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Mikrogazdálkodói

egyszerűsített éves beszámoló
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az adók területén nem újdonság, hogy az adminisztráció csökkentése jegyében zajlanak a módosítások. 2013-tól a számvitelt is elérte ennek a hullámnak
a szele. Az új lehetőség – az új adókhoz hasonlóan – választáson alapul, így
arra még várni kell, hogy kiderüljön, mennyire tetszik ez a vállalkozóknak.
A sajátos egyszerűsített éves beszámolót leváltó új
beszámolási forma a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Így ezzel 2012-ről lehet utoljára
sajátos módon összeállítani a beszámolót. Aki viszont
eddig is élt ezzel a lehetőséggel, számára kevesebb
újdonságot tartalmaz a 398/2012. (XII. 20.) számú
kormányrendelet alatt található új rendszer.
A lényeg, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló
a kormányrendelet melléklete szerinti mérlegből
és eredménykimutatásból áll. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a
mikrogazdálkodói beszámolóhoz
kapcsolódóan nem kell készíteni.
Kiknek szól?
Igazi áttörést annak jelent a
mikrogaz

dálkodói beszámoló, akik eddig vállalkozási formájuk
miatt nem választhatták a sajátos beszámolót. Most
ugyanis a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokon kívül a többi – számviteli törvény hatálya alá
tartozó – vállalkozó is élhet az egyszerűsítéssel.
Ami továbbra is korlát, az természetesen a
vállalkozás
nagysága. Nemcsak az egyszerűsített éves beszámolóhoz rögzített
feltételeknek kell
megfelelni, hanem azon belül is
egy kisebb összegben meghatározott értékhatár
alatt kell maradni.
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Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámolóját saját választása alapján tehát a
könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó akkor készítheti a kormányrendelet szabályai szerint, ha két egymást követő üzleti évben a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg a határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.
További eltérés az elődjéhez képest, hogy a választás nem végleges,
hanem leghamarabb három mikrogazdálkodói egyszerűsített éves
beszámolóval lezárt üzleti év után vissza lehet térni a „normál” beszámolóhoz. Természetesen, ha ezeknek a feltételeknek két egymást
követő üzleti évben nem felel meg a vállalkozó, akkor a második üzleti
évet követő évtől kell visszatérnie.

Mindenképpen jegyzőkönyvezzük, hogy a cég
a mikrogazdálkodói beszámolót választotta,
és ezért nem rendelkezik számviteli politikával.
Szabályzatok
Most következhetne az a mondat, hogy a választást a számviteli politikában rögzíteni kell, de ebben az esetben nincs ilyen kötelezettség.
Ennek oka pedig az, hogy ezek a vállalkozások nem kötelesek számviteli politika készítésére. Ez természetesen együtt jár azzal is, hogy a
szabályzat egyes részei sem készülnek el, így nincs pl. pénzkezelési
szabályzat, önköltség-számítási szabályzat, leltározási szabályzat sem.
A számviteli törvény 161. §-ában található számlarend-készítési
kötelezettség alól is mentesíti a kormányrendelet a vállalkozókat,
de ehhez vállalni kell, hogy ennek a kormányrendeletnek a 3. számú mellékletében található számlatükör szerint vezeti a könyveit.
Gyakorlott könyvelőként én javaslom, hogy továbbra is készítsük el a
számlarendet, illetve tartsuk hatályban a már elkészített és alkalmazott számlatükröt. Ennek oka, hogy a számviteli elszámolásokban is
sokkal könnyebben megvalósítható a folytonosság, hiszen egy számlaszám minden évben pontosan ugyanolyan gazdasági eseményeket
tartalmaz. Ha a bérek utáni járulékokat eddig a 463-as számlára vagy
azok alszámláira könyveltük, akkor nem szívesen térünk át a 476-os
számlára. Ráadásul komoly zavart okozhat, ha a különböző ügyfeleknél különböző számlákra kell könyvelni.
A kormányrendelet mindösszesen annyi szabadságot enged, hogy
a melléklet szerinti számlákat tovább részletezzük. De nem engedi
meg, hogy az adott számlacsoporton belül (ezek a két számjegyű
számlák) más struktúrát alkalmazzunk.
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Ismét saját gyakorlatomból hozott példa szerint, nálunk az
áfaszámlák nem a klasszikus 466, 467 és 468-as számlák, mint ahogyan a kormányrendelet is írja. Mi a 466-os számlát összesítő számlaként használva a 4666, 4667 és 4668-as számlákra könyveljük az
áfát. Így külön számítás nélkül a 466-os számla összesített egyenlege
azonnal megmutatja az elszámolandó áfa összegét.
Ha tehát választjuk is a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót, akkor is megtarthatjuk a saját, jól bevált számlatükröt.
Az újonnan alakuló gazdasági társaságoknál már van lehetőség, hogy
kezdetektől a mikrogazdálkodói beszámolót válasszák. Ez azért „különleges”,
mert az induló vállalkozások ellenőrzésekor az adóhatóság a „szokásjog” alapján kéri a számviteli politikát. Nekik viszont nincs, és 90 nap után sem lesz.
Azt tanácsolom, ilyenkor mindenképpen jegyzőkönyvezzük, hogy
a cég a mikrogazdálkodói beszámolót választotta, és ezért nem rendelkezik számviteli politikával.
Ebben a témában már a Nemzetgazdasági Minisztérium is „megszólalt”, azt hiszem, érdemes idézni ebből:
„Mivel a számviteli törvény bizonylatolásra, leltározásra vonatko
zó rendelkezései a mikrogazdálkodóra is kötelezőek, ezért azokat
a mikrogazdálkodónak is be kell tartania, azonban rá van bízva, hogy azoknak hogyan felel meg. Ennek egyik módja lehet, ha a mikrogazdálkodó a
számára fontos területeken mégis alkot, és hatályba léptet szabályzatokat
(ahogyan az a vállalkozók nagy részénél a számviteli törvény által szabályozott területeken kívül is általános gyakorlat), azonban ezek a szabályok csak
a mikrogazdálkodó és a szabályzat címzettjei közötti viszonyt szabályozhatják, így harmadik felek az azokban foglaltakat nem kérhetik számon. Ha
a mikrogazdálkodó mérete, tevékenységének egyszerűsége megengedi,
nincs annak sem akadálya, hogy számviteli politika és szabályzatok nélkül,
a számviteli törvényben, a kormányrendeletben és egyéb jogszabályokban foglaltak betartásával működjön a mikrogazdálkodó.”
Annak a vállalkozásnak, amely nem az idén alakult és áttér
a mikrogazdálkodói beszámolóra, annak az üzleti év első napjával
a korábbi számviteli politikáját hatálytalanítania kell.
Értékelési szabályok
Az nyilvánvaló, hogy ha nincs számviteli politika, akkor azokban a kérdésekben, amikben a számviteli törvény a vállalkozóra bízza a döntést, ott a kormányrendeletnek egyértelmű iránymutatást kell adni.
Árfolyam
Az árfolyam tekintetében az MNB-árfolyam a kötelező, attól eltérni
nem lehet. Ez még sokaknak nem lesz probléma, hiszen eddig is ez
volt a legnépszerűbb választás.

Ami az év végi átértékelésnél viszont újdonság, hogy nekik nem
kell átszámítani a valutában vagy devizában fennálló tételeket a mérlegforduló-napi árfolyamra.
Azon egyelőre még megy az értelmezési vita, hogy a „nem kell átszítani” azt jelenti, hogy nem is lehet, vagy azt, hogy lehet, de nem
kötelező.
Értékcsökkenés
Az eszközök értékcsökkenése már nem ennyire
egyértelmű. Az eddigi tapasztalatok szerint
a vállalkozóknak általában az volt az igényük, hogy az üzemi eredmény védelmében
a számvitelben inkább lassabb legyen az
elszámolás, míg az adókötelezettség miatt
a társasági adóban minél gyorsabb. Ennek
meg is volt a módja, hiszen a társaságiadóalap meghatározásakor könnyen tudtuk a két
értékcsökkenés különbségét kezelni.
A mikrogazdálkodói beszámoló választásával egyidejűleg megszűnik
az a lehetőség,
hogy a két számítás eltérjen egymástól. A számviteli
értékcsökkenéskor
sem lehet maradványértéket képezni, nem
alkalmazhatunk a lineáris módszertől eltérő leírási rendszert,
és nem határozhatjuk
meg a várható használati időt.
Az értékcsökkenést
pontosan úgy kell meghatározni, ahogyan
a társaságiadó-törvény leírási kulcsai
megengedik.
Szinte teljesen érthetetlen módon egy
esetben enged szabad

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

választást a kormányrendelet. Az azonnal leírható eszközök értékét
meghatározhatjuk 100 ezer forintnál kisebb összegben is.
Értékvesztés
A követelések értékvesztése kapcsán is sok feladat hárult a számviteli
politikára. Az esetek többségében úgy szabályozták a vállalkozások,
hogy a követeléseket egyedileg kezelték. És ezzel pl. egy éven túli követelésre sem számoltak teljes értékvesztést, ha a vevő nyilatkozata,
esetleg részteljesítései arra engedtek következtetni, hogy a követelés
idővel pénzügyileg is teljesülni fog.
A mikrogazdálkodói beszámolót választóknak a kormányrendelet
szerint a 100 ezer forint feletti követelésekre értékvesztést kell elszámolni. Mégpedig úgy, hogy ha a követelés
a) több mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának
összegében,
b) több mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának
összegében,
c) több mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának
összegében.
Természetesen a társaságiadó-törvény továbbra sem ismeri el
a számviteli értékvesztést, tehát ezzel adóalapot kell emelni.
Időbeli elhatárolások
Már az eddigiek miatt is lehetnek (lesznek) cégek, melyek inkább
nem élnek az egyszerűsítéssel. Az időbeli elhatárolás korlátozott elszámolása is sok céget elgondolkodtat. Itt persze már megjelennek
majd azok is, amelyeknek ez még adóelőnyt is hoz.
A kormányrendelet szerint az olyan gazdasági eseményeket, amelyek
két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli
elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották.
Ebből következően időbeli elhatárolásra csak akkor van lehetőség,
ha az adott ügylet kettőnél több üzleti évet érint.
Ha 2013-ban előfizetünk egy 12 hónapig tartó szolgáltatásra, akkor azt 2013-ra kell teljes egészében elszámolni. Ha viszont mi nyújtunk olyan szolgáltatást, ahol előre megkapjuk a 12 havi díjat, akkor
nekünk az egészet bevételként kell leadózni. Látható, hogy az első
esetben kifejezett előny, míg a második esetben adóhátrányt okoz a
mikrogazdálkodói beszámoló választása.
Biztos vagyok benne, hogy a témával még a későbbiekben is foglalkozunk akár cikkek, akár kérdés-válaszok formájában. Addig is gondoljuk végig, melyik vállalkozásunknál merülhet fel a választás lehetősége.
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Civil vagy közhasznú?

