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2008. óta bonyolítja az életünket a
fordított adózás intézménye. Kétségtelenül a legtöbb kérdés az ingatlanhoz
kapcsolódó szolgáltatások körül forog,
és még 5 év után is
bátran ki lehet jelenteni, hogy vannak vitás kérdések.
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Induljunk el a kályhától

Szolgáltatás vagy termékértékesítés

A szabályozás együttes feltételrendszert mond ki,
azaz akkor van fordított adózás, ha:
• adóalanyi feltételek teljesülnek (áfa- vagy
evaalany szerződő felek),
• szolgáltatásról beszélünk,
• az adott szolgáltatás az ingatlanhoz kapcsolódik,
• az ingatlanon valamilyen változtatás történik
a szolgáltatásnyújtás következményeként,
• építési hatóságiengedély-köteles a munka.
Az adóalanyi feltételekkel nem szokott gond lenni, a
többit vegyük sorra.

Ez a szokásos tyúk-tojás probléma. Ha egy adott
szolgáltatás részeként anyagot is felhasználnak,
akkor az egész ügylet anyagostól együtt szolgáltatáshoz igazodik. Például a kőműves elvállalja
szerkezetkészig az ingatlan felépítését, és az
anyagbeszerzést is ő bonyolítja a saját nevében.
Ekkor a számla és a részszámla is a szolgáltatásról
kellene, hogy szóljon, az anyagköltség legfeljebb
megjegyzés, vagy számlamellékletben szerepelhet. Fordított adózás esetén az egész számla fordított adós lenne.

Meddig lehet
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az iskolakezdési
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22. oldal
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A járulékos költség jogszabályhelye úgy
kellene működjön, hogy több összetevő esetén elsősorban azt nézem meg, melyik tevékenység segíti elő a másikat. Így egymásra
építve az egyes részmunkákat, illetve beszerzéseket, jutok el a „végső” szolgáltatáshoz vagy
termékhez, és ez utóbbi alapján adózik minden. Az egyes elemek egymáshoz viszonyított
értékaránya másodlagos.
Klasszikus példánk a nyílászáró. Célszerűségi és garanciális okokból sokan az eladóval
építtetik be a nyílászárót. Az egyik gondolatmenet szerint szolgáltatást nyújt az eladó,
melynek anyagköltsége maga a nyílászáró.
2008 februárjában még az adóhatóság is ezt
képviselte! Jelen álláspont szerint a válasz
az, hogy felek szerződéses akarata a nyílás-

A daruzási szolgáltatások esetén
a szolgáltatás jellege a kérdéses:
bérlet vagy építési munka.
záró megvétele, melynek járulékos költsége
a beépítés. Ugyanerre a szálra lehet felfűzni
például egy kamerarendszer vagy egy lift beszerelését is.
Mi van akkor, ha egy acélszerkezetet rendelünk meg, melyet a helyszínen összepakolnak. A nyílászáró a vásárláskori állapotához
képest a beépítéskor nem változik, egy acélszerkezet viszont igen. Az acélváz esetében is
jóval több az anyagár, mégis szolgáltatásként
kell kezelni az ügyletet.
Az adott szolgáltatás az ingatlanhoz kapcsolódik, és az ingatlanon valamilyen változtatás történik a szolgáltatásnyújtás következményeként.
Azzal a részével nincs gond, hogy az adott
szolgáltatás az ingatlanhoz kapcsolódik-e vagy
sem. Például a tervezési munka is ide sorolandó, nyilván tudjuk, hogy ettől még a tervezés
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nem adózik fordított, pontosan a következő
feltétel teljesülésének hiánya miatt.
Azt a feltételt viszont nem minden szolgáltatás teljesíti, hogy változást eszközöl az ingatlanon. Különféle építési-szerelési munkákkal
nincs gond, viszont előfordult már olyan szolgáltatás, hogy mintát vettek egy betonfalból. A
szolgáltatás kapcsán hozzányúltak az ingatlanhoz, meg is változott az ingatlan (a falból egy
kis darab hiányzik), de ez nem volt a szolgáltatás célja. Tehát nincs fordított adózás.

Építési hatóságiengedély-köteles a munka
Itt két dolgot kell figyelnünk. Egyrészt ki az engedélyező és az engedély mire szól. Másrészt
az adott elvégzendő munka ehhez az engedélyhez hogyan viszonyul.
Fontos, hogy építési hatósági engedélyről
legyen szó. Azt már tudjuk, hogy nemcsak az
önkormányzati építési hatóságot kell alatta
érteni, hanem minden olyan hatóságot, amely
adott ingatlan létrehozatalát, megváltoztatását,
bontását engedélyezi. Hatóság alatt a közműszolgáltatókat (pl. Démász, Dégáz) nem értjük,
még akkor sem, ha az ő engedélyük kell bizonyos átalakításokhoz. Előfordulhat az is, hogy
nem engedély-, hanem csak bejelentésköteles
az adott munka. Szó szerint kell érteni, tehát
pusztán a bejelentési kötelezettséggel érintett
munka nem lesz fordított adós.
Leggyakoribb eset, hogy egy új ingatlan létrehozatalát engedélyezi a hatóság. Az engedély
az ingatlanra szól, de szoktak lenni különféle
kapcsolódó munkák is, pl. öntözőrendszer,
kertépítés. Hogyan kezeljük ezeket? Azt mindig
meg kell nézni, hogy a két fél között pontosan
milyen munkák elvégzésére irányul a megállapodás. Ha egy kertészettel foglalkozó cég számláz be a fővállalkozónak, akkor az engedéllyel
nem érintett szolgáltatása nem adózik fordítottan. A fővállalkozó a megrendelő felé – mint
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járulékos költséget – a kertészeti szolgáltatást
is belepakolja az általa vállalt komplex munka
adóalapjába, azaz fordítottan fog adózni.
Ezt a levezetést ütköztetni lehet a festési
munkával. Az alvállalkozó festő által végzett
munka csak ritka esetben érintett az engedéllyel (pl. műemlék jellegű épület esetén
lehet fontos a szín), egyébként nem. Tehát az
ő munkája nem engedélyköteles, viszont az az
új ingatlan, amit kifest, az már az, ezért kell rá
azt mondani, hogy fordított adós.
Cifrázzuk tovább. Egy adott telken egy régi
épület felújítását (nem engedélyköteles) és
egy új ingatlan építését (engedélyköteles)
vállalja az építőipari cég. Nem lehet vegyes
az adóalap, ebben a szituációban vagy fordítottan, vagy egyenesen adózik a megrendelő
irányába a teljes ellenérték. Meg kell nézni
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jesítettnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy
az adott alvállalkozói részmunka önmagában
engedélyköteles-e vagy sem. Erre jó példa az
előző alcímben szereplő festő példája.
A nem pedig minden más vonatkozásban
igaz. Ha a fővállalkozó a megrendelő felé azért
számláz egyenes adózással, mert a megrendelő alanyi adómentes, attól még az áfás fővállalkozónak az áfás alvállalkozó fordítottan is
számlázhat, mert csak a két fél között létrejött
ügyletet kell önmagában értékelni.

