

Munkahelyvédelmi akcióterv
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25 év alattiak és 55 év felettiek kedvezménye
A kedvezményezettek köre már a nevében is benne van. A fiatalok és
kevésbé fiatalok kedvezménye akkor jár, ha valaki születési dátumának megfelelően beleesik ebbe a korba.
A kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból 14,5%, azaz a
munkabér után 12,5% szochót és 1,5% szakképzési hozzájárulást
kell fizetni.
A kedvezmény a 25 éveseknél abban a hónapban jár utoljára,
amelyik hónapban betölti a 25. életévét. Az 55 éveseknél pedig akkor
jár először, amelyik hónapban ünnepli a születésnapját.
Pályakezdők kedvezménye

Szakképzettséget
nem igénylők kedvezménye
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a munkavállaló FEOR
száma 9-essel kezdődjön, és természetesen munkaköre, munkaköri
leírása alapján valóban és kizárólag szakképzettséget nem igénylő
munkakörben dolgozzon.
A kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból 14,5%, azaz a munkabér után 12,5% szochót és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetni.
A kedvezmény egész addig jár, amíg a munkavállaló ilyen munkakörben dolgozik (és a törvényben nem helyezik hatályon kívül a szabályt).
Tartósan állást keresők
Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a feltételek fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja.
A kedvezmény a foglalkoztatás első két évében teljes szochomentesség
(ami mentesít a szakképzési hozzájárulás alól is), a harmadik évben pedig 14,5% vonható le a szociális hozzájárulási adóból.

A kedvezmény azok után jár, akik legfeljebb 180 nap – biztosítási
kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkeznek és még nem
múltak el 25 évesek.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a munkavállaló
az állami adóhatóság által kiállított, 15 napnál nem régebbi igazolással rendelkezzen, és ezzel a munkáltató részére igazolja, hogy
legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszon�nyal rendelkezik.
A kedvezmény 27% a foglalkoztatás első két évében, ami azt jelenti, hogy maximum két évig (illetve, ha a 25. életévét betölti, akkor
addig) egyáltalán nem kell sem szochót, sem szakképzési hozzájárulást fizetni.
Gyermeknevelésből visszatérők
Ez az egyetlen ezen kedvezmények közül, amit a munkavállaló akkor
is visz magával, ha munkahelyet vált. Sőt a kedvezmény időtartama
minden foglalkoztatás kezdetekor újrakezdődik.
A kedvezményt a gyed után, illetve a gyes vagy gyet folyósítása alatt
vagy azt követően lehet igénybe venni.
A kedvezményt az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási
szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár vagy családtámogatási kifizetőhely által kiállított igazolás birtokában érvényesíthető.
A kedvezményt a munkáltató 3 évig élvezheti. Két évig teljes járulékmentességet kap, míg a harmadik évben 14,5%-kal kevesebb
szochót kell fizetni.
A kedvezmény végső határideje az ellátás folyósításának megszüntetésétől számított 45. hónap.
Ennek a kedvezménynek a gyakorlati esetei szinte
végeláthatatlanok, így ezt a témát folytatjuk...
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a bt. képviselője?
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A válasz igen, de azért mégis javaslom, hogy olvasd
végig a cikket. Miért? Mert megtudhatod, hogy milyen esetekben lehet ennek jelentősége, és hogy mit
kell tenni az adóelőny elérése érdekében.
Miért éppen a betéti társaság
A kisadózó vállalkozások tételes adója kapcsán előtérbe kerültek a btk. Ezt az új lehetőséget ugyanis a társaságok közül csak a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok választhatják. Így pl. egy kft. nem
élhet a lehetőséggel.
A kata azonban csak évi 6 millió forintig (vagy csak nem sokkal
több bevételig) működik igazán. Elgondolkodtató a lehetőség, hogy
mi lenne, ha több vállalkozásban is ki tudnánk használni a 6 millió
forintot. Azaz, többször 6 millió, olcsó adózás mellett.
Rendben, de mit kell tenni érte? Az a probléma, hogy bármekkora
is a bevétel, a tételes adót meg kell fizetni. Egy betéti társaság esetében pedig minden társas vállalkozó után meg kell fizetni.
Így ha pl. van egy egyéni vállalkozásod, amire választod a kisadózók tételes adóját, és csinálsz még egy bt.-t is, akkor ebben a bt.-ben
csak kültag lehetsz. Nem csinálhatsz másik egyéni vállalkozást, és nem
lehetsz a bt.-nek beltagja.
Ha a bt.-ben kültag vagy, akkor viszont van egy beltag is, aki a főszabály szerint a társaság képviselője, azaz a tbj. szerint ő is társas
vállalkozó. Itt tehát már mindkettőtök után fizetni kell a tételes adót.
Egyre drágább…
És van megoldás?
Igen, de hogy megértsük a lényegét, sorra kell venni több törvény
egymáshoz való viszonyát. Ez pedig soha nem könnyű.
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A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a beltag an�nyiban különbözik a kültagtól, hogy az teljes vagyonával felel, míg
a kültag csak a bevitt vagyonával.
A tbj. szabályai viszont csak tagokról beszél. Társas vállalkozó
– a betéti társaság bel- és kültagja, ha a társaság tevékenységében
ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik
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Fokozzuk az előnyöket

– a betéti társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság
ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el.
Társas vállalkozó tehát az a tag, aki képviseleti joggal rendelkezik
és/vagy személyesen közreműködik. Legyen az akár beltag, akár
kültag.
Vissza a gazdasági társaságokról szóló törvényhez. A Gt. 109. § (1)
bekezdése szerint a kültag a társaság üzletvezetésére nem jogosult,
kivéve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik.
A tilalmat azonnal fel is oldja, és rögtön megtaláljuk a megoldást
is. A társasági szerződés szólhat úgy is, hogy az üzletvezető csak és
kizárólag a kültag.
Megint visszakanyarodunk a tbj. szabályaihoz.