Új beszámolási rend a nonprofit szférában
számunkban arról olvashattál, hogy nagyot változott
2. rész Előző
a világ a civil szféra szabályozását illetően. A cikk második, befejező
Szerző: Takács Tibor

részében a benyújtáshoz használatos elektronikus űrlappal ismerkedhetsz.

Emlékeztetőül
Előző számunkból megtudhattad, hogy kiket
érint az új beszámolási forma.
Míg a számviteli szabályozás egyéb szervezetként kezel számos gazdálkodási formát, addig
a civil szervezetek köre más osztályozás mentén
került meghatározásra.
A civil és közhasznú szervezetek könyvvezetési
és beszámolókészítési kötelezettségét a számviteli törvény, illetőleg – egyéb szervezet esetében
– a vonatkozó kormányrendelet határozza meg.
Néhány kérdés, melynek a megválaszolásával juthattunk el a beszámoló fajtájához, illetve,
hogy annak milyen kötelező elemei vannak.
Civil szervezet-e?
Van-e közhasznú besorolása?
Kötelezett-e könyvvizsgálatra?
Van-e az alaptevékenységen kívül vállalkozási
tevékenysége?
Folytassuk a feladataink sorát azzal, hogy az elkészített beszámolót miként fogjuk tudni közzétenni.
(Ha segít, nyugodtan vedd elő az előző számot, és folyamatában olvasd a két cikket!)
A benyújtás módja: az elektronikus űrlap
A civil szervezeteknek mérlegüket, eredményle
vezetésüket vagy eredménykimutatásukat, kettős
könyvvitel esetén a számviteli törvény szerint összeállított (az előírt többletinformációkkal kiegészített)
vagy csak a civil szervezetekre előírt információkat
tartalmazó kiegészítő mellékletét, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentést
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vagy annak elutasítását papíralapon (2014. július
1-jéig), vagy elektronikusan a kormányzati portálon (Ügyfélkapun) keresztül az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) részére kell megküldeni.
Az elektronikus benyújtásra a cégeknél már
évek óta alkalmazott formai előírásokat kell alkalmazni (Art. szerinti képviselő nyújthatja be papíralapú megőrzési kötelezettség mellett, nem képi
formátumú, informatikai értelemben szabályszerű…). Az erre rendszeresített nyomtatványok
(PK-141, PK-142, OITH) jelenleg a civil.kormany.
hu weboldalon érhetők el, a titkosításra az ÁNYK
program hivatott. A nyomtatványok első verziói
számos hibát tartalmaznak (sémaeltérések, nem
csatolható mellékletek, hibásan paraméterezett
összefüggések…), így ezek módosításait a beszámolási időszakban figyelemmel kell kísérni.
Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló (valamint a közhasznúsági melléklet)
saját honlapon történő elhelyezésére is! A civil
szervezetnek a saját honlapon közzétett adatok
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó
adatok közzétételéig kell biztosítania.
A közhasznú jogállással rendelkező szervezetek
közzétételi kötelezettsége csak annyiban különbözik a nem közhasznú gazdálkodókétól, hogy az
előírt nyilvánosság (letétbe helyezés, közzététel,
nyilvánosságra hozatal) a közhasznúsági mellékletre is kiterjed. Így például egy nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságnak mérlegét,
eredménykimutatását és a számviteli törvény szerint összeállított (az előírt többletinformációkkal
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A nyomtatványok első verziói
számos hibát tartalmaznak,
így ezek módosításait
a beszámolási időszakban
figyelemmel kell kísérni.

kiegészített) kiegészítő mellékletét, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentést vagy annak elutasítását a 13EBXX jelű űrlapon,
a kormányzati portálon (Ügyfélkapun) keresztül
a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat részére kell benyújtania.
Jelenleg ezek az elektronikus űrlapok – ugyan
a közzétételi díj megfizetését többszörösen igazoltatják – a közhasznúsági melléklet (vagy az OITH
nyomtatvány) csatolására nincsenek felkészítve.
Amire még figyelni kell
A fentieken túl az új szabályozás számos változást
tartalmaz, melyek közül a leglényegesebbekre
már most érdemes kitérni.
A korábban alkalmazott közhasznú eredmény
levezetés, illetve eredménykimutatás, valamint
a szöveges közhasznúsági jelentés megszűnik.
Ez utóbbi szerepét a meghatározott tartalmú, kötött
formátumú, táblázatszerű közhasznúsági melléklet
veszi át. A 2012. évi beszámolót megelőző két üzleti
év számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése
letétbe helyezhető: ennek akkor van jelentősége, ha
közhasznú jogállását a szervezet 2014. május 31. napjáig korábbi besorolása alapján kívánja megtartani.
Új közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelemhez
– 2014. július 1-jéig, papíralapon, illetőleg azoknak
a bíróság felhívására elektronikus űrlapként elkészített másolataként – úgyszintén csatolni kell a korábbi két év beszámolóját.
A civil és közhasznú szervezetek adózásában ekkora volumenű változás nem történt, az adómentességre, a bevallást helyettesítő nyilatkozatra vonatkozó
rendelkezések érdemben nem változtak. Az egyes
előírások időszerűségét azonban célszerű ellenőrizni.
A civil szervezeteket a törvényszékek veszik közhiteles és nyilvános nyilvántartásba, törvényességi
felügyeletüket – így a beszámolási kötelezettség
elmulasztása esetén folytatandó törvényességi
felügyeleti eljárást – továbbra is az ügyészség látja
el. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk
a Civil Információs Portálon összpontosulnak (ennek üzemeltetése még hatásköri egyeztetés alatt
áll), a civil szervezetek munkáját pedig a megyei
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tagozódású kiemelt civil szervezetek hálózata (Civil
Információs Centrumok) hivatott segíteni.
A civil szervezetekre további sajátos előírások is vonatkoznak. Ha a civil szervezet egy üzleti
évben elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végez (e tevékenységből származó
bevétele meghaladja az összes bevétele 60%-át),
az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez. A civil
szervezetnek működéséről, az adományok felhasználásáról honlapján, hírlevelekben további
információkat is kell közölni. A civil szervezeteknek a beszámoló tartalmi elemeinek megfelelő
éves költségvetési tervet is készíteniük kell.
A jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezetek (ahol a nem célzott költségvetési
támogatás az összes bevétel 50%-át, de legalább
a 10 M Ft összeget meghaladja) vezető tisztségviselői a beszámoló letétbe helyezését követő 90 napon belül vagyonnyilatkozatot is kötelesek tenni.
A beszámolási kötelezettség elmulasztásának,
nem megfelelő tartalmú beszámoló, közhasznúsági melléklet közzétételének a közhasznú
jogállás elveszítése, a költségvetési támogatások
megvonása, kedvezmények és mentességek
elveszítése, valamint törvényességi felügyeleti
eljárás a közvetlen következménye. Ezért is érdemes különös figyelmet fordítani a beszámoló
és a közhasznúsági melléklet hibátlan, teljes
körű, ellentmondásoktól mentes összeállítására.
A számos bizonytalanságra, az adatszolgáltatások
összetettségére és a kockázatokra tekintettel érdemes megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szakember közreműködését vagy erre
kidolgozott, minden lényeges elemre kiterjedő
beszámolókészítő szoftvert igénybe venni.
A szerző, Takács Tibor praktizáló
könyvvizsgáló, adószakértő, aki a
cégek és civil szervezetek beszámolójával kapcsolatos feladatokat nem csak az elmélet szintjén
ismeri. Beszámolókészítő programjának egyre
több felhasználója élvezheti Tibor gyakorlati
tudásának gyümölcsét. www.esbo.hu
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Start Kártya vagy
pályakezdő-kedvezmény?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2013-tól olyan sok kedvezmény jár a munkavállalók után, hogy szinte csak a fejünket kapkodjuk. Vajon
melyiket érdemes igénybe venni?
A pályakezdők foglalkoztatásával kapcsolatban is halmozhatjuk az
élvezeteket. 2012. december 31-ig Start Kártyát válthattak ki azok,
akik korábban még nem rendelkeztek munkaviszonnyal. 2013-tól
a Start program kifutó rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy
semmilyen Start Kártyát nem lehet már kiváltani, de a korábban
kiállított kártyák érvényességi idejükön belül kedvezményre jogosítanak.

Érdekes lesz még az összehasonlítás szempontjából, hogy ki volt
jogosult Start Kártyára.
Azok igényelhették ezt a lehetőséget, akik a tanulmányaik befejezését követően első ízben létesítettek foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony
létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés
alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végeztek munkát.

Start Kártya

Munkahelyvédelmi
akcióterv

Kiváltani már nem lehet, de akik rendelkeznek ilyen kártyával, azoknak akár 2 éves érvényességi idő is lehet a kártyájukon, tehát akár
2014-ig jogosítanak kedvezményre.
A pályakezdőket két csoportba sorolták, ahol a kedvezmények is
eltértek egymástól.
Az egyik csoportba az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező
vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatalok tartoztak.
Utánuk a kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból az első évben legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17%-a, a második évben 7%-a. Az első évben tehát 10% szochót kell fizetni, a másodikban
pedig 20%-ot.
Náluk a Start Kártya akkor jár le hamarabb, ha a 25. életévét időközben betölti.
A másik csoportba a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatalok
kerültek, és a kártya érvényességi idején belül még 30 évesnél fiatalabbak. A kedvezményt náluk is a szochóból lehet igénybe venni
maximum a minimálbér kétszereséig. Itt a teljes érvényességi idő
maximum egy év, amin belül a foglalkoztatás első kilenc hónapjában
jár a 17% kedvezmény, míg az azt követő 3 hónapban 7%-kal kell kevesebbet fizetni.
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Az új kedvezményrendszer részeként 2013-tól a
pályakezdők is kedvezményezettek.
Itt nincs végzettség szerinti csoportosítás, viszont
magasabb a kedvezmény.
Mindenki után, aki a feltételeknek megfelel, két évig
teljes járulékmentesség
alkalmazható.
Itt is van életkor miatti
korlát, de az egységesen
25 év, ami egy felsőfokú
végzettség esetén igen
komoly probléma lehet.
Tehát a kétéves intervallum akkor korlátozódik, ha
a munkavállaló időközben
betölti a 25. életévét. Egy

Start Kártya vagy pályakezdő-kedvezmény?