Külföldön végzett munka
A környező országokban, különösen Romániában, Szlovákiában végeznek építőipari munkát magyar vállalkozások. Még ha mindkét fél
magyar is (fővállalkozó-alvállalkozó vagy két
alvállalkozó), és a helyszín külföld, a hazai áfa
semmilyen vonatkozásban nem merülhet fel,
még fordított adózásról sem beszélhetünk. Itt
már a román adótörvényeket kellene elővenni… de ha csak a magyar adóhatóságnak akarunk megfelelni, akkor ez is felesleges.

ilyen esetben, hogy melyik ingatlan a fontosabb. Ha építenek egy új műhelyt, a régiből
meg kiszolgálóblokkot (mellékhelyiség, iroda) alakítanak ki, akkor nyilván az új műhely
a hangsúlyos, tehát fordított adós az ügylet.

Alvállalkozói láncolat
Érdemes külön foglalkozni azzal a kérdéssel,
hogy vállalkozói láncolat esetén a fővállalkozó
és a megrendelő közötti adózási mód van-e
hatással az alvállalkozó-fővállalkozó és az alvállalkozók egymás közötti ügyleteire. A válasz röviden az, hogy igen is meg nem is. Az igen abban
az értelemben irányadó, hogy ha építési hatóságiengedély-köteles munkáról van szó, akkor
az összes ügylet tekintetében ezt a feltételt tel-

Konkrét eset a daruzási szolgáltatás
Végül essék szó a jogértelmezési nehézségek
példájaként emlegetett daruzási szolgáltatásról.
A daruzási szolgáltatások esetén azon már
nincs vita, hogy termékről vagy szolgáltatásról
van szó, a szolgáltatás jellege viszont annál
inkább kérdéses: bérlet vagy építési munka.
A megoldást csak konkrét példákon át lehet
felvázolni, általános recept erre szerintem
nem adható.
Adott egy gépbérleti szerződés, ahol gépkezelővel együtt biztosítja a bérbeadó a gépet
és óradíjban állapodnak meg. A gépet meghatározott időszakra bocsátja rendelkezésre a
bérbeadó, nem egy konkrét munka elvégzésére. A bérbevevő utasításai alapján irányítja
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a munkagépet a bérbeadó által biztosított
kezelőszemélyzet. Az ügylet egyenesen adózik.
Ez igaz lehet daru bérlete esetén is.
Daruzási tevékenységnél egyébként az sem
mindegy, hogy mihez kérjük a darut. Ha csak
arra, hogy pakolja el a szállítóeszközről az építőanyagot, akkor biztos, hogy nem lehet fordított adós az ügylet.
Ha már arról van szó, hogy az építkezés
folyamatában az egyes építőelemek behelyezésében vesz részt a daru, akkor már nem
mindegy. Az előbbi gondolatmenet alapján
kell megoldani: üzemóra alapján fizet a megrendelő bérlet díjat, az utasításokat a darusnak a megrendelő vagy annak megbízottja
adja, akkor bérleti szerződésről beszélünk,
még akkor is, ha kezelőszemélyzettel együtt
rendelik meg a darut.
Más a helyzet, ha a darut üzemeltető cég az
adott munka elvégzését (eredménykötelem)
vállalja, magyarul addig, amíg nem végez,
nem vonul el a helyszínről. Ekkor nem valósul
meg a bérbeadás, ez esetben a daruzási szolgáltatást nyújtó által elvégzett munka jellege
határozza meg, hogy az ügylet egyenesen vagy
fordítottan adózik. Engedélyköteles építkezés
esetén ez fordított adózást fog jelenteni.
A gyakorlatban a daruzási szolgáltatást
nyújtók külön költségként felszámítják a le- és
felvonulást. Ez a költségelem igazodik az alapszolgáltatáshoz, attól eltérő adózási móddal
kezelni nem lehet.

Végezetül…
Az együttes feltételekből következően célszerű
mindig a könnyebbik végéről megközelíteni
a kérdést. Ha az együttes feltételek valamelyikére kapásból nem a válasz, akkor a többi
feltétel vizsgálatával időpazarlás foglalkozni.
A másik hasznos tanács lehet, hogy először
mindig csak a két fél (pl. alvállalkozók) közötti
ügyletre koncentráljunk, addig a többi tényező nem fog zavarni minket.
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Az e-útdíj elszámolása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2013 júniusában megjelent kormányrendelet új fejezetet nyitott az útdíjak fizetésének könyvében. Voltak
már fizetőkapuk, vásárolhattunk matricát, az utóbbi években pedig elterjedt a mobiltelefonnal történő díjfizetés. Az új rendszer legfontosabb jellemzője, hogy a megtett úttal arányosan kell fizetni a díjat. Cikkemben
az új rendszer elszámolását próbáljuk elhelyezni a hatályos adótörvényekben.
Törvényi háttér
A 209/2013. (VI. 18.) Kormányrendeletben olvashatjuk a törvény végrehajtására vonatkozó szabályozást, ahol már a rendelet neve utal az
új rendszer lényegére: „az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
végrehajtásáról”.

Számviteli elszámolás
Az előbb idézett törvény értelmező rendelkezése szerint útdíj: „az
útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi
adót is magában foglaló, a megtett úttal arányos úthasználat alapján
az útdíjszedő által kivetett díj”. Ebből pedig egyértelműen az következik, hogy az útdíj megfizetésével egy szolgáltatás igénybevétele történik,
ráadásul az eddig érvényben lévő „matricás” rendszerrel szemben a
szolgáltatás teljesítménnyel arányos ellenértékét kell megfizetni.
Azt gondolom, itt nincs kérdés, hogy az igénybe vett szolgáltatást az
52-es számlacsoportban kell elszámolni.

Az áfatörvény 125. § (2) bekezdés h) pontja
a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése esetén biztosítja a levonási jogot.
A problémát az okozza, hogy ha az előre megfizetett útdíj egy „feltöltéses rendszeren” keresztül kerül elszámolásra. Hiszen ebben az
esetben az útdíj megfizetésével még nem történik meg a szolgáltatás
igénybevétele.
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Az e-útdíj folyószámlára történő feltöltésével tehát egy követelés
jön létre, melyet a felhasználásig a 36-os egyéb követelések számlán kell kimutatni. (Ha nagyon precízek akarunk lenni, nevezzük el a
számlát „előre fizetett útdíj”-nak.)