Ha a bt.-ben a kültag személyesen
közreműködik, a beltag pedig társaság
képviselője, akkor
mindkét tag után fizetni kell a tételes adót.

Ha van egy beltag, aki a társasági szerződés szerint nem képviselő
és személyesen sem működik közre, akkor nem lesz társas vállalkozó.
Ennek a bt.-nek a kültagja viszont képviselő és személyesen közreműködő tag is egyben, akkor ő a társas vállalkozó.
Tehát…
Adott egy magánszemély, akinek van egy egyéni vállalkozása, ahol
katát választott, és fizeti havonta a tételes adót. Ez a magánszemély
mellesleg egy bt. kültagja, ahol ő a képviselő és személyesen közreműködő tag. Ez a betéti társaság is katát választott, ahol a bejelentett kisadózó a kültag, és a beltag semmilyen szinten nem vesz részt
a tevékenységben. De tényleg! Így nem muszáj, hogy kisadózó legyen,
azaz nem kell utána fizetni a tételes adót.
Ezzel a megoldással lehet elérni, hogy egyetlen magánszemély,
bár kétszeres tételes adófizetéssel, de kétszer 6 millió forint bevételt
érhessen el.

Természetesen ennek a helyzetnek a további csavarása az, ha az adott
magánszemély valahol 36 órás munkaviszonyban van, és mondjuk ott
valamilyen munkahelyvédelmi akcióterv szerinti kedvezményes foglalkoztatású.
Ekkor ugyanis nemcsak a foglalkoztatása olcsó, hanem mindkét
esetben a tételes adója is havi 25 ezer forintra csökken.
Elképzelt személyünk tehát:
munkaviszonyban áll egy cégnél, ahol mint 25 év alatti pályakezdő
dolgozik, ezért a munkáltató sem szociális hozzájárulási adót, sem
pedig szakképzési hozzájárulást nem fizet utána,
van egy egyéni vállalkozása, ahol katát választott. Itt elérhet akár
6 millió forint bevételt is évi 300 ezer forint (havi 25 ezer forint)
adófizetés mellett,
és van egy bt.-je, ahol kültagként képviselő és személyesen közreműködő tag. És ebben a bt.-ben a beltag nem társas vállalkozó, azaz
a kata hatálya alatt a kültag lesz a bejelentett kisadózó, és újabb
6 millió forint bevételt szerezhet évi 300 ezer forint adó megfizetése mellett.
Természetesen nem mindenki 25 év alatti pályakezdő, így a járulékmentesség nem minden esetben áll fenn. De mégiscsak megálmodtam ezt az ideális helyzetet. J
Amire egyelőre nincs megoldás
Abban az esetben, ha a betéti társaságban mind a beltag, mind a kültag képviselő és/vagy személyesen közreműködő tag, akkor bármelyik
is a képviselő, mindkettő után fizetni kell.
Ez sajnos nem jó hír abban a tekintetben, hogy a bevétel nem
duplázódik meg a törvény szerint azért, mert két tag dolgozik benne.
Szerintem ezen még lenne is mit átgondolni a törvényalkotóknak,
mert előnytelen helyzetbe hozták azokat a társaságokat, ahol két tag
termelhet azonos adózás mellett ugyanannyi árbevételt, mint pl.
egyetlen egyéni vállalkozás.
És ezzel csak arra buzdítják a magánszemélyeket, hogy váltsanak ki
egyéni vállalkozói igazolványt is. Pedig ez mind csak formai ok annak
érdekében, hogy élvezhessék a kata előnyét.
Ebben a bt.-ben tehát a kültag kivált egy vállalkozói igazolványt,
megteremti magának is a 6 milliós lehetőséget, míg a beltagnak megmarad a bt.-ben a 6 millió forintja.
Tényleg nem értem. Valóban ez volt a jogalkotó szándéka? Egy már
működő és bejáratott betéti társaságot ilyen helyzetbe hozni? Talán
lesz még módosítás.
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Már több éve érvényben van az a szabály, hogy a devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket kötelező az év végi árfolyamra átértékelni. Tehát nem lehetőség, hanem kötelezettség. A 2011-es év végi árfolyam
sok cégnél „verte ki a biztosítékot”, de sajnos a 2012-es év tendenciájához mérten a 2012-es év végi árfolyam se lett túl kedvező. Legalábbis a főleg importáló cégek számára.
Az átértékelés alapjai
A számviteli törvény 60. § (3) bekezdése foglalkozik az átértékelés szabályaival.
Megnézzük a számviteli politikánk szerint választott árfolyam év
végi értékét (az euró MNB-árfolyama 2012. 12. 28-án 291,29 Ft/€
volt), és minden devizás tételt egyedileg erre átértékelünk.
Az árfolyam-különbözetek elszámolásánál fontos alapelv a bruttó
elszámolás elve, de nem itt! Ez most egy kivételszabály, azaz az év végi
átértékelés az egyetlen olyan helyzet, amikor tételenként megállapítjuk a különbözetet, de az előjelhelyes összesítés során vagy árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség keletkezik.
Az egyedi árfolyamkülönbségeket tehát az előjelüknek (árfolyamveszteség, nyereség) megfelelően összegezzük, és azt elszámoljuk a
tárgyévi eredmény terhére, illetve javára.
Az átértékelés alóli kivételek:
• a barterszerződés keretében keletkezett követelés vagy kötelezettség, mert itt a második ügyletet mindig az első ügylet árfolyamán kell értékelni, még akkor is, ha a két ügylet között egy
évváltás történik;
• az eszköz bekerülési értékének részét képezi a beruházáshoz,
a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán
meglévő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek
az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-különbözete. Ezt tehát az eszköz értékében aktiválni kell.
Könyvelési módszere
Természetesen ennek is, mint sok más könyvelési megoldásnak, több
lehetősége van.