25 évesen frissen diplomázott pályakezdőnek hiába nincs egyáltalán
korábbi jogviszonya, a kora miatt nincs utána kedvezmény.
A kedvezmény itt is maximálva van, ami viszont kevesebb lett, mint
tavaly volt. Sem a minimálbér kétszerese, sem a minimálbér másfélszerese nem található a törvényben. A kedvezmény havonta teljes
munkaidő esetén bruttó 100 ezer forintos fizetésig vehető igénybe.
És ami a legnagyobb eltérés, az a jogosultság feltételrendszere.
Míg Start Kártyát az kapott, akinek korábban foglalkoztatásra irányuló
jogviszonya nem volt, az új rendszerben azt kell igazolni, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. Az igazolás kiadása illetékmentes, és a pályakezdő személyesen vagy meghatalmazottja útján kérheti egy formanyomtatvány
kitöltése után az igazolást a lakóhelye szerinti illetékes adóhatóságtól.
Ha mindkettőnek megfelelnénk, melyiket válasszuk?
Az biztos, hogy ha van a munkavállalónknak Start Kártyája, akkor is
érdemes végiggondolni a másik lehetőséget is.
Ha ugyanis a 2012-es év végével vált pályakezdővé az illető,
és akkor kapott Start Kártyát, de most is tud még „szerezni” egy
olyan igazolást, hogy 180
napnál nem több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, akkor választani
kell. Fontos, hogy a 180
napot az igazolás kiadásának napjára vizsgálják,
tehát gyorsan kell cselekedni.
A kettő együttes alkalmazása nem működik,
tehát nyilvánvalóan azt
fogjuk választani, amelyik
a nagyobb kedvezményt
adja.
A következő példák
mindegyikében közös feltételezés, hogy mindkét
lehetőség nyitva áll, tehát
Start Kártyánk is van, és
NAV-igazolás is a 180 napnál nem hosszabb biztosítási kötelezettségről.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy 25 évesen frissen diplomázott pályakezdőnek hiába nincs egyáltalán korábbi jogviszonya, a kora miatt nincs utána kedvezmény.
Példa 1.
Munkavállalónk középfokú végzettségű, bruttó 200 ezer forintos fizetéssel, teljes munkaidőben.
A Start programban 147 ezer forint után jár a kedvezmény, ami
után 10% szochót kell fizetni. A maradék 53 ezer forint teljes, 27%-os
szochós. Itt a havi szocho 29 010 Ft.
Ha az új kedvezménnyel számolunk, akkor 100 ezer forintig teljes
mentesség van, míg felette teljes járulék. Ez 27 000 Ft-os kötelezettséget jelent havonta.
Itt tehát a második variációt választjuk.
Példa 2.
Ha a középfokú végzettségű munkavállalónk havi bruttó 114 ezer
forintért, és ő is teljes munkaidőben dolgozik, akkor így alakulnak a
szochokötelezettségek:
Start programban
114 000 × 0,1 = 11 400 Ft
Munkahelyvédelmi akciótervben
14 000 × 0,27 = 3780 Ft
Itt is a második variáció a nyerő, ráadásul már sokkal lényegesebb az
adóelőny is.
Példa 3.
Középfokú végzettségű munkavállalónk havi 100 ezer forintért dolgozik napi 4 órában.
A szochokötelezettség:
Start programban
100 000 × 0,1 = 10 000 Ft
Munkahelyvédelmi akciótervben
50 000 × 0,27 = 13 500 Ft
Itt már a Start program adja az előnyösebb választást, hiszen ott nem
kell a munkaórák arányában csökkenteni a kedvezmény alapját.
Példa 4.
Ha felsőfokú végzettségű munkavállalónk bruttó 200 ezer forintos fizetéssel dolgozik, teljes munkaidőben, akkor az első példához képest nem fogunk más eredményt kapni. A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezőbb.
Amikor viszont betölti a 25. életévét, az új kedvezmény megszűnik, a
Start Kártyája viszont lehet, hogy még érvényes. Itt a következő hónaptól
érdemes visszatérni ehhez a kedvezményhez.
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Mit tegyek,

ha a cég megszűnne, de
ingatlan van a tulajdonában?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha korábban az ingatlannal kapcsolatban áfalevonási jogunkkal éltünk, akkor a megszűnéskor
áfafizetési kötelezettség keletkezik. Az adómentes ingatlanértékesítés szabályai itt nem alkalmazhatóak, tehát: adjuk el, mielőtt megszűnünk! Lássuk a részleteket.
A probléma

Piaci érték

Az új áfatörvény már 6. éve van hatályban, de még mindig sok újdonságot tartogat. Az ingatlannal kapcsolatos adózási kérdésekből ki sem
lehet fogyni. Az egyik alapvető szabály mindenki előtt ismert: megszűnéskor a birtokomban tartott tárgyi eszközök és készletek után meg
kell fizetni az adót, ha azok beszerzésekor levontam az áfát.
Nincs ez másképpen az ingatlanokkal kapcsolatosan sem.

Ha most azon gondolkozol, hogy miért nem a korábban levont áfát
kell csak visszafizetni, akkor segítek.

A fura viszont csak az, hogy az ingatlan, az különleges jószág, mert
főszabály szerint az értékesítése adómentes. Ha feltételezzük, hogy
2 évnél öregebb ingatlanról van szó, akkor az adómentesség nem
kérdés, természetesen azzal a további feltétellel, hogy az ingatlanok
értékesítésére az adóalany nem választott adókötelezettséget.

Az adóhatóság álláspontja
Mindezen előfeltételek ellenére az adóhatóság álláspontja az, hogy
megszűnéskor adóköteles az összes olyan ingatlan értékesítése,
amelynek beszerzésekor levonta az áfát az adóalany. Ha ez így van,
akkor vigyáznunk kell.
Vegyük például azt a helyzetet, hogy ügyfelünk 2001. évben megvásárolta az üzlethelyiséget 2 millió forint + 500 ezer áfáért, és beszerzéskor az adót levonásba helyezte. Ha 2013-ban ügyfelünk azon
gondolkodik, hogy megszünteti a vállalkozását, akkor az ingatlan
piaci(!) értéke után kell a már 27%-os adót megfizetni. Ha mondjuk a
piaci érték megszűnéskor 5 millió forint, akkor 1350 ezer forint áfának
inthetünk búcsút, ugyanis ezt az áfát már soha senki nem helyezheti
levonásba.

8. oldal

Az áfatörvény 11. § (2) bekezdése szerint ellenérték fejében
teljesített termékértékesítés az adóalany megszűnése, ha az adóalany a megszűnés időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéséhez egészben vagy részben adólevonási
jog illette meg.
A másik érintett paragrafus pedig a 68. §, ahol megtudhatjuk,
hogy a 11. §-ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy
az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési
ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.
Itt tehát a magyarázat: a teljesítéskor, azaz a megszűnéskor érvényes beszerzési ár az, amennyiért most független felek között gazdát
cserélne az ingatlan. Ez pedig nem más, mint a piaci érték.
Viszont arra, hogy mennyi az ingatlan piaci értéke ilyen körülmények között, mint ami a 2013-as évre jellemző, arra nem tudok válaszolni.

A teljesítéskor, azaz a megszűnéskor érvényes beszerzési ár az, amennyiért most
független felek között gazdát cserélne az
ingatlan.

Mit tegyek, ha a cég megszűnne, de ingatlan van a tulajdonában?
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Közelebb kerülhetsz a megoldáshoz, ha
mondjuk van egy-két vételi ajánlatod vevőktől, illetve hasonló ingatlanokra rákeresel
hirdetési újságokban.

Vajon más módon meg lehet
úszni az adókötelezettséget?
A téma mindig felveti
az elévülés kérdését.
Aki azt a kérdést teszi
fel, hogy 5 éven túl
beszerzett ingatlan
esetén milyen alapon
adóztatunk,
annak
sajnos azt kell válaszolnom, hogy az adókötelezettség

A megoldás
Tehát mi a helyes stratégia: adjuk el az
ingatlant adóalanyként, még a megszűnés
előtt. Ha nem választottunk adókötelezettséget az ingatlaneladásra, akkor adómentesen megtehetjük. Nem lesz
gondunk a korábbi levont
adóval, mivel a 2008.
előtti beszerzésre
tekintettel a
120 hónap
eltelt, tehát semmilyen
fizetendő adóval
nem
kell számolni.
Azt hiszem, nem
kell számszerűsíteni
a két helyzet közötti különbséget.
Ha mégis választottunk adókötelezettséget az értékesítésre, és a vevő is adóalany,
akkor olyan nagy baj nincs, mert a vevő részünkre az áfát megtéríti, ő pedig levonásba
helyezi.
Ha a vevőnk nem adóalany, akkor már
nem ilyen rózsás a helyzet, de itt azon kellene elgondolkodni, hogy mikor választottuk
az adókötelezettséget.
Ha az új áfatörvény előtti viharos időszakban, 2007. év végén, akkor az öt év már
lejárt. Az ötéves lejárat nem automatikus
kiléptetést jelent az áfafizetési kötelezettségből, és sajnos csak év elejével lehet
kilépni.