Társasági adó
Az igénybe vett útdíjszolgáltatás természetesen a társasági adóban elismert költség. A kulcs viszont az „igénybe vett” szóösszefüggésen van.
Az előre megfizetett, de még el nem használt útdíj tehát költségként
nem számolható el.
Ha az előbbieknek megfelelően az előre fizetett útdíjat a követelések között mutatjuk ki, akkor ezt a hibát el tudjuk kerülni.
A probléma itt abból adódik, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint a
ténylegesen felhasznált útdíjakról nem küldenek elszámolást. A befizetéskor kiállított számla „előre értékesített útdíj” megnevezéssel
végszámlának minősül.
A költség elszámolásához viszont valamilyen további bizonylatra
van szükség. Megoldás lehet, hogy ha regisztrálunk az elektronikus
felületen, és megfelelő időszakonként kinyomtatjuk magunknak a folyószámláról történő felhasználásokat. Ez lesz a könyvviteli elszámolás
bizonylata, ezzel fogjuk a követelésről a költségre átvezetni a felhasznált útdíjat.
Ha valaki nem regisztrál az ún. HU-GO rendszerbe, kizárólag viszonylati jegy megváltására jogosult. Az úthasználat árát személyesen
kell kifizetni, és az itt kapott bizonylat alkalmas lesz az úthasználat költségének elszámolására.
Létezik még az utólagos fizetési rendszer, ahol minden elszámolási
időszak végén kap egy elszámolást az adott időszakban megtett út díjáról. Ez is egyértelmű a költség elszámolásához.
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Előre kifizetett, de fel nem használt útdíj
Ha valaki utanként vásárol viszonylati jegyet vagy utólagosan számol
el, mindig annyit fizet, amennyi szolgáltatást igénybe is vesz.
Aki viszont az előrefizetéses rendszert választotta, annak a feltöltött
összeget az utolsó feltöltést követő két éven belül kell felhasználni. Ha
ez ennyi időn belül sem történik meg, akkor az egyenlegen lévő, nem
felhasznált összeg visszaigénylésére nincs lehetőség.
Ekkor az összeget a követelésekről a ráfordítások közé át kell vezetni. Ez azonban még nagyon messze van.

Általános forgalmi adó
Az úthasználati díjra az áfatörvény 124. § (1) bekezdés f) pontja alapján tételes levonási tilalom vonatkozik, amely alól az áfatörvény 125. §
(2) bekezdés h) pontja ad felmentést.
Ez a bizonyos h) pont a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű szárazföldi közlekedési eszköz üzemeltetése esetén biztosítja a
levonási jogot.
Miután a már idézett törvény szerint az útdíjköteles gépjármű a
3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen
gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló
járműszerelvény, a cikkünk témája szerinti útdíjfizetéshez könnyen
párosulhat levonási jog.

Az útdíj mint közvetített szolgáltatás
Számos esetben előfordul, hogy az útdíjat a fuvarozó cégek a megrendelő felé továbbterhelik, és azt a helyi adó előírásai szerint külön
sorban tüntetik fel a számlán.
A kérdés, hogy ez tényleg levonható-e a helyi adó alapjából mint
közvetített szolgáltatás.
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Mielőtt azonban ezt a kérdést megválaszolnánk, egy kicsit kanyarodjunk vissza az áfa szabályaihoz.
Az áfatörvény 70. § (1) b bekezdése alapján a továbbszámlázott
útdíj járulékos költségnek minősül, és biztosan olyan áfakulccsal kell
számlázni, ahogyan a fuvarozási szolgáltatást. Az áfatörvény szerint
azonban az adó alapjába bele kell számítani, és azt külön sorban –
elvileg – nem lehet feltüntetni.
Most akkor külön sor vagy nem? Személyes véleményem szerint
az áfa alapjában és összegében nem tévesztünk, ha külön sorba tüntetjük fel az útdíj összegét, a helyi adóban viszont ez elvárás, ha le
szeretnénk vonni az adó alapjából.
És akkor térjünk vissza arra a kérdésre, hogy vajon levonható-e
egyáltalán a helyi adó alapjából.
A törvény szerint díjfizetésre elsősorban a szerződött díjfizető,
ennek hiányában a gépjármű üzemben tartója, illetve az úthasználó kötelezett tekintet nélkül állampolgárságára és az általa vezetett
vagy üzemben tartott, illetve tulajdonát képező gépjárművet nyilván
tartásba vevő országra. Lehet-e egy törvény által ránk szabott kötelezettséget továbbterhelni?
Miután az e-útdíj nem adókötelezettség, hanem egy szolgáltatás
igénybevétele, véleményem szerint a helyi adó törvényi előírásainak
a figyelembevételével lehet közvetített szolgáltatás is.
Ehhez az kell, hogy az e-útdíjat fizető társaság a belföldi vagy külföldi
megrendelőjével írásban kötött szerződésben abban állapodott meg,
hogy az e-útdíjat részben vagy egészében külön tételben a fuvart megrendelő felé továbbszámlázhatja és ténylegesen is továbbszámlázza.
Ekkor az e-útdíjként fizetett összeg, illetve annak arányos része
közvetített szolgáltatásnak minősül, és mint ilyen, csökkenti a helyi
iparűzési adó alapját. Ehhez még az is szükséges, hogy a számviteli
elszámolásokban nem az 52-es igénybe vett szolgáltatásokba könyveljük ezeket az útdíjakat, hanem a 815-ös közvetített szolgáltatásokba.
Ha egy cégen belül van igénybe vett és közvetített szolgáltatás is,
akkor szükség lesz egy nagyon profi adminisztrációra a háttérben.

Adókedvezmény
Az e-útdíjjal kapcsolatban a költségek növekményének ellensúlyozására
adókedvezmény jár a helyi adóból: az általuk fizetendő helyi iparűzési
adóból levonhatják az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 százalékát.
Nincs kedvezmény a sima autópálya-matricára és a külföldön fizetett útdíjakra sem.
Sőt. Ha az útdíjat közvetített szolgáltatásként számoljuk el, az sem
vonható le a helyi adóból.
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Az adómegtakarítás egyik formája

a mulasztási bírság elkerülése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Azzal nem mondok újat, hogy az adózás rendjének felhatalmazása alapján az adóhatóságnak széles körű
joga van bírságolni, és az egyes bírságtételek az utóbbi 5 évben drasztikusan megugrottak. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó mulasztás különösen érzékeny terület. Bár több más ok miatt is keményen bírságolnak,
jelenlegi cikkemben elsősorban ezzel foglalkozom.
Törvényi háttér

Késve bejelentett alkalmazott

Az adózás rendjéről szóló törvény egyik olyan paragrafusa, melyet
szám szerint is sok könyvelő ismer. A 172. §-ban több oldalon keresztül csak azt olvashatjuk, hogy milyen hibákért milyen bírságban
részesülhetünk.
Fontos kifejezés a törvényi megfogalmazásban, hogy az adózó
„mulasztási bírsággal sújtható”, hiszen ez azt jelenti, hogy nem biztos
a büntetés. És az adóhatóság tényleg számos esetben egy (vagy több)
figyelmeztetést is küld, mielőtt megbírságol. De ha nem így tesz (és
persze ilyet is tapasztaltunk már), akkor sem tehetünk semmit.

Külön esetként kell kezelni azt, ha késve – de még az adóhatósági
ellenőrzést megelőzően – jelenti be az alkalmazottat a munkáltató.
Ez a szituáció akkor is, ha például a dolgozó hétfőn reggel áll munkába, de csak aznap jelentjük be. A bejelentésnek a jogviszony kezdetét
megelőző napon (de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdése előtt)
kellene megtörténnie.

A mulasztási bírság általános mértéke cégek esetében 500 ezer
forintig terjedhet. Ezzel szemben van néhány „főbűn”, ami a költségvetés bevételét nagyobb mértékben védi, és ezért itt a szankció is
magasabb, ha hibázunk.
A be nem jelentett alkalmazott vagy pl. a számlaadás elmulasztása
esetén akár milliós nagyságrend is lehet a bírság.