14. oldal

Az én technikám, amit alkalmazok és javaslok neked is, hogy nyiss
egy „technikai számlát” a 36-os számlacsoportban.
Adj neki egy olyan nevet, hogy „év végi átértékelés átvezetési számla”, és amikor a devizás eszköz vagy forrás értékét átértékeled, akkor
ez lesz az ellenszámla.
A végére pedig ennek a számlának az egyenlege adja az összevont
árfolyam-különbözetet, melyet vagy a 87-es, vagy a 97-es számlára
már könnyen átvezethetsz.
Az időbeli elhatárolások átértékelése
Amikor a devizás ügyletekről szóló könyvem megjelent, több visszajelzést kaptam arra, hogy az időbeli elhatárolások átértékelése csak tévedésből került-e be a könyvbe, vagy tényleg azokkal is foglalkozni kell.
Kezdem a végével: igen, az időbeli elhatárolások átértékelésére is
találhatunk példát.
És akkor meg is magyarázom. A választ abban kell keresni, hogy mi
a konkrét időbeli elhatárolás tartalma. Ez a tartalom fogja megmondani, hogy szükséges-e azokat átértékelni.
Természetesen szó sincs azokról az elemekről, amelyek nem devizában merülnek fel. Egy halasztott bevételek között kimutatott támogatás elhatárolása forintban érkezett, ezért ezt forintban fogjuk
vezetni, és évek alatt folyamatosan feloldani.

Véleményem szerint a követelés
vagy kötelezettség jellegű elhatárolások
azok az esetek, amikor
év végén el kell végezni az átértékelést.
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Példa
Nézzünk egy konkrét példát. Egy üzleti klub tagsági díját (amelynek
számviteli elszámolási időszaka: 2012. 04. 01.–2013. 03. 31.) euróban számlázták ki felénk. A folyamatos teljesítés szabályai szerint
a teljesítés dátuma a fizetési határidővel megegyező. Az összeg megfizetése forintban történt.
Miután a számviteli időszak egy egész év, itt is felmerül a kérdés,
hogy milyen időpont árfolyama alapján kell átszámítani a számla euróban kifejezett összegét forintra.
Legyen a kiszámlázott díj 1200 euró + áfa.
További feltételezés, hogy a vállalkozás a számviteli politikájában
élt azzal az egyszerűsítéssel, hogy az áfatörvény szerinti árfolyamot
alkalmazza a számvitelben is.
Legyen a teljesítés napján érvényes árfolyam 270 Ft/€, míg az év
végi árfolyam 290 Ft/€.
A szállítói tartozás kiegyenlítésekor 280 Ft/€ volt a devizaszámla
átlagárfolyama.

Véleményem szerint a követelés vagy kötelezettség jellegű elhatárolások azok az esetek, amikor év végén el kell végezni az átértékelést.
Természetesen van egy csomó eset, amikor már eleve év végi árfolyamon kerül oda az adott tétel, itt nincs teendő. Tehát egy január 2-án
jóváírt, december havi kamatbevétel eleve a december 31-i árfolyamon könyvelendő.
Azaz, a december 31-i könyvelési tétel:
T. 39. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
K. 97. Kamatbevételek
Előfordulhat azonban olyan szituáció, hogy a bevétel keletkezése nem
év végére esik, hanem mondjuk korábbra. Egy év közben devizában
leszámlázott, egész évre szóló előfizetési díj arányos részét év végén el
kell határolni. És ez a folyóirat kiadójának év végén egy kötelezettség
jellegű elhatárolás. A következő évre eső lapszámok bevételeit ugyanis átrakja a következő évre.

Könyvelés számla alapján, év közben:
T. 52. Igénybe vett szolgáltatás
T. 466. Előzetesen felszámított áfa
K. 45. Szállítók

324 000
87 480
411 480

Szállító kiegyenlítése:
T. 45. Szállítók
K. 38. Devizaszámla
T. 87. Pénzügyi műveletek ráfordítása
K. 45. Szállítók

426 720
426 720
15 240
15 240

Év végi elhatárolás és átértékelés
T. 39. Költségek aktív időbeli elhatárolása
K. 52. Igénybe vett szolgáltatás
T. 39 Költségek aktív időbeli elhatárolása
K. 36 (97). Év végi árfolyam-különbözet

81 000
81 000
6000
6000

Év elején elhatárolás megszüntetése
T 52. Igénybe vett szolgáltatások
K. 39. Költségek aktív időbeli elhatárolása

87 000
87 000

Tudom, hogy ezzel talán többen most fejben (vagy az irodában) vitatkoztok. Vannak, akik szerint az átvitt 300 eurós rész átértékelését nem
szükséges elvégezni. Véleményem szerint az a tény, hogy a 2013-ra
eső 300 eurós rész az év eleji árfolyamon (ami megegyezik az év végi
árfolyammal) kerüljön költségként elszámolásra, levezethető a számviteli törvény szándékából.
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…és mi lehet jó helyette?
Szerző: Fata László

2012-ben, ha nem olyan juttatást adtunk, amit nevén nevez az adótörvény, akkor a 70. paragrafus segített megállapítani az adókötelezettségét.
Így ha valaki a 2011-ben használt (nem Erzsébet) étkezési utalványokat adta továbbra is, akkor ennek a paragrafusnak az (1a) részében lévő feltételeket kellett vizsgálgatni.
Egyes meghatározott juttatásnak minősült ez az étkezési utalvány, ha
• minden dolgozónak egyforma értékben adtuk,
• mindenki egyforma értékű keret terhére választhatta egy kínálatból ezt a juttatást,
• mindenki által megismerhető szabályzattal teljesítménykritérium használata nélkül kialakítottunk csoportokat, akik egy-egy
csoporton belül egyformán kapták ezt az étkezési utalványt,
• mindenki által megismerhető szabályzattal teljesítménykritérium használata nélkül kialakítottunk csoportokat, akik egy-egy
csoporton belül egyformán kaptak egy a csoporthoz rendelt
keretet és ennek terhére választhattak étkezési utalványt is.