Ha 2013. év közben kerülünk szembe
a jelzett ingatlanos problémával (és olyan
vevővel van dolgunk, akinek adómentesen
tudnánk csak jó áron eladni), akkor érdemes várni azzal a megszűnéssel. Év végén be
kellene jelenteni, hogy 2014-re ingatlanokat adómentesen szeretnénk értékesítésre.
2014 januárjában pedig mehet az adómentes értékesítés, és végre meg lehet szűnni is.
Arra sajnos ez sem ad megoldást, ha az
adókötelezettséget 5 éven belül választottuk.
Ekkor a megszűnéssel éveket kell várni, ha
fontos az adómentesség.

a megszűnéskor
keletkezik,
tehát
onnan számít az 5 év.
Van ettől ravaszabb kérdés is: honnan
fogja tudni az adóhatóság, hogy mondjuk egy
1998. évben beszerzett ingatlan után levonásba helyeztem-e az adót vagy sem? Mivel az
iratmegőrzési kötelezettség már nem nyúlik
vissza ilyen régre, így akár ki is jelenthetnénk,
hogy sehonnan. Persze az adóhatóság mondhatja, hogy ha nem tudom bizonyítani, hogy
nem éltem a levonási joggal, és a törvény
nem tiltotta azt, akkor azt fogja feltételezni,
hogy volt visszaigénylés. És az ellenkezőjét
nekem kell bizonyítani.
Végeredményképpen az ilyen régi ügyleteknél a megítélés bátorság és fantázia dolga…
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Díjazás munkavégzés hiányában
Szerző: Láng Noémi – Gottgeisl Rita

Amikor a munkavállaló nem képes a munkáját ellátni, és mégis díjazás illeti meg, az akkor lehetséges,
ha jogszabályban meghatározott okok miatt kerül
erre sor, például, ha a munkavállaló keresőképtelen.
Cikksorozatunkban szeretnénk ismertetni az ezzel
kapcsolatos ismereteket és gyakorlati példákat.

A biztosítottat a társadalombiztosítás rendszerében az egészségbiztosítás keretében pénzbeli ellátásként táppénz, baleseti táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj, illetve gyermekápolási táppénz illeti meg.
Keresőképtelenség

Pénzbeli ellátás

saját betegség miatt

táppénz, baleseti táppénz

gyermek betegsége miatt

gyermekápolási táppénz

terhesség, szülés miatt

táppénz, terhességi gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj

közegészségügyi okok miatt

táppénz

Az igazolás
Nézzük, hogy mik azok a lényeges dolgok, amikre nem kifizetőhelyként érdemes tekintettel lennünk az ügyintézés gördülékenységét és
az ellátások alapjául szolgáló jövedelmet illetően.
A keresőképtelen állapotot mindig orvosnak kell igazolni. Az igazolást kizárólag az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott területileg
illetékes egészségügyi szolgáltató arra jogosult orvosa állíthatja ki, tehát magánorvos nem. A kórházi kezelés időtartamát, a kórház, az egynapos sebészeti, illetve a kúraszerű ellátásokat a háziorvos igazolja.
Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonyban álló személy
betegsége esetén, a keresőképtelenségét jogviszonyonként külön-kü-

Ha a keresőképtelenség időtartama a hét napot meghaladja, a
nagyalakú orvosi igazoláson kívül „Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről” elnevezésű nyomtatványon (közismert nevén:
„kutyanyelv” vagy keskeny orvosi igazolás) kell igazolni a keresőképtelenség további időtartamát. Ezt kéthetente kell megkapni.
A kórházi ápolás időtartamát a kórháznak az „Igazolás kórházi
(klinikai) fekvőbeteg-gyógyintézetben a betegség megállapítása vagy
gyógykezelése, illetőleg szülés céljából történő ellátásról” elnevezésű
nyomtatványon kell igazolni.
A keresőképtelenségről megadott kódok jelentése a következő:
• üzemi baleset,
• foglalkozási megbetegedés,
• közúti baleset,
• egyéb baleset,
• beteg gyermek ápolása,
• terhesség-szülés miatti keresőképtelenség (kizárólag akkor, ha
a szülő nő terhességi gyermekágyi segélyre nem jogosult!),
• közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés,
• egyéb keresőképtelenség,
• veszélyeztetett terhesség.

A keresőképtelenség fennállhat:
• saját betegsége miatt,
• gyermek betegsége miatt,
• terhesség, szülés miatt
• vagy közegészségügyi okból.
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lön kell elbírálni és igazolni. Tehát, ha a biztosított pl. két biztosítási
jogviszonnyal rendelkezik, és mindegyik jogviszonyában keresőképtelennek minősíti az orvos, akkor két eredeti orvosi igazolást köteles a
keresőképtelen állományba tartó orvos kiállítani. Nem fogadható el
a „másolat” vagy „másodlat” megjegyzéssel ellátott orvosi igazolás.
Beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség esetén az igazoláson
rajta kell legyen nemcsak a gyerek, hanem a szülő TAJ-száma, neve, születési ideje és anyja neve is, illetve a kórisme rovatban a gyerek betegsége.
Az igazolást el kell látni az intézmény és az orvos személyes pecsétjével is, az orvos aláírásával és az intézmény címével.
A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására jogosult:
• A kezelőorvos a biztosítottat a vizsgálatra való jelentkezés időpontjától eltérően, legfeljebb 5 napra visszamenőleg veheti
keresőképtelen állományba.
• Az orvos szakértői szerv kivételesen indokolt esetben visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra állapíthatja meg a biztosított keresőképtelenségét.
A keresőképtelenség kezdetekor az orvos az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről” elnevezésű nyomtatványt (közismerten: „nagyalakú orvosi igazolás”) állítja ki. A kezelőorvos az igazoláson
feltünteti a keresőképtelenség kezdő napját és a végét jelentően a
keresőképesség kezdő napját.

Az ellátásokra való igényt minden esetben a munkáltatónál, a foglalkoztatónál kell bejelenteni, az orvostól kapott igazolás átadásával.
A foglalkoztató köteles az igény, illetve az igazolások átvételét hitelt
érdemlően igazolni. Az igazolást a biztosított részére át kell adni.
Sokszor kérdés, hogy mennyi időn belül kell a keresőkép
telenségről szóló igazolást a foglalkoztatónak leadni. Ha a munkavállaló a
keresőképtelenséget követően ismét munkába áll, akkor az első munkanapon kell leadja. Amennyiben a keresőképtelenség folyamatosan fennáll,
akkor az orvosi igazolás átvételét követően haladéktalanul továbbítani kell
azt a munkáltató/foglalkoztató felé. A késedelmes leadást tudja a munkáltató bizonyítani azzal, hogy az átvétel időpontjáról igazolást ad át a munkavállaló részére.Fontos, hogy külső könyvelőiroda esetén a foglalkoztató
feladata a táppénzre jogosító dokumentum átvételidőpontjának rögzítése
és az igazolás átadása. Az igazolás tartalmára az OEP tájékoztatót tett közzé.
Betegszabadság
A saját betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára a
munkavállalónak betegszabadság jár. A betegszabadság időszakára járó juttatást a munkáltató fizeti, melynek összege a távolléti díj
70%-a, és adó- és járulékköteles.
A betegszabadság naptári évenként lehet 15 nap, és közben kezdődő
munkaviszony esetén arányosan kell számítani, de nem kell figyelembe
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venni egy előző munkahelyen már kivett betegszabadság napjainak számát. Azaz, ha valaki január 1-jétől március 31-ig dolgozott egy munkahelyen, majd ezt követően munkahelyet váltott, akkor április 1-jétől az új
munkahelyen akkor is 11 nap betegszabadság illeti meg, ha az előző munkahelyen már megkapott 10 napot. Ha a számítás során nem egész számot
kapunk, a fél napot elérő értéket egész napként kell figyelembe venni.
Ez a szabály 2013. január 1-jétől hatályos, azaz először a 2013. évben kezdődő betegszabadságokra kell alkalmazni.
Nem betegszabadságot kap, hanem a keresőképtelenség első
napjától táppénzt az, aki üzemi baleset, foglalkoztatási betegség vagy
veszélyeztetett várandósság miatt lesz keresőképtelen.
Ha a veszélyeztetett terhesként kilences kóddal keresőképtelen
állományba vett nőnél megváltozik valamilyen okból a jogcím kódja
nyolcasra, ki kell adni neki a még az évre meglévő betegszabadságát
az újabb táppénz folyósítását megelőzően.
A beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség esetén sem betegszabadság jár a szülőnek, hanem az első naptól táppénz illeti meg.
A munkaszüneti napon is keresőképtelen munkavállalót erre a
napra is betegszabadság illeti meg, és nem a fizetett ünnepre járó
díjazás. Alapvetően mindenkit naptári évenként 15 nap × 8 óra, 120
óra betegszabadság illet meg.
A betegszabadságot is, hasonlóan a szabadsághoz, a beosztással azonos időtartamra kell kiadni. Ha valaki nem a szokásos 5+2 munkarendben
dolgozik, hanem 12 óra munkavégzés után 24 óra szabadidő illeti meg,
akkor neki csak a beosztás szerinti időre jár a betegszabadság. Tehát a 12
óra esetén 12 óra betegszabadság fogja megilletni. A napi 12 órát dolgozók esetén valójában 10 teljes munkanapra jár a betegszabadság.
Ha egy ilyen dolgozónak nincs előzetes beosztása – ami persze ritkán
fordulhat elő, de mondjuk előre tudta, hogy kórházba fog menni, és ezért
elmaradt a beosztása –, akkor az általános munkarend szerinti napi 8 óra
figyelembevételével kell a betegszabadság napjait is megállapítani.
Nem jogosult betegszabadságra a bedolgozó, az egyéni vállalkozó,
a társas vállalkozás tagja (kivéve, ha munkaviszony keretein belül végez munkát), a megbízás alapján munkát végző, a szakmunkástanuló,
a munkaviszony megszűnése után keresőképtelenné váló személy.
Év végén az áthúzódó, folyamatos keresőképtelenség esetén:
Ha az előző évben már letelt a betegszabadság és megkezdődött a táppénzes időszak, akkor a következő évben is folyamatos a táppénz, és csak
egy következő keresőképtelenség esetén jár majd először betegszabadság.
Ha az előző évben nem vette igénybe a teljes 15 nap betegszabadságot, akkor a tárgyévben elkezdheti kivenni a 15 napot, és csak
utána kap táppénzt.
A betegszabadság lejártát követő naptól jár a táppénz. Az ezzel
kapcsolatos előírásokat cikkünk következő részében mutatjuk be.
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Végelszámoló
járulékkötelezettsége
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyre emelkedő járulékterhek miatt egyre több cégvezető dönt úgy, hogy befejezi a tevékenységet, és
végelszámolással megszűnik. 2012 óta a teljesen „alvó” cégek ügyvezetői is társas vállalkozók, és ha egy
fillér bevétele nincs a vállalkozónak, akkor is lehet járulékkötelezettség. Viszont hogy ne essünk csöbörből
vödörbe, a végelszámoló személyének kijelölésekor mindenképpen számolni kell azzal, hogy utána milyen
járulékkötelezettség merül fel.
A végelszámolásról röviden
Sokan tartanak egy ilyen folyamattól. Az eljárás önmagában nem
bonyolult, de a végelszámoló, a könyvelő és az ügyvéd folyamatos
együttműködését igényli. Pontosan körül kell határolni, hogy lépésről
lépésre kinek, mikor, milyen feladata van.
Végelszámolás megindítását a végelszámoló köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak lehetőségük van
az egyszerűsített végelszámolást választani. Természetesen ez is azzal
kezdődik, hogy a tagok gyűlése meghozza az erre vonatkozó döntését,
de az egyszerűsített végelszámolásnak 150 napon belül be is kell fejeződnie. Ekkor a cég a végelszámoló személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak.
A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha
az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek
megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság is választható. A jogutód nélküli megszűnését elhatározó cég
a végelszámoló megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve a
feladat ellátásának ingyenességéről is rendelkezik.