Be nem jelentett alkalmazott
A legsúlyosabb mulasztás a be nem jelentett alkalmazott kérdése. Ha
egy adott helyszíni vizsgálat során be nem jelentett foglalkoztatottal
találkozik a revízió, akkor jelenleg alkalmazottanként 1 millió forintos
bírsággal számolhat a foglalkoztató vállalkozás. Mivel ez főbenjáró
bűn, így már az első bírságolásnál is több százezres bírságot fog kapni
a mulasztó. Nincs abban a tekintetben különbség, hogy normál munkavállalót, diákot vagy akár háztartásbelit mulasztunk el bejelenteni.
Sőt a helyzet súlyosbodik, ha ismételten rajtakapják a munkáltatót,
ekkor már a határozott időre történő üzletbezárással is számolnia kell.
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Ha egy adott helyszíni vizsgálat során
be nem jelentett foglalkoztatottal találkozik
a revízió, akkor jelenleg alkalmazottanként
1 millió forintos bírsággal
számolhat a foglalkoztató vállalkozás.
Az erre kiszabható maximális büntetési tétel egyéni vállalkozó foglalkoztató esetén 200 ezer, cég esetén 500 ezer forint. Mozgástérről ez
utóbbi esetben beszélünk, itt már szélesebb skálán mozog a ténylegesen kiszabott bírság. Maga az Art. két ponton is megadja a lehetőséget
a bírság mérséklésére, illetve törlésére, ha kellő körültekintéssel járt
el az adózó. Miért is forszírozom ezt? Nagyon gyakran előforduló esemény, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyról kiderül utólag, mégsem az: túlszaladunk az 5 napos vagy a 15 napos szabályon,
rossz napra jelentjük be; ugye, tudjuk, miről szól a történet.
Törekedni kell arra, ha a késedelmes bejelentés valóban azon múlik,
hogy helytelen foglalkoztatási formában volt bejelentve, akkor az esetlegesen kapott mulasztási bírságra időben reagáljunk, még jogerő előtt.
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vedelemadó tekintetében egyszerűbb a helyzet, mivel elég a le nem
vont adó összegéről az igazolást kiadni, ha ezt mulasztjuk el, akkor
„csak” tízezres nagyságrendű bírságról lehet szó. Járulékok esetén
már másképpen szól a szabály: be kell vallani és meg kell fizetni a
járulékot, akkor is, ha nincs lehetőség levonni azokat. Ezt az összeget
utána lehet követelni a magánszemélyen. Amennyiben a kifizető nem
állapítja meg a járulékokat, akkor 50%-os adóbírságot lehet rá megállapítani.
Ilyen eset fordulhat elő az osztalékelőlegből vált osztalékok esetében is, ahol már nincs kifizetendő összeg, viszont a 14%-os egészségügyi hozzájárulás teljesítésére megoldást kell találni.
És itt szeretnék még egyszer figyelmeztetni mindenkit arra, hogy
a számlát adó magánszemélyektől is kötelező az adóelőleg levonása.
Nehéz terület, mert a számla megtévesztő lehet, ezzel könnyen elfelejtődik a kötelezettség. Ráadásul a magánszemély adatainak ismerete
nélkül a bevallás kitöltésénél is komoly problémáink lehetnek.

Iratmegőrzési kötelezettség

Sajnos az is gyakori eset, hogy az egészségpénztári nyilvántartásból
derül ki, a már 10 éve nálunk dolgozó kolléga nincs bejelentve. Ha
nem sikerül az ügyet a pénztárral elsimítani, akkor kénytelenek vagyunk visszamenőlegesen bejelenteni a dolgozót. Bírság esetén csak
úgy védekezhetünk, ha a régi MEP-es bejelentő megvan vagy váltottunk a tárgyban néhány levelet a jelenlegi nyilvántartó egészségbiztosítási szakigazgatási szervvel.

Adók, járulékok levonásának elmulasztása
Szintén súlyos tételként kell kezelni a dolgozótól levonni elmulasztott
adót, járulékot. Ha erre utólag az ellenőrzés derít fényt, akkor a revízió
egyszer megállapítja a levonni elmulasztott összeget, majd erre rádobja a késedelmi pótlékot, illetve a levonni elmulasztott adó 50%-ig
terjedően a mulasztási bírságot is megállapítja. A maximális mértéket
elég gyakran alkalmazzák, nem nagyon van pardon.
Kapcsolódik a témához az a szituáció is, amikor nincs lehetőség
levonni az adót, esetleg járulékokat az adott juttatásból. Személyi jö-

Kicsit a foglalkoztatás területéről elkanyarodva is találunk súlyos bírságokra alapot adó területeket. Az adóhatóság 1 millió forintig terjedő
mulasztási bírságot állapíthat meg, ha az adózó az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.
Mindezt tetézheti még az, hogy ha egy számlatömböt vagy nyugtatömböt nem találunk meg (azaz nem tettünk eleget iratmegőrzési
kötelezettségünknek), akkor függetlenül attól, hogy az betelt-e vagy
nem, a kiszabható mulasztási bírság összege az 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott
összegig terjedhet.
Mindez egy eltűnt 50 lapos számlatömb esetén 50 × 500 ezer forint, azaz 25 millió forint is lehet.

Az adóhatóság mérlegelhet
Csak azért, hogy valami pozitív dologgal is zárhassam ezt a cikket, említsük
meg azt is, hogy a mulasztási bírság kiszabásánál az adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó jogellenes magatartásának
súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a
tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.
Mindezek alapján az adóhatóság a bírság kiszabását akár mellőzheti is.
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Milyen adók merülhetnek fel

leltárhiány esetén?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amikor egy cég hiányt talál, nem rögtön jut eszébe, hogy ezután adót is
kellene fizetni. „Épp elég nekünk a hiány okozta veszteség, miért fizessünk még adót is?” – gondolja sok cégvezető. Ilyen gondolkodás mellett
viszont egy revízió okozhat meglepetéseket.
A leltárhiány keletkezése
Amikor a kereskedelmi árukészletből hiány
keletkezik, akkor annak egy része ugyan származhat pl. törésből, de valószínűsíthetően
jellemző ok a dolgozói lopás is.
Amikor egy vállalkozás év közben nem
vezet készletnyilvántartást, akkor ez a hiány
sokszor nem is a megfelelő főkönyvi számlán
kerül elszámolásra. A vállalkozás a beszerzést
elábéként könyveli, majd év végén vezeti át a
készletek közé. Így nemcsak az eladott készletek
maradnak a 814-es számlán, hanem a hiány
vagy selejt is. Ez pedig helytelen.
Talán már érezzük, hogy a leltári hiány
több adónemet is érint. Foglalkoznunk kell:
• a társasági adó,
• az iparűzési adó és
• az áfa
kérdéseivel is.

Selejt
Mielőtt az adókötelezettségre térnék át, válasszuk külön a hiány és a selejt esetét. Azt
látjuk, hogy évközi készletnyilvántartás nélkül
egyiket sem tudjuk kimutatni pontosan. Ezért
is fontos, hogy ezeket az eseményeket valamilyen egyéb módon jegyzőkönyvezzük.
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A selejtezés kapcsán általában történik valami olyan rendkívüli esemény, melyet azonnal dokumentálhatunk.
Az egyik ügyfelemnél egeret fogtak a raktárban, mely több terméket is megrágott, és
így eladhatatlanná vált. Jegyzőkönyv, dokumentumok, fényképek és egyéb bizonyítékok
mellett került a selejtezés elszámolásra.
A selejtezéssel kapcsolatban csak akkor
kell a társasági adó alapját megemelni, ha az
nincs megfelelően dokumentálva. Nincs gond
az áfával sem, mert itt nem gazdasági tevékenységből való kivonásról van szó, hanem a
gazdasági tevékenység folytatása során történő „elhasználódásról”.
Miután a selejtezésből adódó eltéréseket
már év közben is korrigáltuk, marad év végén
a leltári hiány kérdése.