A halmazelmélet alapjait felhasználva már meg is jelentek az utalványpiacon azok az utalványok, melyek nem használhatók fogyasztásra kész étel vásárlására, de szinte minden másra igen.
Persze az adótörvény azt várja a jól elszámolható utalványoktól, hogy
jól meghatározott körre lehessen költeni, ezért nem szerepelhet ezeken
az új jegyeken, hogy „mindenre jó, kivétel fogyasztásra kész étel”. Így
olyan korábban ajándékutalványként már bemutatkozott utalványok
erősödnek fel, amelyeken fel volt sorolva, hogy ruházatra, vegyi árura, elektronikai cikkre, cipőre stb.
költhető.
Ilyenkor 51,17% közterhet kellett fizetni ezek
Emellett megjelenhet a listán
után a juttatások után.
Egyéb jövedelemként adózik
pl.
a
vendéglátás (melegétel) is.
Ha azonban nem tartottuk be ezt a szabályt,
az
is,
ha
nem
klasszikus
Összefoglalva, ha 2013-ban felakkor az ilyen étkezési, ruházati stb. (törvényhasználható
egy utalvány fogyaszben nem nevesített) utalványok egyéb jövehidegétel-utalványt osztasz, hanem
tásra kész étel vásárlására, akkor
delemként adóztak.
valami olyan összetett
az bizony jövedelemként adózik.
2013-ra kicsit szigorodik a helyzet. Ha
Ha nem, akkor szólhat sok minden
felhasználású jegyet, amiben
olyan utalványt adunk, amivel lehet fogyaszmásról, és a fenti szabályokkal
tásra kész ételt vásárolni, akkor ez minden
csak az egyik felhasználási
állapítható meg, hogy jövedelemkörülmények között egyéb jövedelemként
lehetőség
a
fogyasztásra
kész
étel
ként vagy egyes meghatározott
adózik.
juttatásként adóztassuk 51,17%
Igaz ez akkor is, ha nem klasszikus hidegközteherrel.
étel-utalványt osztasz, hanem valami olyan
Persze rengeteg új kérdés merül fel, amit remélem, hamarosan
összetett felhasználású jegyet, amiben csak az egyik felhasználási lea NAV majd egy tájékoztatóban tisztázni fog. Például, hogy fogyaszhetőség a fogyasztásra kész étel.
tásra kész étel definíció alá kell-e sorolnunk a száraz tésztát, hiszen
A többi utalványra azonban elég lesz 2013-ban is figyelembe venni
ha muszáj, el lehet ropogtatni, de azért jobbára megfőzzük, mielőtt
az előzőekben leírt alapelveket, és ha ezek teljesülnek, akkor az új
megennénk.
évben is 51,17% lesz a közteher.
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Könyvajánló: Gindert Piroska – Magyar kereskedelmi levelezés és irodai munkálatok 1908–9.

Könyvajánló:

Gindert Piroska:
Magyar kereskedelmi levelezés
és irodai munkálatok 1908–9.
Nem, ne tessék a hölgy nevét keresni a szakirodalomban –
ő egy, a múlt század fordulóján élt ifjú hölgy volt, aki egyszerűen „csak” kereskedelmi levelezést tanult. A könyv pedig egy
szép vörös, vászonkötésű, keményfedeles, kb. 200 oldalas vaskos és elég súlyos könyv. Eredetileg franciakockás oldalai üresek
voltak, de ebbe írta be Gindert Mariska mártogatós tollal azokat a formaleveleket, amelyek az ő későbbi irodai munkájához
szükségesek voltak. Minden oldalon egy-egy
gyöngybetűvel írott, szépen megfogalmazott
levél, amelyek témája átöleli a vállalkozások
gazdálkodását – a kereskedelemi ügyletektől a pénzügyön át a szállítmányozásig, de az
adóügyek és a protokoll-levelek is megtalálhatók benne.
A könyv lapjai eredetileg perforáltak voltak,
s ha valamelyik levél nem ütötte meg a mester
vagy a szerző által elvárt magas szintet, akkor azt
az oldalt kitépték a könyvből. (Meg kell mondani, hogy kitépésre utaló nyom csak igen csekély
számban látható.)
S nem említettem akkor még az irományok
nevének, címének, esetleg címzettjének kalligrafikus rajzait. Ez idő tájt
tombolt a szecesszió – s ennek hatása itt is tetten érhető, mert nagyon
szép, lágy ívű, sokszor természeti motívumok díszítik a lapokat.
Csak ízelítőként egy részlet az egyik irományból:
„Térítvény
Ennek erejével én alulírott kijelentem és kötelezem magamat, hogy mindennemű tartozásomat, amelyet mint a helyben fennállott és törv. bej. Laki
Márton cég tulajdonosa vállaltam, és amelyet eddig netán ki nem egyen-

lítettem volna, cégem, illetőleg cégtulajdonos minőségem törlése után is
kívánatra rögtön kifizetem és ez iránt egész vagyonomat lekötöm.
Eperjesen, 1908. évi november 13.
Laki Márton”
Ez az irat számomra azért is volt izgalmas, mert sokat elárul az akkori
vállalkozói morálról. Természetes dolog volt, hogy egy vállalkozó a vállalkozása tartozásaiért a saját vagyonával is helytállt.
Érdekes és izgalmas irományok találhatók a kereskedelmi levelek között is. Már akkor is ismerték a
skontót, és annak ellenére, hogy nem volt akkor még
internet, a sürgöny által nagyon rövid határidővel is
meg tudtak a felek állapodni.
Találhatunk benne levelezést pl. a váltóról. Annak ellenére, hogy a váltó még ma is egy működő
intézmény, bizony sok vállalkozás igen nagy gondban
lenne akkor, ha kapna egy ilyet. Vajon mit is kell ezzel
tenni? No, ilyenkor talán még jól jöhet Gindert Mariska 1908–9-ről való könyve: Magyar kereskedelmi
levelezés és irodai munkálatok.
Remélem, megbocsátja a XXI. századi olvasó, hogy
gondolatébresztőként az üzleti etika régmúlt kultúráját választottam.