Abban az esetben, ha a végelszámoló valamelyik tag lesz, akkor a tagsági jogviszonya fennmarad. És ezzel gyakorlatilag már minden további kötelezettség levezethető. A végelszámoló ebben az esetben olyan,
mint a működő cégeknél a társas vállalkozó.
A végelszámoló a feladatát tehát díjazás nélkül is elláthatja, de
ebből nem következik az, hogy a tagsági viszonyára tekintettel ne legyen járulék fizetésére kötelezett, ha máshol nincs munkaviszonya.
A tagi jogviszonyára tekintettel mindaddig fennáll a járulékfizetési
kötelezettsége, amíg a társaság jogutód nélküli megszűnéséről a cégbíróság a végzést meg nem hozza.
Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas
vállalkozás a havi 6660 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell
fizesse. Ez még független attól, hogy vesz-e fel jövedelmet. A társas
vállalkozó 10 százalék nyugdíjjárulékot már csak a kifizetett járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg. Természetesen itt 16%-os
szja-kötelezettség is felmerül.
Jövedelem hiányában 10% nyugdíjjárulék és 16% szja fizetésére
természetesen nem kerül sor.

A végelszámoló jogviszonya

Ha a tag, aki a végelszámolói – mint vezető tisztségviselői – feladatokat
a végelszámolás időszakában ellátja, és nem minősül kiegészítő tevékenységűnek, akkor teljes járulékfizetésre kötelezett. Ez alól kivétel, ha máshol
főállású biztosítással rendelkezik.

A végelszámolás kezdő időpontjában az ügyvezető megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti
joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

A járulék a működő cégek ügyvezetőivel kapcsolatban már jól
ismert. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja havonta leg-
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alább a minimálbér másfélszerese. A biztosított után meg kell
fizetni a szociális hozzájárulási adót is. A szociális hozzájárulási
adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka.
Ezenkívül szja-fizetési kötelezettség csak akkor merül fel, ha
a jövedelmet a magánszemély ténylegesen fel is veszi.

Abban az esetben, ha a végelszámoló
valamelyik tag lesz, akkor
a tagsági jogviszonya fennmarad.
Végelszámolás és a tagi kölcsön
Nem konkrétan a jogviszonyokkal kapcsolatos kérdés,
de nagyon sokszor merül fel problémaként, hogy lehet-e
végelszámolni, ha a taggal szemben tartozásunk van.
A végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása van, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. Amennyiben a
végelszámolás alatt álló adózónak tagi kölcsön vagy fizetendő
osztalék címén nyilvántartott kötelezettsége van, az a végelszámolás zárásáig rendezhető – többek között – oly módon, hogy
a tagok a társasággal szemben fennálló követelésükről lemondanak, illetve azt elengedik.
Ezt azonban be kell jelenteni a NAV felé, amely meg fogja
állapítani az ajándékozás miatti illetékkötelezettséget.
Egy korábbi számban már írtam arról a lehetőségről, hogy
a tagok a követelésükkel apportként megemelhetik a társaság
törzstőkéjét. Ez a Gt. szerint is egy lehetőség, ráadásul az illetéktörvény sem adóztatja, hiszen az ügylet nem ingyenes.
Végiggondolandó esetleg az art. rendeltetésszerű joggyakorlására vonatkozó intelem, azaz, ha a cél egyértelműen az
adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése, akkor az
ügyletet eredeti célja szerint megadóztathatja az adóhatóság.
Ezért kerülendő az a megoldás, hogy már a végelszámolás
alatt emeljük a jegyzett tőkét a követelés apportjával. Hiszen
a végelszámolás kezdetekor már kijelentettük, hogy meg kívánunk szűnni, s akkor már nem életszerű a jegyzett tőke emelése.
Ha még a végelszámolás előtt emelünk jegyzett tőkét, majd néhány hónap múlva mégis úgy döntünk, hogy
végelszámolunk, akkor már nem jelenthető ki ennyire egyértelműen a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése.
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Kinek, mikor, mit?

Adózói típus

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egyéni vállalkozó

Minden év elején sok kérdés érkezik, hogy kinek, mikor és milyen bevallást kell benyújtani. Tegyünk egy kísérletet ennek összefoglalására!
A tavalyi év elején sok cikk szólt arról, hogy a bevallásokat havonta
akkor is le kell adni, ha nincs benne adókötelezettség. És ezek a bevallások NY-es nyilatkozattal nem is pótolhatók.
Sokan csak az év közepén szembesültek ezzel az „újdonsággal”, de
még mindig érkezik olyan kérdés, hogy pl. kell-e adni egy cégnek 08as bevallást.
Megpróbáltam táblázatba foglalni a beadandó bevallásokat.
Érdemi bevallásnak azt neveztem, amikor azt a nemleges adattartalma ellenére is havonta le kell adni. Ennek oka jellemzően az, hogy
bár jövedelmet nem vesz fel az illető, de a jogviszonyt jelenteni kell.
Gyakorlatilag a cégeknél – ahol muszáj, hogy legyen legalább egy
vezető tisztségviselő – a havi 08-as bevallás elkerülhetetlen. Ha főállású, akkor még járulék is van, ha nyugdíjas, akkor pedig az egészségügyi szolgáltatási járulékot kell bevallani. De ha máshol biztosított
társas vállalkozóról van szó, akkor is havonta érdemi bevallást kell
adni a jogviszonyról.
Összeállításomban csak azokkal a bevallásokkal foglalkoztam, melyek valamilyen jogviszonyban történt foglalkoztatás miatt merülhetnek fel. Az 58-as az egyéni vállalkozók saját járulékára vonatkozik, a
08-as pedig az alkalmazottak utáni és egyéb jogviszonyban keletkezett
adó- és járulékterhek. A 01-es bevallás zömében nem tartalmaz adatot, de ha van pl. rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséged, akkor
abban is szerepelhet érdemi információ.
A 01-es bevallásra egyébként sokszor megoldás, hogy év elején
egy NY-es nyilatkozattal el kell „intézni”, és ha év közben mégis lesz
valami bevallani való – pl. cégautóadó –, akkor azt a határidőig
ugyanúgy kell megcsinálni.

Egy bevallás beadásának, illetve be nem adásának másrészről lehet olyan következménye is, hogy ha valamilyen ok miatt azt tényleg
módosítani szükséges, akkor nem mindegy, hogy önellenőrzést adsz
be vagy elmulasztott bevallást pótolsz.
Így a nullásan leadandó bevallások bár több adminisztrációval járnak, gondolj arra, hogy később még jól is jöhet.
És ne feledkezz el az art. 172. §-ában található bírságtételekről
sem. Egy be nem adott bevallás 500 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható.
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Főállású

Érdemi bevallás

Heti 36 óra melletti

Érdemi bevallás,
nemlegesen is be kell
adni, nem elég NY-esen

Kiegészítő tevékenységű
(nyugdíjas)

Nincs, még NY-esen sem

1308-as

Nincs, még
NY-esen sem

Társas vállalkozás mellett egyéni vállalkozó

Társas vállalkozóként érdemit,
mert itt fizet, egyéni
vállalkozóként is adni kellene,
de NY-esen rendezhető

Egyéni vállalkozás melletti társas vállalkozó

Érdemi bevallás, mivel
ev.-ként fizeti
a járulékokat

Társas vállalkozóként, érdemi
nemlegest kell adni, egyéni
vállalkozóként is adni kellene,
de NY-esen rendezhető

Nem katás

Társas vállalkozó

1301-es

Van, de NY-esen rendezhető
(szakképzési miatt kell beadni)

Érdemi bevallás,
nemlegesen is be kell
adni, nem elég NY-esen

Főállású

Érdemi bevallás

Heti 36 óra melletti

Érdemi bevallás, nemlegesen
is be kell adni, nem elég
NY-esen

Kiegészítő tevékenységű
(nyugdíjas)

Van, de NY-esen rendezhető
(szakképzési miatt kell beadni)

Van, de
NY-esen
rendezhető

Főállású
Egyéni vállalkozó

Heti 36 óra melletti
Kiegészítő tevékenységű
(nyugdíjas)

Társas vállalkozás mellett egyéni vállalkozó
Katás
Egyéni vállalkozás melletti társas vállalkozó

Megjegyzés
A végén szeretném megjegyezni, hogy az egyes telefonos tájékoztatások és különböző regionális adóhatósági vélemények is eltérhetnek
egymástól, így az általam összefoglalt táblázat a legvalószínűbb bevallási feladatokat tartalmazza.
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Nincs, még NY-esen sem

Van, de NY-esen rendezhető
(szakképzési miatt kell beadni)
Nincs, még
NY-esen sem