Társasági adó
Egyelőre ne foglalkozzunk azzal, hogy melyik
eredménykategóriába kerül elszámolásra a
hiány. Az biztos, hogy az adózás előtti eredményt csökkentettük vele, így a kérdés a
tao szempontjából úgy merül fel, hogy meg
kell-e emelni év végén ezzel az összeggel a
tao-alapot.
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Ehhez vizsgálni kell még a felelősség kérdését is. A leltárhiányért akkor vonható valaki
felelősségre, ha
• leltárfelelősségi megállapodást kötöttek a felek (pl. akár a munkaszerződésben),
• megtörtént a leltári készlet szabályszerű
átadás-átvétele,
• a leltárhiány a kialakított leltározási
rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel során
került megállapításra.
Amennyiben a felelősség nem állapítható
meg és/vagy a vállalkozás nem térítteti meg
a munkavállalóval a hiányt, akkor abban az
esetben valószínűleg nem a vállalkozási te-

Milyen adók merülhetnek fel leltározás esetén?

tett meg mindent a hiányból eredő
veszteség mérséklésére.
A gondosság vizsgálatánál figyelembe kell
venni az eszköz fizikai jellemzőit, értékét, a
tárolás körülményeit.
Ha a felelősség megállapítható, akkor az
okozott kár ráfordításkénti elszámolása mellett áll egy kártérítésből származó bevételi
oldal is, tehát itt nem kérdés a társasági adó
alapjának korrekciója.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amennyiben egy cégnél
leltárhiányt találnak,
úgy az áfatörvény
vonatkozó rendelkezései
értelmében a leltárhiány
megállapításának
időpontjában teljesített
termékértékesítés történt.

Iparűzési adó

vékenység érdekében felmerült költségről
van szó. Persze ha egy kárt (pl. betörés) a
rendőrségnek bejelentünk, felvesszük a
kárt, de nem találják meg a tettest, akkor az
az üzletmenethez tartozó ráfordítás, és elismert lesz.
Néhány esetet leszámítva tehát a társaságiadó-alapot meg kell emelni a könyv szerinti
értéknek megfelelő összegben.
Néhány tipikus jellemző még az adóalapemeléshez:
• a hiány megfelelő gondosság mellett
nem merült volna fel, vagy
• ha az adózó – az ésszerű gazdálkodás
követelményeit figyelembe véve – nem

Az iparűzési adó kapcsán már azt kell vizsgálni,
hogy milyen eredménykategóriába számoljuk
el a hiányt.
Mint említettem, hogy ha minden beszerzést a 814-re könyvelünk, és év végén onnan
vezetjük át a készletek közé a leltározott záró
készletet, akkor könnyen lehet, hogy a hiány
ott marad az elábén.
A hiányt viszont egyéb ráfordításként kell
könyvelni, ami nem csökkenti a helyi iparűzési
adó alapját.
És bár nincs évközi főkönyvi nyilvántartás,
az nem azt jelenti, hogy analitikát sem kell vezetni. Az analitikus nyilvántartásokból egyértelműen ki kell derülnie a hiány nagyságának.

Általános forgalmi adó
A selejt kapcsán már volt egy megjegyzésem,
hogy az miért nem fog áfaalapot képezni. És
gyakorlatilag ott a válasz arra, hogy a hiány
után miért kell áfát fizetni.
Amennyiben egy cégnél leltárhiányt
találnak, úgy az áfatörvény vonatkozó rendelkezései értelmében a leltárhiány megállapításának időpontjában teljesített termékértékesítés történt. Képzeljük el azt az esetet,

hogy készletünk egy részét bizományosnál
helyezzük el. Egy leltár során kiderül, hogy
nincs már meg az összes készlet, aminek a
nyilvántartások szerint lenni kellene. Mindez
azt is jelentheti, hogy a bizományos többet
adott el, azaz a megbízó is többet értékesített,
mint amiről eddig az elszámolások készültek.
Ez is azt erősíti, hogy ekkor kell eleget tenni
a leltárhiány tekintetében felmerült áfafizetési
kötelezettségnek.
Ez lesz a végeredmény akkor is, ha a leltárhiány oka nem idegenkezűség vagy a leltárhiány termékeit a cég gazdasági tevékenységéhez nem használta fel. Ebben az esetben
ugyanis a termékek vállalkozásból történő kivonása nem a vállalkozás érdekében történt,
és adót kell fizetni akkor is, ha idegen célokra
vonunk ki terméket.
Leltártöbblet esetén természetesen az
adózót nem terheli áfafizetési kötelezettség,
tekintettel arra, hogy termékértékesítés nem
történhetett. Amennyiben a leltározást termékcsoportonként végezzük el, akkor egyértelmű, hogy az egyes különböző termékcsoportokhoz tartozó termékekben található
leltárhiányt a leltártöbblettel nem lehet ös�szevonni. Azaz, termékcsoportonként kell az
adókövetkezményeket alkalmaznunk.
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Az előtársaság
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Amióta a cégbejegyzés nagyon rövid időszakra rövidült le, szinte alig-alig fordul elő, hogy az előtársasági
időszak külön bevallási kötelezettségeket jelentene.
Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük azt a néhány
esetet, amikor mégis foglalkozni kell vele.
Mi az az előtársaság?
Előtársaságról kizárólag a jogelőd nélkül alapított vállalkozónál beszélhetünk. Azt az időszakot foglalja magában, amely az alapítástól
(létesítő okirat ellenjegyzése, illetve közokiratba foglalásának napja)
a cégjegyzékbe való bejegyzésig, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem
jogerős elutasításáig vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetéséig
terjed.
Az első probléma máris ott szokott lenni, hogy a társasági szerződés napjával cégjogilag létrejön a társaság, de az adóhatóságnál a
kezdés időpontja az adószám kiadásának napja.
De akkor mi van a társasági szerződés ellenjegyzésétől a tanúsítvány kiadásáig (azaz az adószám kiadásáig) eltelt idővel?
Ha a társaság közte fogad be számlát vagy merül fel valamilyen
költsége, akkor az áfáját nem vonhatja le, mivel még nincs adószáma,
de költségként elszámolhatja.
Kérdés lehet még, hogy milyen dátumra könyvelendők ezek a
költségek. Hiszen ha az előtársaság időszakát a tanúsítvány kiadásával
indítom, akkor az első könyvelési nap is csak ez lehet, hiszen az előtte
levő időszak nincs bevallással lefedve. Véleményem szerint tehát a
tanúsítvány kiadásának napjánál korábbi időszakra ne könyveljünk.