dr. Sallai Csilla:
Címei szerint bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. Amellett, hogy munkáját és társadalmi
feladatait magas szinten űzi, szívesen gyűjti, és
nagy becsben tartja a szakmával kapcsolatban
fellelhető régiségeket: könyveket, iratokat vagy
egyéb értékeket.
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Válasz-adó

Válasz-adó
Magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyakran ismételt
kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét választ olvashatsz, az ügyfeleidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.
Adott egy egyéni vállalkozó, aki a tevékenységéhez használt tárgyi eszközt értékesít. Ez a
vállalkozások esetében egyéb bevétel, ami nem része az iparűzési adó alapjának. Az egyéni vállalkozók esetében az ebből származó bevételt figyelembe kell-e venni az iparűzési
adó számításánál?

?
18. oldal

A válasznál láncszerűen kell felépíteni a megoldást az egyes törvényekből.
Kiindulópont, hogy a helyi adóról szóló törvény 39. § (1) bekezdése szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve néhány
tétellel, de most nem ez a kérdés.
Ugyanezen törvény 52. § 22. g) pontja szerint
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya
alá tartozó egyéni vállalkozónál a nettó árbevétel
a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott
– általános forgalmi adó nélküli – ellenérték.
Hogy mi a tevékenységgel összefüggésben kapott ellenérték, azt az egyéni vállalkozó esetében
az szja-törvény 10. számú melléklete részletezi. Az I.
rész 2. pontja szerint a jellemzően előforduló bevételek közé tartozik a kizárólag üzemi célt szolgáló
tárgyi eszköz értékesítésekor kapott ellenérték.
A végső kérdés már csak az, hogy mit ért a helyi
adótörvény „közvetlen” összefüggésben kapott ellenértéken. A bevétel fogalmába ez az apró „szócska” 2011-ben került bele, mely véleményem szerint
azért került ide, mert kizárólag az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékét kívánja adóztatni.
Ha ez nem így lenne, akkor a helyi adó alapjának az egyéni vállalkozók esetében része lenne pl. a kamat vagy a kötbér is. Ugyanis ezek is
részét képezik az szja-törvény 10. mellékletében
sorolt bevételeknek.

Összegzésül, ha az egyéni vállalkozó tárgyi
eszközt értékesít, az ebből származó bevétele
nem a tevékenységvégzés közvetlen bevétele,
azaz az iparűzési adó alapjába nem tartozik bele.

?

Válasz-adó

Vevőktől későbbi teljesítésre előleget vettünk át. Az előleg átvétele áfafizetési kötelezettséggel jár, viszont a kötelezettségek között nem a nettó, hanem a bruttó összeget kell kimutatni. Hogyan kell helyesen könyvelni a vevőktől kapott előleget
és utána a végteljesítést?
Míg a tényleges teljesítéskor az árbevételszámla
követel oldalára már csak a nettó összeget kell
könyvelni, a számviteli törvény szerint a vevőktől kapott előleget mint kötelezettséget
az áfával növelt összegben kell kimutatni.
Ez okozza ennek a gazdasági eseménynek
a rendhagyó könyvelését.
A gyakorlatban többféle megoldás létezik
a kontírozásra. Általában a könyvelőprogramok sajátosságait is figyelembe kell venni. A lényeg mindig a végeredményen van, azaz, hogy a megfelelő
főkönyvi számlákra a megfelelő értékek kerüljenek.

Példánkban 100 + áfa egységnyi teljesítéshez
50 + áfa egységnyi előleget adnak.
Az előleghez tartozó témánál szeretném még
megjegyezni, hogy annak előre történő számlázása nem helyes megoldás. A számla kötelező
tartalmi eleme a gazdasági esemény teljesítési
időpontja, mely egy előleg esetében csak akkor
ismert, ha az készpénzes.
Az átutalással teljesített előlegnél egy díjbekérő vagy egy proforma számla alkalmazása lenne
kívánatos.

Ssz.

Gazdasági esemény megnevezése

1/a

Előleg átvétele vagy jóváírása

1/b

Előleg áfa elszámolása

2/a

Végteljesítés

2/b

2/c

Előleg átvezetése

Tartozik

Követel

Számla
38.

2 számla

Összeg
63,5
50

467

13,5

445

311

2 számla

13,5

13,5

127

91

100

467

27

311

63,5

445

50

467

13,5

445

Követel

445
36

2 számla

Előleg áfa visszavezetése

Tartozik

36

13,5

13,5

További hasznos válaszokat
szakértői blogunkban olvashatsz:

www.adonavigator.hu
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A könyvelő weboldala