Egyéni vállalkozóként
érdemi bevallást kell
adni, mivel főállásúnak
minősül

Egyéni és társas vállalkozói
minőségben is adnia kell,
mindkét esetben elég NY-esen

Nincs, még NY-esen sem

Társas vállalkozóként érdemit
ad, mivel főállásúnak minősül,
egyéni vállalkozóként NY-esen
rendezi

Főállású
Társas vállalkozó

Heti 36 óra melletti
Kiegészítő tevékenységű
(nyugdíjas)

Van, de NY-esen rendezhető
(szakképzési miatt kell beadni)

Van, de
NY-esen
rendezhető
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Segédlet

Áfás

Áfamen

a pénzforgalmi áfa szabályaihoz
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tudom, hogy nem sokan vannak, akik a pénzforgalmi áfa szabályait választották, de talán nem
csak nekik segítség, ha összefoglaljuk az alapjait.
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A következő táblázatban azt próbáltam összefoglalni, hogy a pénzforgalmi áfát választó cégeknek mikor milyen számláikat kell beleszámítani a 125 milliós választáshoz figyelendő értékhatárba, és melyik
számlákat kell a pénzügyi teljesítés napján bevallani és melyiket a
főszabály szerint.
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Ha a befogadói oldalon állsz, akkor a táblázat utolsó oszlopa neked
is információ, hiszen az áfabevallásban neked is így kell a számlákat
szerepeltetned. Azaz, ha nem vonatkozik rá a pénzforgalmi szemlélet,
akkor a főszabály szerint, ha pedig igen, akkor a pénzügyi teljesítéskor
teszed be a bevallásba.
Beleszámít-e a 125
milliós értékhatárba?

Kell-e a pénzforgalmi szabályt
alkalmazni rá?

Zárt végű lízing, részletvétellel történő értékesítések

igen

igen

Tárgyi eszköz értékesítése

igen

nem

Minden más belföldi adóköteles értékesítés

nem

igen

igen

nem

Ha a főtevékenység biztosítási vagy Hpt. szerinti
pénzügyi tevékenység

igen

nem

Minden más belföldi adómentes értékesítés

nem

nem

Belföldi speciális szabály (komp. felár, utazásszerv., használt cikk)

igen

nem

Ingyenes ügyletek miatti áfakötelezettség

nem

nem

Közösség területére történő adómentes értékesítés

nem

nem

Közösségen kívülre történő értékesítés

igen

nem

Belföldi áfás értékesítés

Belföldi fordított áfás értékesítés
Belföldi adómentes
értékesítés
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Könyvajánló

Ken Blanchard, Don Hutson és Ethan Willis:
Az egyperces vállalkozó
Miért Az egyperces vállalkozó?

Miről is szól valójában?

Nem véletlen, hogy pont ezt a könyvet választottam nektek. Nagyon
fontos, hogy ne csak a saját szakterületünkön legyünk a legjobbak és
nyújtsuk a legprofibb szolgáltatást, hanem egyúttal próbáljuk azt is
megérteni, mi folyik valójában egy vállalkozó fejében.
Biztos sokan voltatok már olyan szituációban, hogy
nem értettétek, ügyfeletek miért akkorra, miért olyan
pénzügyi kimutatást kér, ami kicsit eltérő vagy éppen
szokatlan az év adott szakaszában. Ilyenkor a legtöbb
ember csak a saját szemszögéből nézi, vizsgálja a helyzetet, és ez sokszor kimondott vitákhoz, konfliktushoz
vagy elnyomott frusztrációhoz vezethet mindkét félnél.
Ezt elkerülendő, egy dolgot javasolhatok: értsük meg
a másikat, próbáljuk a helyükbe képzelni magunkat!
Ez most ráadásul könnyebb, mint gondolnád, hiszen
itt van ez a csodás üzleti mese, mely feltárja előttünk egy vállalkozó
belső vívódásait, az alkalmazottaival folytatott küzdelmeit, a rituálékat
és a hiányzó vagy éppen rossz szokásait.

Az egyperces vállalkozó segít megérteni, hogy bár a sikerről könnyebb
beszélni, mint elérni, azzal, hogy néhány lényeges dologra koncentrálsz, drámai módon növelheted a sikereid valószínűségét – és mindezt könnyen érthető és szórakoztató módon teszi. Az egyik
fő ok, ami miatt a kisvállalkozások kudarcot vallanak, hogy
szakemberek alapítják őket. Olyanok, akik valamit szuperül
és élvezettel csinálnak, de más területeken nem ilyen profik. Legyen szó villanyszerelőről, íróról, fényképészről vagy
számítógépes programozóról, mindannyian elkövetik azt a
végzetes hibát, hogy ugyanúgy folytatják azt a munkát, amihez annyira értenek, miközben nem vesznek tudomást/
nem működtetik megfelelően a vállalkozás más életbevágó
részeit, például a pénzügyeket…
Az egyperces vállalkozó segít elkerülni ezt a végzetes
hibát. Ebben az élvezetes és tanulságos mesében a szerzők három
olyan lényeges dologra koncentrálnak, amely nélkül nem válhatsz
valódi, kapitalista vállalkozóvá. Az első kulcskérdés a pénzügyek.
Sok vállalkozó azért megy csődbe, mert nem tudja megfelelően,
vállalkozó módjára kezelni a pénzt. A kiadásaik meghaladják a bevételeiket, nem hajtják be a számláikat, a vállalkozás pénzét a saját
pénzüknek tekintik, és még hosszasan sorolhatnánk azokat a hibákat, amik kis odafigyeléssel rengeteg, sokszor igen költséges hibát
védhetnek ki.
Ha kíváncsi vagy, mi a másik kettő, figyelmedbe ajánlom Az egyperces vállalkozót, mert garantáltan tetszeni fog. Sőt ha van olyan
ügyfeled, akivel állandóan küzdened kell, tanítanod a helyes vállalkozói pénzügyi gondolkodásra, akkor adj neki egy könyvet ajándékba.
Nekem elhiheted, bőségesen meg fog térülni számodra is!

Láss az ügyfeled fejébe!
Azon túl, hogy egy kedves és magában szórakozva tanító meséről van
szó, rengeteg haszna van, ha megismerjük ügyfeleink napi problémáit,
aggályait, és ezeknek akár kérés nélkül megfelelünk. Ezáltal egy sokkal
gördülékenyebb és gyümölcsözőbb együttműködést kialakítva vállalkozó ügyfeleiddel, melyért adott esetben akár hajlandók még többet
is fizetni neked, sőt még ajánlani is fognak ismerőseiknek, mert az ő
nyelvükön tudsz beszélni. Rettentő fontosnak tartom az egyediséget,
és ha megtaláljuk azokat a lyukakat, réseket, melyek a mai pénzügyi
szolgáltatásokból hiányoznak, a legjobbakká válhatunk! Nem csak a
másik oldal fejébe tekinthetsz bele, de rengeteget tanulhatsz a kisés középvállalkozói gondolkodásból, melyet, ha te is vállalkozóként
dolgozol, akkor a saját vállalkozásodban is sikerrel alkalmazhatsz és a
mindennapi problémák megoldásában hasznosíthatsz.

Az ajánlót Pongor-Juhász Attila írta, a Pongor Publishing üzleti könyvkiadó tulajdonosa. Cége számos
üzleti motivációs és önfejlesztő könyvet adott ki.
www.pongorkiado.hu
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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.
Egy társaság nyilvántartásában nagyon régről szerepel tagi kölcsön. Ez már 2005. január
1-jén a nyitó állományban volt, összege már akkor 20 millió forint volt. Ez azóta folyamatosan emelkedett, jelenleg 24 millió a tagi kölcsön állománya.
A cél az lenne, hogy a tagi kölcsön kikerüljön a könyvekből. Az elengedés illetékköteles,
az apport itt nem végrehajtható. Felmerült az a gondolat, hogy a 2005 előtti állományt
elévülés címén vezetnénk ki a könyvekből, mert ez nem illetékköteles. Miután több mint
5 éves kötelezettségről van szó, lehet-e elévülés okán a tagi kölcsönt megszüntetni?

?

18. oldal

?

Válasz-adó

A követelések elévülésével kapcsolatban a polgári törvénykönyv 324–327. §-ai foglalkoznak.

évente köteles a beszámolóját elkészíteni és
közzétenni.

Ezek szerint a követelések főszabály szerint öt
év alatt elévülnek, de a felek rövidebb elévülési
határidőben is megállapodhatnak. Ez a megállapodás azonban csak írásban érvényes.

Ehhez kapcsolódó és ezzel teljesen azonos
kérdés az elfogadott osztalék miatti követelés elévülése, mely a fenti szabályok miatt az elévülés
jogcímén nem tud
megszűnni.