Véleményem szerint egy számla
befogadása (tehát egy költség elszámolása)
alapvetően még nem jelenti
a tevékenység megkezdését.
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Amikor nem kell az előtársasági időszakkal külön foglalkozni
A bevezetőben említettem, hogy manapság ez a leggyakoribb.
Nem kell az előtársasági időszakról mint önálló üzleti évről külön beszámolót és bevallásokat készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó
vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg.
Mostanában a bejegyzés néhány napon belül megtörténik, és en�nyi idő alatt a tevékenységet még nem kezdik meg a vállalkozók. Ezért
az előtársaság nem lesz önálló időszak. Arra viszont figyelni kell, hogy
amikor az első bevallásokat leadjuk, akkor ne felejtsük jelölni azt a bizonyos X-et, ami azt jelenti, hogy a bevallás tartalmazza az előtársasági
időszak eseményeit is.
Például, ha a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba
foglalásának napja 2013. november 1., a mérlegfordulónap 2013.
december 31. és a cégbírósági bejegyzésre 2013. november 17-én sor
került, akkor az első üzleti év időszaka, mely az előtársasági időszakot is
tartalmazza, 2013. november 1-jétől 2013. december 31-ig tart.
Hasonló logikával kell eljárni az összes többi adónemet érintő bevallásban is.
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Miért?
Mert ha év végén alapítunk céget, és a tanúsítványt még kiadják
a két ünnep között, de a bejegyzés már csak januárban történik meg,
akkor egy üzleti év hosszabb lesz, mint 365 nap. Ezt viszont nem engedi a számviteli törvény.
Gondold csak végig.
December 28-án kiadják az adószámot egy bejegyzésre váró cégnek, amelyet január 5-én jegyeznek be. Ha nem kezdte meg a tevékenységet, akkor elvileg december 28-tól a következő év december
31-ig tarthatna az első üzleti éve.
Az üzleti év viszont nem lehet hosszabb, mint egy naptári év.
Ekkor tehát december 28-tól január 5-ig tart az előtársasági időszak, január 6-tól december 31-ig pedig a következő üzleti év.

Előtársasági időszak bevallásai

Mi minősül a tevékenység megkezdésének?
Az biztos, hogy gazdasági tevékenységnek minősül, hogy ha a cég számlát ad ki. Ekkor az adószám kiadásának napjától a bejegyzés napjáig

terjedő időszakot önálló időszaknak kell tekinteni.
A kérdés gyakrabban a befogadott számlák tekintetében merül
fel. Itt már nem teljesen egyértelmű a válasz. Véleményem szerint egy
számla befogadása (tehát egy költség elszámolása) alapvetően még
nem jelenti a tevékenység megkezdését.
Talán néhány kivételes eset lehet. Például, ha megkezdtük az áruk
beszerzését és azt már ki is helyeztük a bizományosoknak. Van beérkező számlánk, de kimenő még nincs, mert nem érkezett el a bizományosokkal történő elszámolás.
Néhány egyedi esetet leszámítva tehát alapvetően egy számla befogadása nem eredményez önálló előtársasági időszakot.

Amikor biztosan lesz előtársasági időszak
Az előtársasági időszakra eső külön bevallási és beszámolási kötelezettséget tevékenység hiányában csak akkor tudjuk értelmezni, ha az
adószám kiadásának évében meg is történik a cégbejegyzés.

Egyetlen adónem van, amire más bevallást kell alkalmazni, mint a
többi időszakra. Ez pedig a társasági adó.
Az áfa- vagy például a járulékbevallásokat ugyanúgy a 65-ös vagy a
08-as bevalláson kell beadni akkor is, ha az előtársaságról adunk számot.
A társasági adót viszont már normál üzletmenetben a 29-es bevalláson valljuk be. Az előtársasági időszakot a 29EUD jelű nyomtatványon kell bevallani, a bejegyzést követő harmadik hónap utolsó
napjáig.
Ha tehát január 5-én jegyzik be a céget, akkor április 30-ig kell
beadni a 29EUD jelű nyomtatványt.

Az ügyvezetők jogviszonyának keletkezése
A témához az még mindenképpen hozzátartozik, hogy az ügyvezetők
jogviszonyát is be kell jelenteni.
Tehát. Az ügyvezető személye a társasági szerződés aláírásakor
egyértelmű, és születik egy ügyvezetői elfogadó nyilatkozat is.
Az adóhatóság a céget a tanúsítvány kiadásának napjától jegyzi,
hiszen ezzel a nappal kerül kiadásra a cég adószáma. Az ügyvezető
jogviszonyát viszont be kell jelenteni, a hatályos szabályok szerint a
jogviszony létrejöttét megelőző napon.
Tényleg? De akkor még nincs adószáma a cégnek!
Igen, a törvény szó szerinti alkalmazása azt eredményezi, hogy a
T1041-es bejelentőlapot a cég és az ügyvezető adataival, adószám
nélkül, papíralapon el kell küldeni az adóhatóság részére, melyet az
adószám kiadása után – már az adószám feltüntetésével – 8 napon
belül meg kell ismételni.

www.iranyadomagazin.hu

11. oldal

Tényleg adómentes az ingóság értékesítése?

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tényleg adómentes
az ingóság értékesítése?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ha egy cég magánszemélytől vásárol, akkor neki
költség, a magánszemélynek meg adómentes. Ugye,
sokan ismeritek ezt a remek költségelszámolási lehetőséget? Nézzük végig, milyen feltételeknek kell
teljesülnie ahhoz, hogy tényleg ne keletkezzen adókötelezettség a magánszemély oldaláról.
Személyi jövedelemadó
Az szja-törvényben már nagyon régóta megtalálhatjuk az ingóság értékesítésére vonatkozó előírást. Ez azonban 2012-től megváltozott.
Egy ingóság eladásából származó jövedelmet az szja-törvényben
általános szemléletnek is mondható módon kell megállapítani. Meg
kell nézni, hogy mennyi az ebből származó bevétel, azaz mennyi volt
az eladási ár, illetve meg kell határozni, hogy ennek a terméknek
mennyi volt a szerzési értéke. A jövedelem az eladási ár és a szerzési
érték közötti különbség.
Az ingatlanokkal ellentétben itt nem befolyásol az időbeliség, tehát ez a szabály akkor is, ha nemrég vásárolt ingóságot adunk el, és
akkor is, ha már évtizedek óta birtokunkban van az eszköz.

Ha a szerzési érték nem állapítható meg
Arra az esetre, ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható
meg, akkor az eladási ár 75%-át kell ennek tekinteni, azaz a bevétel
25%-a lesz a jövedelem.
Ezt a szabályt az ingatlanértékesítések esetén is ismerjük, de ott
csak ritkán tudunk vele élni. Az ingóságoknál gyakori az a szituáció,
hogy a szerzési értéket „nem tudjuk” megállapítani, ezért a 25%-át
tekintjük jövedelemnek.
Ha például egy család a gyerek által kinőtt babakocsit értékesíti,
akkor valószínű, nincs már meg a vásárlásról szóló bizonylat. Marad
a 25%-os szabály.

12. oldal

Az adó mértéke
Az adó mértéke nem csak az előbbi módon kiszámolt jövedelemtől
függ. Természetesen ez az alapja, de az adókötelezettség megállapításához még sok szempontot figyelembe kell venni.