Nagy Barna

A könyvelő weboldala
Szerző: Nagy Barna

Mára a világháló sok ügyfelet hoz a vállalkozóknak, ezért nem csoda, ha könyvelőként te is eljutsz ahhoz a
gondolathoz, hogy meg kellene jelenned ott egy weboldallal. A könyvelés bizalmi szolgáltatás, ezért meglévő ügyfeleid ajánlása a legfontosabb ügyfélszerző eszközöd, de egy honlappal kibővítheted lehetőségeidet.
Anélkül megismerhetik tevékenységedet, hogy személyesen találkoznátok, és olyan cégvezetőkhöz is eljuthatsz vele, akiknek nem tudtak jó könyvelőt ajánlani, ezért az interneten keresgélnek.
Mára a világháló sok ügyfelet hoz a vállalkozóknak, ezért nem csoda,
ha könyvelőként te is eljutsz ahhoz a gondolathoz, hogy meg kellene
jelenned ott egy weboldallal. A könyvelés bizalmi szolgáltatás, ezért
meglévő ügyfeleid ajánlása a legfontosabb ügyfélszerző eszközöd, de
egy honlappal kibővítheted lehetőségeidet. Anélkül megismerhetik
tevékenységedet, hogy személyesen találkoznátok, és olyan cégvezetőkhöz is eljuthatsz vele, akiknek nem tudtak jó könyvelőt ajánlani,
ezért az interneten keresgélnek.
Milyen célja lehet egy könyvelő iroda weboldalának?
Fontos célunk lehet, hogy új ügyfelek találjanak meg minket. Ha ezért
csináljuk, nemcsak azt érdemes megnéznünk, hogy mennyi pluszbevételt
hozhat nekünk kétszer annyi ügyfél, hanem azt is mérlegeljük, el tudnánk-e kétszer annyi ügyfél könyvelését minőségileg végezni. Érdemes kiszámolnunk, hogy hány ügyfél fér bele az elképzeléseinkbe és az időnkbe,
és ennyi ügyfél mennyi pénzt hagy nálunk egy év alatt. Ezáltal tisztábban
láthatjuk, hogy mennyit áldozhatunk egy honlapra, mikor fog megtérülni.
Akinek direkt az a célja, hogy irodájának méretét, kollégái számát szeretné
növelni, azoknak a minél több új ügyfél megszerzése ideális cél.
A másik célunk a márkaépítés lehet. Ha mi tudunk lenni a legismertebb, a legjobbnak tartott könyvelőiroda a településünkön,
akkor magasabb árakat is elfogadnak tőlünk. Így kevesebb ügyfél is
magasabb bevételt biztosíthat nekünk. De specializálódhatunk is valamilyen területre. Mondjuk nonprofit szervezetekre, egyesületekre,
kicsi- vagy közepes vállalkozásokra, és azon a területen lehet irodánk
a legjobb választás.

Elégedettek az ügyfeleid?
Akkor dicsérjenek
a honlapodon ők téged!
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Milyen egy jó könyvelőirodai weboldal?
Nincs nagy titok, egy honlap attól jó, hogy meg tudja mutatni tulajdonosa
erényeit, át tudja adni annak mentalitását, vonzóvá tudja tenni annak
szolgáltatását. Tisztázottak a céljai, és ezekhez a megfelelő eszközöket
használja. A grafika, az elrendezés és a mondanivaló harmóniát alkot.
Az elv tehát ilyen egyszerű, a gyakorlatban viszont sajnos rengeteg
a vadhajtás ezen a területen. A cikket írva számos könyvelői honlapot
néztem meg, és bizony sok elhibázott koncepciót találtam. Elmondható,
hogy ez egy olyan szakma, ahol ma még könnyű a weben kitűnni, ha valaki komolyan gondolja. Nincsenek ugyanis igazán erős versenytársak.
Milyen eszközöket tudunk használni?
Hasznos tartalom
Egyértelműen derüljön ki, mivel foglalkozunk, de fontos, hogy ne álljunk meg egy szimpla felsorolásnál. Ennyiből ugyanis nem derül ki
a látogató számára, hogy mitől vagyunk mások, mint a többi iroda.
Adjunk több információt magunkról, bátran vigyük bele a személyiségünket, véleményünket is. Ne csak annyit mondjunk el, hány éve műveljük a szakmát, hanem derüljön ki belőle, hogy miért szeretjük ezt
csinálni és mi mindenben szoktunk segíteni az ügyfeleinknek. Feltüntethetjük a szolgáltatások ügymenetét vagy azokat a dokumentumokat, amik hozzá szükségesek. Haladóknak egy vonzó ajánlata is lehet
mondjuk a visszatérő bevalláskészítőknek, annak, aki időben leadja
az igényét vagy mondjuk azoknak, akik könyvelőt szeretnének váltani.
Rendszeresen frissített tartalom, hírek, szakmai blog
Nagyon hasznos – több szempontból is –, ha rendszeresen tudsz írni
valamilyen, ügyfeleknek hasznos témában. De egyrészt nem várja
el senki, hogy olyan szinten kövesd a tartalommal az eseményeket,
mint ahogy mondjuk Zsuzsi teszi. Másrészt pedig készülj fel rá, hogy
ha megemlítesz egy témát, arról további információkat kérhetnek az

A könyvelő weboldala

Nagy Barna

chat vagy bármilyen más csatorna hasznos lehet, amit vállalni tudsz.
Ha információkra van szükséged ahhoz, hogy árat adj egy szolgáltatásra, ezeket érdemes árajánlatkérő űrlapokkal megoldanod a honlapon. Ezeknél az alapelv: minél kevesebb adatot kérj, de minden információ legyen benne, amire szükséged van az ár meghatározásához.
Arculat és imázs
Ha már bizalmi szolgáltatás, akkor egy fotó rólunk mindennél többet jelent.
Nem szépnek kell lennünk rajta, hanem barátságosnak és megbízhatónak.
Ne rontsuk el azzal, hogy egy sötét irodában készült amatőr fotót rakunk
fel vagy nem mosolygunk. De azzal sem, hogy túlszépítjük, túlretusáljuk azt.
Profi céges logót, arculatot senki nem vár el tőlünk, ezért ha nem tudjuk
profival megcsináltatni, én azt javaslom, hogy inkább sehogy ne tegyük. A
rossz megjelenéssel ugyanis többet ártunk, mint használunk. Egyszerűség,
letisztultság, hitelesség, amire szükségünk van, hogy jól működjön a dolog.
Hogyan válasszunk webes szakembert?