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Itt tehát nem azt kell nézni,
hogy a követelés mikor jött létre, hanem hogy az
mikor járt le. A példabeli esetben a 2005 előtti
tagi kölcsönökre a kérdező nem írta meg a kölcsönszerződés szerinti lejáratát, így eleve enélkül
nem állapítható meg az elévülés.
A tagi kölcsönök elévülésével viszont más
probléma is van.
A tartozásnak a kötelezett részéről, azaz a cég
részéről való elismerése megszakítja az elévülést,
minek következtében az elévülés újból megkezdődik.
Azzal, hogy a társaság minden évben a beszámolójában elfogadta és közzétette a tagi kölcsönt mint kötelezettséget, ezzel ezt elismerte.
A tagi kölcsön miatti kötelezettség így gyakorlatilag soha nem tud elévülni, hiszen a társaság

Egy cég 2012-es beszámolójának elkészítésekor megcsináltuk az eredménykimutatást. A társasági adó elkészítésekor
a 9666 E Ft adózás előtti eredmény okán 4500 E Ft fejlesztési tartalékot szeretnének képezni, tao.-kötelezettsége
319 E Ft, így adózott eredménye 9347 E Ft. Ha a fejlesztési
tartalék miatt lekötött tartalékba akarok vezetni, akkor
az eredménytartalék egyenlege –767 E Ft lesz.
Vagyis a fordulónapi mérlegem saját tőkéje így nézne ki:
Jegyzett tőke: 30 E Ft
Tőketartalék: 2974 E Ft
Eredménytartalék: –767 E Ft
Lekötött tartalék: 9000 E Ft (már korábban is volt egy
szintén 4,5 millió), és a mérleg szerinti eredmény 9347 E Ft
Tehát itt lenne az első kérdésem, hogy képezhetem, átkönyvelhetem-e úgy a fejlesztési tartalékot, hogy ezzel átmenetileg az eredménytartalék negatív lesz?
A választ azzal szeretném kezdeni, hogy
mindenki, aki fejlesztési tartalékon gondolkodik, annak nem szabad elfelejteni

a lekötött tartalékok közé történő átvezetést! A zárás folyamatában ez a legutolsó
könyvelendő gazdasági események közé
tartozik, de ha kimarad, akkor az adóalap csökkentésének nincs jogosultsága.
Ráadásul a beszámoló emiatt nem is
önellenőrizhető.
A kérdéshez visszatérve, a kérdező ezt a
kötelezettséget nem felejtette el, viszont az
eredménytartalék nem tartalmaz erre megfelelő keretet.
A számviteli törvény előírásai szerint az
eredménytartalék azonban negatív is lehet,
így miután a fejlesztési tartalék a tárgyévi adózott eredmény 50%-áig képezhető, a pozitív

mérleg szerinti eredmény már a következő év
nyitásakor visszabillenti az eredménytartalékot a pozitív tartományba.
A lényeg, hogy a fejlesztési tartalék miatti összeg a lekötött tartalékba akkor is
átvezethető, ha ezáltal az eredménytartalék
negatív lesz.
Viszont még egy összefüggést vizsgálni
kell. Ha a tárgyévi eredmény terhére a vállalkozás osztalékot szeretne jóváhagyni, akkor
az a negatív eredménytartalék miatt nem terjedhet a teljes tárgyévi eredményre. A maximálisan jóváhagyható osztalék a tárgyévi
eredmény csökkentve a negatív eredménytartalék összegével.

További hasznos válaszokat
szakértői blogunkban olvashatsz:

www.adonavigator.hu
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Előre-utólag adott juttatások

Előre-utólag adott juttatások

Fata László

Előre-utólag adott juttatások
Szerző: Fata László

Egyszerűsítsük a cafeteriaadminisztrációt, de a végén nehogy többe kerüljön
Sokat egyszerűsíthet az adminisztráción, ha egyes juttatásokat nem
havonta adunk ki, hanem negyedévente, félévente, évente összevonjuk az adagot, és ezt egyszerre kezeljük. Nem kell minden hónapban
rendelgetni, papírozgatni, számlákat gyűjtögetni.
Persze egy jó cafeteria-rendszerben érdemes figyelembe venni a
munkavállalói igényeket és a törvényi szabályozást is. Ha nem tartjuk
be a szabályokat, több lehet a közteher, ha nem figyelünk a dolgozói
igényekre, nem lesz sikeres a kiadott juttatás.
A szabályoknál az egyes juttatásokra vonatkozó keretek mellett az
éves 500 000 forintos keret arányos részét is szem előtt kell tartanunk.
A munkavállalók szeretnék az ilyen több hónap összevont juttatásait
minél előbb megkapni, míg a munkáltató szempontjából az utólagos
kifizetés éri meg jobban. Így biztosan nem finanszírozzuk olyan dolgozóink cafeteriáját, akik egy adott időszakban nem is lennének
erre jogosultak (pl. távollét vagy munkaviszony megszűnése miatt).
A törvényi szabályozás egyes esetekben eléggé szabad kezet
ad, máskor szigorúan leírja a lehetőségeinket. Most ezeket a
szempontokat fogjuk az egyes juttatások esetében végignézni,
kiegyensúlyozni.

ezt, de ha szükséges, csökkentheted az adminisztrációt például negyedéves
(utólagos) Erzsébet utalványkezeléssel.

Önkéntes pénztárak
(önkéntes nyugdíjpénztár, egészségpénztár, önsegélyező pénztár)
Az önkéntes pénztárak esetén már az adótörvény ad egy összetettebb
keretszabályt. Kedvező adózással akkor adhatsz ilyen juttatást, ha a
hozzájárulást havonta, vagy – az adott hónapokra vonatkozó összegek
közlésével – több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három
hónapra utalod át egy összegben. Bár a megszokott gyakorlat szerint
havonta küldik a munkáltatók az utalást a pénztárakba, de a 2013-as
szabályozás nem zárja ki a 3 havi tömbösítést.
Az előre utalást sem bünteti a törvény, még akkor sem, ha ennek
időszaka túlnyúlik a munkaviszonyon. Ebben az esetben az új munkáltatónál kell olyan tartalmú nyilatkozatot tennie a dolgozónak, hogy
máshonnan már kapott erre az időszakra önkéntes pénztári hozzájárulást, így ott ezt már nem kaphatja kedvező adózással.
Természetesen ez az előre utalás a munkáltatói oldalról nézve azért
vet fel kérdéseket, hiszen minek is fizetnénk annak, aki már nem áll velünk munkaviszonyban. Így marad optimális megoldásnak a havi utalás.

Erzsébet utalvány
Ezt az utalványt a törvényi szabályozás szerint a juttatás alapjául
szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára kaphatják kedvező
adózással a jogosultak.
Az adóhivatal tájékoztatása szerint azt a hónapot ítélik megkezdettnek, melyben van olyan nap, amit munkaviszonyban tölt a dolgozó.
(Tehát nem fontos, hogy az adott hónap elsején nálunk legyen, a hó
közben belépő munkavállalók is kaphatnak ilyen juttatást.)
Az időzítésre is pontos iránymutatást ad a törvényi szöveg: „az adóéven belül utólagosan adva”.
Az idézetből az látszik, nem javasolt az előre kiosztás már csak azért
sem, mert nehezen tudod biztosítani, hogy a munkavállalód az érintett jövőbeli hónapokban tényleg munkaviszonyban álljon veled. Ha
pedig nincs munkaviszony, akkor a kedvező adózás sem működhet.
Az év végére eső egyszeri Erzsébet utalványosztást természetesen
nem szívesen fogadják a munkavállalók, hiszen ők havonta költenék
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Mivel nagy összegű juttatást
adhatunk ki ebben a formában,
az előre (jövőben megszerezhető jogosultság alapján) történő utalás komoly
(akár felesleges) anyagi terhet jelenthet.
Nem sok munkáltató adna szívesen több
százezer forintot olyan munkavállalónak, aki a
következő hónapban már nem is nála dolgozik.
Így optimális lehet alszámláktól függően a havi, negyedéves, féléves feltöltés.
A nagy összegű előre utalás bizony a cégkasszát is feleslegesen
terhelheti. Ennek fő oka, hogy a béren kívüli juttatásokra egy éves
500 000-es összkeret arányos részét sem szabad túllépnünk.
Ha valaki januárban feltölti 150 000 forinttal a vendéglátás
alszámlát, akkor a február közepén elküldött dolgozó bizony csak
kb. 60 000 forintot kaphatott volna 35,7% közteherrel. A felette lévő
béren kívüli juttatásokra majd 2014 tavaszán 51,17%-ra kell kiegészítenünk a befizetéseinket.

Széchenyi Pihenő Kártya
A törvény éves 225 000, 150 000, 75 000 értékű kereteket határoz
meg az egyes alszámlákhoz, így ezen belül szabadon tervezhetünk
(természetesen figyelembe véve a más juttatóknál kapott összegeket).
Adhatjuk előre, utólag, évente, de akár havonta is.
A kiadást az is segíti, hogy a juttatás kiadása kevés adminisztrációs
terhet jelent.

Helyi bérlet
Na, itt könnyű dolgunk lesz.
Se értékhatár, se korlátozás a kiadásra vonatkozóan.
Ennek következményeként még az adóévre sem kell figyelned.
Mivel az volt olcsóbb, még 2012-ben ki lehetett adni az egész 2013-as
bérletet előre. Hiszen nem a bérlet érvényességi ideje döntő az adó-

Fata László

zás szempontjából, hanem a kiadás, térítés időpontja. Az 500 000-es
keretre azonban itt is érdemes figyelni. Az egyes évek szabályai szerint
adózó juttatások a kiadás évének összkeretét terhelik. Tehát a 2012ben kiadott éves bérlet a 2012-es keretet.
A munkáltatói oldalról nézve hasznos lehet, hogy évváltáskor a
kevesebb adós év szabályai szerint adózzunk, így decemberre vagy
januárra időzítsük az éves bérletet.
Ha itt nem találunk komoly előnyt az éves kiadásra, akkor optimális
lehet a számlák negyedévente történő elszámolása, bár a munkavállalók
majd itt is az előre kiadást vagy a havi elszámolást helyeznék előtérbe.
Iskolakezdési támogatás utalvány
Ezt a juttatást a tanév első napját megelőző 60. naptól év végéig adhatod ki.
Az időszak elég kötött, így általában egyszeri utalványkiadást érdemes
alkalmazni (persze a törvény az időszakon belül nem várja ezt el).
Munkáltatói oldalról nem eredményez nagy különbséget, a munkavállalók felhasználási lehetőségeit nagyban könnyíti, ha az utalvány
kiadását az időszak elejére teszed.
Sporteseményre, kulturális szolgáltatásra szóló belépő
A törvény éves 50 000 Ft értékű keretet határoz meg, így ezen belül szabadon
tervezhetünk. Eszerint adhatjuk előre, utólag, évente, de akár havonta is.
Jól látható, hogy munkáltatói oldalról nem célszerű havonta foglalkoznunk ezzel a juttatással, érdemesebb ritkítani a kezelését.
Mivel közepesen nagy az összeg, ezért év közben tetszés szerint
időzíthető, hiszen ritkán okoz nagy túlfizetést (ellentétben pl. a nagyobb összegű SZÉP Kártyával). Emellett adómentes juttatásként az
500 000-es keretnél sem kell figyelembe vennünk.
Természetesen az év végi vagy a második fél évre időzített kiadás kedvezőbb a munkáltatónak. Emellett az érintett munkavállalók költési szokásait érdemes figyelembe venni, hiszen a bajnoki/színházbérlet stb. szezon vagy a Formula–1 után sokaknál értelmét vesztheti ez a juttatásfajta.
A Cafeteria TREND magazin alapítója.
10-10 000 fős vállalkozásoknak segít, hogy szabályosan, a dolgozóik és a NAV megelégedésére használják a béren kívüli juttatásokat.
A www.cafeteriatrend.hu weboldalán keresztül már
egy mikrocég is gyakorlatias segédanyagokhoz juthat.
Az Irányadó magazinon kívül többek közt a Kossuth rádióban, a Gazdasági Rádióban, az RTL Klubon, az M1-en, a Haszon magazin, a HVG,
a Napi Gazdaság, a HR Portál hasábjain is találkozhattál nevével.
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Röviden a 2013. évi illetékmértékek változásáról

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ízelítő az

Röviden a 2013. évi

illetékmértékek változásáról

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2013. évi adóváltozások jelentősen érintették az
illetéket. A számos változásból jelen cikkben az illetékek mértékében történő változás és a takarékbetét
ajándékozását érintő módosítás kerül kiemelésre.