Ha üzletszerű az értékesítés
Előfordulhat, hogy az ingóságok értékesítését az adóhatóság üzletszerűnek
minősíti. Ezt akkor teszi meg, ha a tevékenységet tartósan vagy rendszeres jelleggel folytatjuk.
Az előző babakocsis példánál maradva, ha egy „modern” anyuka
saját neve alatt értékesíti a lakótelep összes, értékesítésre szánt babakocsiját, akkor könnyen bajba kerülhet.
Egyes adóhatósági tájékoztatók szerint már a kettőnél több értékesítés rendszeresnek minősíthető. Persze lényeges, hogy mennyi időn
belül, de itt már egy elég komoly gumiszabályról van szó. „Biztos, ami
biztos, váltsunk ki vállalkozói igazolványt” – hangzik a tanács.
Véleményem szerint nem egyértelmű ennek szükségessége, de
kétségtelen, mindenki saját érzése alapján döntse el, hogy számára
hol a határ az „egyszeri” és a „rendszeres” értékesítés között.
Tehát, ha az értékesítés gazdasági tevékenységnek minősül, mert
rendszeresen végezzük, akkor a jövedelem első forintjától az összevonandó jövedelemre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
Egy példán bemutatva, ha az értékesítésből származó jövedelmünk
50 ezer forint, akkor az adott év szja-bevallásába ezt így kell bevallani:
szja: 50 000 × 16% = 8000 Ft
eho: 50 000 × 27% = 13 500 Ft
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Ha nem üzletszerűen folytatjuk a tevékenységet
Az előzőeknek megfelelően már (talán) el tudjuk dönteni, hogy tevékenységünk rendszeres-e vagy nem.
Mert ha nem, akkor az szja-törvény 58. §-a szerint kell meghatározni az adókötelezettséget.
És itt találhatjuk azt a lehetőséget is, hogy mikor lesz a magánszemély számára adómentes az ingóság értékesítése.
Rögtön tisztázzuk tehát. Ha a tevékenység a törvény szerint gazdasági tevékenységnek minősül, akkor az adómentesség fel sem merül!
Szóval adómentesség.
Két eset lehetséges, hogy ne kelljen adóznunk.
Az egyik az, hogy az ingóság értékesítéséből származó bevételünk ne
legyen több, mint 600 ezer forint. Itt tehát nem számít, hogy mennyi a
szerzési érték, illetve mennyi a jövedelem. Ha a bevétel, amit ezáltal megszerzünk, nem éri el a 600 ezer forintot, nem kell a jövedelmet bevallani.
A másik pedig az, amikor a jövedelem nem haladja meg a 200 ezer
forintot. Vigyázz, itt már a jövedelemről van szó. A jövedelem pedig a
bevétel és a szerzési érték különbsége. Emlékszel? Írtam már, hogy ha

Ha egy „modern” anyuka saját neve alatt
értékesíti a lakótelep összes, értékesítésre
szánt babakocsiját,
akkor könnyen bajba kerülhet.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

a szerzési érték nem állapítható meg, akkor azt a bevétel 75%-ában
kell meghatározni.
Ha hallottad már valakitől, hogy az ingóság értékesítéséből a magánszemély 800 ezer forintot szerezhet meg adómentesen, akkor erre
itt a magyarázat.
Ha a bevétel 800 ezer forint, a szerzési érték pedig ennek a 75%-a,
akkor a jövedelem a 800 ezer forint 25%-a, azaz 200 ezer forint. Az
erre jutó adó pedig 32 ezer forint lenne, melyet az 58. § (7) bekezdés
szerint nem kell megfizetni.
Ha az értékesítésből származó bevétel több mint 600 ezer forint, és
a jövedelem magasabb, mint 200 ezer forint, akkor az adót a jövedelem
16%-ában kell meghatározni, amiből levonható a 32 ezer forint.
Tételezzük fel, hogy valaki értékesít egy festményt egymillió forintért. A kép szerzési értéke nem határozható meg, ezért az eladási ár
75%-át fogjuk ennek tekinteni.
Az adó számítása:
Jövedelem: 1 000 000 × 25% = 250 000 Ft
Adó: 250 000 × 16% – 32 000 = 8000 Ft

Külön szabály a fémkereskedelemre
Az előbbiek minden ingóságra alkalmazhatók, kivéve a fémhulladékra. Ha valakinek ebből származik bevétele, akkor a fémhulladékot
átvevő vállalkozás már a kifizetés előtt levonja az adót, így a magánszemély által megszerzett jövedelem további adóterhet nem visel.
Gyakorlatilag a kézhez kapott nettó jövedelem számára „adómentesnek” tekinthető.
A hulladékot átvevő az adót a hulladék értékének 25%-a után állapítja meg. Gyakorlatilag itt is úgy kell számolni, mintha a szerzési érték
nem lenne megállapítható.
Számszerűen tehát, ha valaki 20 ezer forint értékben visz be fémhulladékot a „méh”-be, akkor ebből levonják az adót:
20 000 × 25% × 16% = 800
A magánszemély kézhez vesz 19 200 Ft-ot, melyet neki az szja-bevallásában nem kell feltüntetni.
Leegyszerűsítve tehát a fémhulladék után a magánszemélytől levonnak 4%-ot adó jogcímen, és a többi számára tiszta jövedelem.

Zárszó
Remélem, ezek az információk segítenek majd a törvény adta lehetőségeket rendeltetésszerűen használni, és nem pedig KIhasználni.
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Közös költség fizetése, elszámolása
Szerző: dr. Sallai Csilla

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek székhelye, telephelye egy ún. társasházban található, gyakori
elszámolástechnikai kérdés a közös költség bizonylatolása. Alapvető kérdés, hogy kell-e számlát kiállítani a
közös költségről, illetve hogyan kell azt a könyvelésben szerepeltetni.

Mi az a társasház?
A társasház fogalmát a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
1. § (1) bekezdése határozza meg. Ez alapján társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás és egy nem lakás
céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül.
(…) Az épülethez tartozó földrészlet, továbbá a külön tulajdonként
meg nem határozott épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára
szolgáló helyiség, illetőleg lakás (pl. gondnoki, házfelügyelői lakás) a
tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

A közös költség szükségessége
A közös tulajdonnal kapcsolatosan keletkező kiadások finanszírozásához szükség van pénzügyi forrásra. Ennek a megteremtésére a
közös költség hivatott, amelyre vonatkozó szabályokat alapvetően a
társasházi törvény szabályozza, de a társasházak szervezeti-működési
szabályzatának is – a törvény keretei között – tartalmaznia kell a közös
költség viselésére vonatkozó szabályokat.
A közös költség fedezi
• a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem
lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartási költségeinek,
valamint
• a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások
összességét.
A közös költség a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint
terheli – ha a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik.

14. oldal

A közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság a számviteli szabályok
szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza – többek között – a közös költséghez való tulajdonosi hozzájárulás mértékét. A
közös képviselő által előterjesztett költségvetés, illetve a benne szereplő
közösköltség-előírás akkor válik mindenki számára kötelezővé, ha a tulajdonostársak (közgyűlés) azt elfogadják. A közgyűlés akkor szavazatképes,
ha a tulajdoni hányadok legalább fele képviselteti magát. Amennyiben
ez nem gyűlik össze, a közgyűlés – előre meghirdetett időpontban –
megismételhető. Az ismételt közgyűlés viszont a már a résztvevők tulajdoni arányától függetlenül határozatképes. Ekkor már – akár az eredeti
tulajdonosi arány töredékének igen szavazata mellett – a társasház elfogadhatja költségvetését, s így a fizetendő közös költség összegét.