ügyfelek, valamint ha hozzászoktatod az embereket, hogy írsz a fejleményekről, akkor ha kihagysz valamit, neheztelhetnek rád.
Közösségi kapcsolat
Hasznos, ha a közösségi térben is jelen vagy, de Facebook-oldalt csak akkor érdemes csinálnod, ha rendszeresen frissíted is, és tudatosan gyűjtöd
a rajongóit – mondjuk fizetett hirdetéssel. A honlapra inkább csak akkor
rakj Facebook-dobozt, ha már több rajongód van, mint 100. Egy népszerűtlen Facebook-oldallal nem tünteted fel jobb fényben az irodádat!
Ügyfélvélemények
Elégedettek az ügyfeleid? Akkor dicsérjenek a honlapodon ők téged!
Kérd meg őket, hogy mutassanak be téged azoknak, akik még nem
ismernek. Miért szeretnek veled dolgozni és mit tartanak a legfőbb
erényednek? Fontos: névvel, cégnévvel, titulussal ér valamit az ajánlás
– ha pedig fotót is kirakhatsz róluk, az igazi kincs.
Kapcsolat, árajánlatkérés
Az e-mail cím feltüntetésén kívül lehet az oldalon űrlapos kapcsolatfelvétel (így levelezőprogram nélkül üzenhet neked). Ha pedig járatos
vagy az új kommunikációs eszközök használatában, akkor ez versenyelőnyt jelent a számodra, használd ki! Skype-kapcsolat, gtalk, online

Ha számításaid alapján arra jutsz, hogy keveset tudsz erre a célra áldozni,
akkor nyilván kötöttebbek a lehetőségeid. A jó ár/érték arányt kellene
keresned, de megértem, hogyha azt mondod, nagyon nehéz megállapítani, ki ért igazán ehhez. Az biztos, hogyha nem egy informatikust kérsz
meg, hogy olcsón dobjon össze valamit, hanem egy profi csapatra bízod,
akkor jobb esélyed van a jó honlapra, és több segítséget is kaphatsz. A
magasabb ár nyilván akkor éri meg, ha céljaid vannak az oldallal, üzleti
terved része – és nem egyszerűen azért készítitek el, hogy legyen.
Nézd meg a kivitelező cég korábbi munkáit, esetleges elismeréseit. Kérdezd meg, hogyan tudod majd frissíteni önállóan az oldaladat,
mennyire leszel hozzájuk kötve. Ha még nincs domainneved foglalva, kérdezd meg, abban segítenek-e és milyen áron. Az üzemeltetés, a tárhely mennyibe fog kerülni neked? Egyeztesd le pontosan a
honlapfejlesztés menetét, mi után mi következik, mit kell adnod hozzá.
Csak olyan funkciót kérj a honlapra, amit valóban használni fogsz! Tisztázd, mi fog történni akkor, ha nem tetszik a terv, amit adnak. De a legfontosabb, hogy hallgass a megérzéseidre, akik már a megbeszélés alatt
sem szimpatikusak, könnyen lehet, hogy a munkában sem azt adják számodra, amit elvársz. Kívánom, hogy legyen sikeres a webes jelenléted!
A szerző, Nagy Barna a Kreatív Vonalak Kft. ügyvezetője, stratégiai tervező. Cége tervezte az Adónavigátor és az Irányadó Magazin arculatát és honlapját is. Elérhetitek őket a kreativvonalak.hu címen
vagy követhetitek munkásságukat a facebook.com/
KreativVonalak oldalon.
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Alanyi adómentesként külföldre nyújtott szolgáltatás

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Alanyi adómentesként
külföldre nyújtott szolgáltatás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az alanyi adómentes jogállást meghallva azt gondoljuk, hogy áfa tekintetében ezzel az adóalannyal nem sok dolgunk van. Ez korántsem igaz.
Az alanyi adómentes adóalanyok között sok olyat találunk, akik szellemi tevékenységet végeznek, és a szolgáltatásaikat nem csak magyar felek részére
nyújtják (pl. honlaptervezés, programírás, hirdetési szolgáltatás, egyéb informatikai szolgáltatások). Róluk a szólna a cikk.
A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó 2010. évi változások
Az már csak hab a torlényege az volt, hogy szinte az összes szolgáltatás teljesítési helye
tán, hogy ezen szolgáltaa megrendelő országába tevődött át, megrendelő adóalany esetén.
tások érdekében történt
Kivételek persze vannak, de kijelenthető, hogy a különféle inforbeszerzések tekintetében
matikai, tanácsadási, szakértői, ügyvédi, reklámozási szolgáltatások
az adólevonási joga (akár
ide tartoznak. Ez a szabály az alanyi adómentesekre is vonatkozik,
arányosítottan is) is megtehát az alanyi adómentes státusuk nem terjed
ki ezekre az ügyletekre.
A külföldi adóalany megrenAz elv az, hogy adóalany megrendelő fizesdelő felé történő szolgáltase meg a saját országában az adót. A külföldi
tásnyújtás ugyan adófizetési
adóalany megrendelő felé történő szolgáltatásnyújtás ugyan adófizetési kötelezettséget nem
kötelezettséget nem jelent, de
jelent, de adminisztrációs kötelezettségeket annál
adminisztrációs kötelezettséinkább. Mindent úgy kell lezongorázni, mintha
geket annál inkább
áfafizetésre kötelezett adóalany lenne a szolgáltatás nyújtója.
Egy közösségi adóalany megrendelőt alapul
véve ez a következő lépéseket jelenti:
nyílik az alanyi adómentes szolgáltatónak. Persze azt tudjuk, hogy
• Közösségi adószámot ki kell váltani.
ezek a szolgáltatások alacsony beszerzéssel működnek, tehát itt pl. az
• A kiállítandó számlán utalni kell arra, hogy az adó fizetésére
internet, telefon áfájából lehet valamekkorát lecsípni – már amen�a vevő a kötelezett, ugyanakkor az alanyi adómentes minőséget
nyiben megéri az ezzel való macera.
tilos feltüntetni.
Gyakori probléma szokott lenni, hogy a megrendelő közösségi
• Soron kívüli, havi gyakoriságú áfabevallást kell adni, ami
partner közösségi adószáma hiányzik, nem hajlandó megadni, vagy
azt jelenti, hogy minden olyan hónapról bevallást kell adni,
a megadott közösségi adószám nem érvényes. Nos, ebben az esetben
melyekben ilyen ügylet történt. Igen, bármilyen furcsa is,
az a szigorú szabály van 2011. július 1-jétől, hogy érvényes közösségi
a bevallási gyakoriság normál szabályaitól függetlenül havi
adószám hiányában a vevőt nem tekinthetem adóalanynak.
bevallást kell beadni.
Ha nem adóalany a megrendelő, akkor a szolgáltatásom teljesítési
• Összesítő jelentést is adni kell, igazodva a bevallás gyakoriságáhelye belföld marad. Ha belföldi a teljesítési hely, akkor viszont alanyi
hoz, ezt is havonta.
adómentes minőségben fogok számlázni.