Ne feledjük: az elsőlakás-szerző meglehetősen szigorú fogalma nem
változott.

Az illetékek új mértéke

A takarékbetét illetékmentes ajándékozását törölték a 2013. évtől. Ez
súlyos érvágás, hiszen az egyetlen út volt, hogy „idegenek” egymásnak pénzt ajándékozhassunk köztehermentesen. Az egyenes ágbeli
rokonok mentességi szabályát nem érinti, ők továbbra is bármilyen
formában adhatnak át illetékmentesen pénzt egymásnak.

Az ajándékozás és az öröklés illetékét eddig 36 féle illetékkulcs terhelte. Ezt leegyszerűsítették 2-re. Akár öröklésről, akár ajándékozásról
van szó, 18% az általános mérték. A lakás, illetve ahhoz tartozó haszonélvezet esetén pedig 9%. Ezzel a többség jól, míg mások rosszabbul jártak a tavalyi évi táblához viszonyítva.
A legfontosabb, hogy az egyenes ágbeli rokonok közötti ajándékozás, öröklés mentessége nem változott. Sőt egyenes ágbeli rokonok
közötti visszterhes vagyonátruházás is illetékmentessé vált. Ebben
már azért van fantázia is: ha a gyermekemnek elajándékozom a lakást, majd a gyermek azt 5 éven belül eladja, akkor az értékesítés
bevétele alapján szja-t kell fizetni. Ha nem lakásról van szó, akkor 15
éven belüli értékesítést fog több-kevesebb adó terhelni. Az új lehetőség azt jelentené, ha mondjuk a szülő több mint 5, illetve 15 éve birtokolja az ingatlant, akkor visszterhesen egy magasabb értéken eladja
a gyermeknek, aki egy piaci áron történő értékesítés esetén sem fizet
személyi jövedelemadót, és az illetékkel sem kell számolni.
A lehetőségnek persze korlátai is vannak. Ha olyan gyermeknek
értékesítünk, aki a koránál vagy lehetőségeinél fogva még nem rendelkezik keresettel – ott nehezen hihető a vásárlás. Az adóhatóság ezt
átminősítheti adózási szempontból ajándékozásnak. Ez ellen megoldás, ha a lakás átadása előtt egy évvel pénzt ajándékozunk a gyermeknek, akkor máris tudunk forrást teremteni.
A kulcsváltozások áldozata a lakás lett
A korábbi 2%-os kedvezményes illetékmérték megszűnik, az idén az
első forinttól az utolsóig 4% az illeték mértéke visszterhes szerzés esetén. „Cserébe” az elsőlakás-szerzők kedvezményét szélesebbre tárták:
eltörölték a 40 000 forintos kedvezményplafont, és a vásárolható lakás értékét 15 millió forintra emelték. Egy pont 15 millió forintos lakás
esetén az 50%-os kedvezmény 300 ezer forint megtakarítást jelent.
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következő számából

Megjelenik
májusban

A takarékbetétek illetéke

A megoldások
1. Ha testvérekről van szó, és van egy élő felmenő rokonuk, akkor rajta keresztül, két lépcsőben továbbra is biztosítható az illetékmentes vagyonátadás.
2. Aztán van nekünk egy régi, már feledett szabályunk: ha az egyszeri
ajándékozás értéke a 150 ezer forintot nem éri el, akkor nincs sem
bejelentési kötelezettség, sem illeték. Ha mondjuk az unokaöcsénket havi 80 ezer forinttal támogatjuk, akkor nem lesz rajta illeték. De
mi van akkor, ha másfél millió forintot akarunk átadni neki egy ös�szegben, és ezt daraboljuk fel 15 darab 100 ezer forintos tételre? Ha
naponta utalgatjuk, akkor a dolog átlátszó, az adóhatóság szintén az
ügylet valós tartalma alapján összevonhatja, és mehet rá az illeték.
Mi történik, ha nem jelentjük be? Ha nem bukunk le, akkor semmi. A vagyonosodási vizsgálatok viszont bárkit elérhetnek, az adóban
jelentkező szankciók elkerülése érdekében hivatkozunk egy ilyen
ajándékozásra… a következmények sem fognak elmaradni.
3. Az illetékmentes ajándékozás jogcímei között meghagyta a jogszabály az állampapír ajándékozását. Tehát nagyobb összegnél ez tuti
megoldás, megvesszük az állampapírt, átadjuk a célszemélynek,
majd ő beváltja. Persze ez egy kicsit macerásabb, mint az egyszeri
utalás, de magas összegnél biztosan kifizetődő ügylet.

Vezércikk

Veszteségelhatárolás

Korlátozott készpénzfizetés
A készpénzfizetés korlátozásának gondolata nem új keletű, több kísérlet is volt már annak adórendszeren belüli korlátozására. A most
bevezetett rendszerhez ráadásul mindkét oldalon komoly bírság tartozik, így ismét nagy legyen a tét. Ráadásul több oldalról érdemes a
kérdést boncolgatni: vajon mi a szerződés, mi minősül készpénzszolgáltatásnak vagy lehet-e abból probléma, ha a vevő naponta többször
is visszatér.

Internetes dokumentumok
Az internet egy korlátlan szabadság az információszerzéshez. De vigyázz, mert sokszor ez lehet a veszted is! Ha nem ellenőrzött forrásból,
ráadásul dátumozás nélküli információkkal, dokumentumokkal dolgozol, akkor komoly veszélybe is kerülhetsz.

Az évente egyszer előkerülő szabályt ne legyen alkalmazzuk rutinszerűen, ráadásul a 2012-es társasági adóbevallásánál egy újdonsággal
is kalkulálni kell. Számtalanszor már maga az alapdokumentum is
hiányzik, a veszteségelhatárolás-analitika.

Kisadózók adatszolgáltatási kötelezettsége
Bár ezzel kapcsolatban feladatunk csak jövő februárban lesz, számos
kérdés érkezik a témában, így röviden tisztázzuk, mire készülj annak
érdekében, hogy az adatszolgáltatást gördülékenyen tudd teljesíteni.
Sorra vesszük, hogy mikor, miről és milyen adattartalommal kell majd
adatot szolgáltatni. Ez a cikk nemcsak akkor érint téged, ha katát választottál, hanem akkor is, ha ilyen adóalanytól számlát fogadsz be.

És még sok hasznos tartalom...

És ez még nem végleges 2013-ra…
A 2013. III. 1-jén benyújtott törvényjavaslatban van egy tervezett változás a témát
érintően: „Mentes az ajándékozási illeték alól a lakás-takarékpénztárakról szóló
törvény szerinti lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés.”

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. Megszűnéskor kell-e áfát fizetni a társaság ingatlantulajdona után?
a) Igen, az alapja pedig az ingatlan nyilvántartási értéke.
b) Igen, az alapja pedig az ingatlan piaci értéke.
c) Csak akkor, ha az ingatlan két évnél nem régebbi, mert az áfatörvény 87. §-a szerint mentes az adó alól a két évnél régebbi
ingatlan.
3. Kell-e havonta 08-as bevallást benyújtani egy katát
választó társas vállalkozónak?
a) Igen, mert a társas vállalkozók jogviszonyát érdemi bevalláson
havonta le kell adni.
b) Igen, de a bevallás egy NY-es nyilatkozattal rendezhető.
c) Nem, mert a katások járulékát az adóhatóság automatikusan előírja, és ezzel nekik nem lehet további járulékkötelezettségük.

4. Melyik juttatást lehet előre odaadni a munkavállalónak kedvezményes adózás mellett?
a) A helyi bérletet.
b) Az Erzsébet utalványt.
c) Mindkettőt.
d) Egyiket sem.

5. Beleszámít-e a pénzforgalmi áfa választását korlátozó 125 millió forintos értékhatárba a belföldi fordított adózású értékesítés?
a) Nem, mert a fordított adózású értékesítésre nem kell alkalmazni
a pénzforgalmi elszámolás szabályait.
b) Nem, mert a számlakibocsátó oldalán ez nem keletkeztet áfa
fizetési kötelezettséget.
c) Igen, mert ez is egy adóköteles termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás.

+1. Lehet-e fejlesztési tartalékot képezni akkor, ha az
eredménytartalék negatív?
a) Nem, mert negatív eredménytartalékra nem vállalható jövőbeni
beruházás.
b) Igen, de csak akkor, ha az így kialakult eredménytartalék és a
mérleg szerinti eredmény együtt pozitív.
c) Igen, hiszen a számviteli törvény nem tiltja, hogy az eredménytartalék negatív legyen.

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, 3b, 4a, 5c, +1c

1. Van-e bármilyen egyedi lehetősége az értékcsökkenés kapcsán a mikrogazdálkodói beszámolót választó
cégeknek?
a) Igen, bár a leírási kulcsokat a tao. szerint kell alkalmazni, a maradványérték nagysága befolyásolja a számviteli értékcsökkenés
összegét.
b) Igen, a számvitelben ugyanis a várható használati idő alatt kell az
eszközt leírni, amit a cégek maguk határoznak meg.
c) Igen, de csak a kis értékű eszközöknél. Az azonnali leírás értékhatárát 100 ezer forintnál kisebb összegben is meghatározhatják, de
a nagyobb értékű eszközöknél muszáj a tao. szerinti értékcsökkenést alkalmazni, ahol maradványérték sincs.