22. oldal

Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
márciusban

Vezércikk

Kinek és mikor kötelező a pénztárgép?

Az EVA hatálya alól történő kilépés szabályai

Gyakran merül fel kérdésként, hogy valamely értékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát vagy nyugtát kell-e kiállítani, illetve hol kell

Az evának 2013-tól komoly konkurenciája lett, ráadásul nem is egy. Az

pénztárgépet üzembe állítani. A cégek többsége, ha csak tehetné,

idén bevezetett új kisadók több vállalkozásnál olcsóbb adózási rend-

elkerülné ezt a kötelezettséget. De vajon lehet-e?

szert jelentenek, ezért úgy döntöttek, hogy elhagyják az evát. Ráadásul
a kata év közben is választható, ami évközi evakilépést jelent. Ezek
Szocho-kedvezmény anyasági ellátás után

viszont feladatokkal járnak.

Folytatjuk ebben a számben megkezdett témát, és konkrét esetekre
Apport könyvelés

keressük a választ. Vajon mi a helyzet akkor, ha az anya gyed után
visszatér, de eközben az apa elmegy gyesre, és ő pedig gyes mellett és

Sok-sok adóváltozás mellett egy könnyedebb számviteli téma,

utána is dolgozik. Mindkettőnek jár a kedvezmény?

amivel azért érdemes foglalkozni, mert nem mindennapi. Viszont
az utóbbi időben többször merült fel kérdésként, hogy ha a tag a
követelését viszi be a cégbe apportként, akkor milyen könyvelési
És még sok hasznos tartalom...

tételek merülnek fel.

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:
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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!
4. Az alábbiak közül melyik esetben lesz mentes a szociális hozzájárulás alól a foglalkoztatás?
a) Ha a gyed után, de még a gyes alatt újra munkába áll a
dolgozó.
b) Ha 25 év alatti a munkavállalónk, de csak abban az esetben,
ha korábban nem volt bejelentett jogviszonya.
c) Aki a foglalkoztatást megelőző 6 hónapon belül legalább
3 hónapig nyilvántartott álláskereső volt.

2. Melyik állítás igaz a foglalóra?
a) Ha a vevő eláll a vételtől, akkor kétszeresen kell visszafizetni.
b) Ha a magánszemély által fizetett foglalót kétszeresen kapja
vissza, akkor sem keletkezik szja-fizetési kötelezettsége.
c) Az áfaalanyok által átvett foglaló után nem keletkezik
áfafizetési kötelezettség, mert ez nem előleg.

5. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség az alanyi mentes időszakban a meglévő tárgyi eszközök után?
a) Csak akkor, ha annak értékesítése megtörténik, mert az áfás.
b) Ha éves szinten a 6 millió forint alatt marad a bevétel, akkor
nincs áfakötelezettség.
c) Az értékesítésen kívül még az év végén állományban lévő tárgyi eszközöknél is felmerülhet áfafizetési kötelezettség, ha a 60
vagy 240 hónapon belül élt adólevonási jogával a vállalkozás.

3. Ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében bejelentett magánszemély nem jelenik meg dolgozni, akkor kell-e fizetni utána közterhet?
a) Nem, soha, mert nem jött létre a munkaviszony, és így nincs
díjazás sem.
b) Csak akkor, ha bejelentett jogviszony törlését még a munkavégzés napján beadjuk.
c) Igen, kivéve, ha a bejelentett jogviszony törlését a munkavégzés napján reggel 8-ig vagy ha aznap jelentettük be, akkor
a bejelentést követő 2 órán belül adjuk be.

+1. Áfaköteles-e egy alanyi mentes vállalkozás külföldi
adóalany felé nyújtott könyvelési szolgáltatása?
a) Igen, mert ekkor nem járhat el alanyi mentes minőségében,
ezért áfás számlát kell kiállítani.
b) Nem, de csak azért, mert a külföldi adóalany felé nyújtott
szolgáltatás esetében a teljesítési hely a szolgáltatást igénybe vevő állama. Az áfabevallást és az összesítő nyilatkozatot
viszont teljesítenie kell.
c) Nem, mert az alanyi mentes vállalkozások értékesítése mentes az adó alól.

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

24. oldal

Megoldás: 1c, 2b, 3c, 4a, 5c, +1b

1. Mit kell tenni, ha lemarad a számláról a „pénzforgalmi áfaelszámolás” kifejezés feltüntetése?
a) Haladéktalanul pótolni kell, hiszen a számlabefogadó csak innen
tudja, hogy áfalevonási joga a pénzügyi teljesítéskor esedékes.
b) A számlabefogadó információ hiányában élhet adólevonási
jogával a saját áfaszabálya szerint, míg a számlakibocsátó választása szerint a pénzügyi teljesítéskor fizeti be az áfát.
c) Mindkét félnek az áfatörvény főszabálya szerinti időpontban
kell az áfát beállítania a bevallásba, tehát a pénzforgalmi elszámolást ezeknél a számláknál nem lehet alkalmazni.