A közös költségről a társasház nem állít ki
számlát a tulajdonosok részére, mert nem
történik a társasház részéről semmiféle
szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés.

A közös költség előírására általában havi bontásban kerül sor.
Vannak azonban rendkívüli befizetésre vonatkozó előírások is,
amelyek eseti jellegűek, azok fizetése a közgyűlés által elfogadott
ütemezésben esedékes. A közös költség előírása a társasház által
vezetett analitikus nyilvántartásban mint a társasház követelése
kerül felvételre. A társasházak könyvvezetésének szabályait a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. A társasházak egyszeres könyvvitelt alkalmaznak, illetve egyszerűsített beszámolót kell készíteni,
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amit nem kell sehová beküldeni, leadni, hanem el kell fogadtatni
és meg kell őrizni.

A közös költség bizonylata
A tulajdonosok részére a befizetés alapbizonylata a közgyűlési határozat, a befizetés könyvelésének konkrét bizonylata:
• az átutalási megbízás,
• csekken történő fizetésnél a csekk, illetve
• a házipénztárba készpénzzel történő fizetésnél a bevételi pénztárbizonylat.
A közös költségről a társasház nem állít ki számlát a tulajdonosok részére, mert nem történik a társasház részéről semmiféle szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés. Az általános forgalmi adóról szóló törvény csak termékértékesítések alkalmával és szolgáltatások esetében
írja elő a számla- vagy nyugtaadási kötelezettséget. Ebből következik
viszont, hogy ha a társasház nyújt valamilyen szolgáltatást (pl. bérbe
adja a reklámfelületet), akkor erről már számlát köteles kiállítani. Tehát csak az általa nyújtott szolgáltatásnál, s nem a közös költségnél áll
fenn számlázási kötelezettség.

dr. Sallai Csilla

A társasház nevére érkező beszerzésekről, költségekről szóló
számlákat a társasház számolja el, azok fedezete a közgyűlésen
elfogadott költségvetésben került megtervezésre. Azokat továbbszámlázni nem kell (nem is lehet) a tulajdonosoknak, mivel a
közös költségként befizetett összegekkel azok terheit ők már megfizették.

Bérbe adott ingatlan esetén
Gyakran a tulajdonos bérbe adja az ingatlanát. Ekkor a felek megállapodhatnak arról, hogy a közös költséget
• továbbra is a tulajdonos fizeti, s ezt beépíti a bérleti díjba vagy
• a bérlő fizeti.
A tulajdonos és a bérlő közötti kapcsolathoz a társasháznak közvetlenül sem jogi, sem pénzügyi vonatkozásban nincs köze, mert az a
tulajdonos és a bérlő közötti megállapodás tárgyát képezi.
Ha a bérlő fizeti meg közvetlenül a közös költséget, az nem változtatja meg a dokumentálásra vonatkozó szabályokat, azaz
• a társasház nyilvántartásaiban az adott ingatlanra előírt befizetés kerül könyvelésre – függetlenül attól, hogy ki teljesítette a
befizetést;
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• a bérlőnél a befizetés dokumentuma (átutalás, csekk, pénztárbizonylat) alapján kerül a közös költség a
könyvelésbe.
Amennyiben a felek úgy rendelkeznek,
hogy a bérlő fizeti a közös költséget, akkor, ha a bérlő (a tulajdonossal kötött
megállapodása ellenére) nem fizeti a
közös költséget, a tartozást a társasház a
tulajdonoson hajtja be.
A tulajdoni együttes működtetésén
túl a társasház végezhet gazdasági tevékenységet. Alapvetően ezek a következők
lehetnek:
• ingatlan bérbeadása;
• ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek továbbszámlázása.
Ezeknél a szolgáltatásoknál talán a legfontosabb az általános forgalmi
adó helyes alkalmazása – hiszen a társasházon túl a bérlőket, vevőket
is komolyan érinti az áfa a levonhatóság miatt. Az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény több opciót is biztosít ezekben
az esetekben.

Ingatlan bérbeadása
• Főszabályként adómentes. Az adómentes bérbeadás kapcsán
mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha gondoskodik
az ügylet teljesítését tanúsító olyan okirat kibocsátásáról, amely
a számviteli törvény előírásai szerint bizonylatnak minősül, s a
bérbe vevőnél megfelelően igazolja az ügylet megvalósulását.
• A társasház dönthet arról is, hogy az bejelentkezik az általános forgalmi adó hatálya alá. Ebben az esetben a bérbeadás
áfaköteles, a bérbeadásról számlát köteles kiállítani. A társasháznak ekkor az általános szabályok szerint bizonylatolási és
bevallási kötelezettsége keletkezik.
• A társasház választhat alanyi adómentességet is. Mivel ez is az
áfatörvény hatálya alá tartozó jogi státus, ekkor is kell a bérbeadásról számlát kiállítani. Amennyiben az árbevétel évközben
az értékhatárt (6000 E Ft) eléri, akkor 15 napon belül az általános áfakörbe át kell jelentkezni.
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Ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek
továbbszámlázása
Alapvetően a társasházak áfa szempontjából végső fogyasztók, a beszerzéseikre jutó (vízdíj, gázdíj, felújítás, karbantartás, anyagköltség
stb.) áfát nem tudják levonni, azt a közös költségen keresztül a tulajdonosoknak kell megfizetniük.
Bérbeadásnál viszont a felmerült közüzemi szolgáltatások nem
önmagukban, nem önállóan minősülnek, hanem a bérbeadáshoz
szorosan kapcsolódnak. Ha a bérlő nem veszi bérbe az ingatlant, rá
áthárítható közüzemi költségek sem merülnének fel. A közüzemi költségeket járulékos költségnek kell tekinteni.
Így a közüzemi díjak elszámolása és bizonylatolása megegyezik a
bérleti díj elszámolásával, bizonylatolásával. Tehát ha az ingatlanbérbeadás számlázással történik és ehhez kapcsolódóan a közüzemi
költségek áthárítása is számlázással történik.
Az áfatörvény előírásai szerint a járulékos költségek osztják a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfarendszerben lévő megítélését. Ez a
megítélés, függetlenül attól, hogy a közüzemi költségek összegének
meghatározása elkülönített mérőóra segítségével, pedig vetítési alappal vagy bármilyen más megközelítés alapján került meghatározásra.
Főleg a kisebb társasházi közösségek esetén gyakori, hogy a társasházak kezelése nem megfelelő számviteli és adózási ismerettel
rendelkező személy kezében van. Ilyenkor mindenkinek érdeke, hogy
az esetleges helytelen eljárásokra felhívja a figyelmet.
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Melyik ügyfeledre ismersz rá
az alábbiakból?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy korábbi Könyvelők Országos Találkozóján
beszéltünk a Paretto-elvről. Ha nem voltál ott
vagy esetleg nem pontosan emlékszel rá, akkor
ismétlésül.

összes ügyfeledet, és – akár több szempont szerint is – sorba állítsd
őket. Ebből még akár az is kiderülhet, hogy miről lehet megismerni
azt az ügyfelet, akitől meg kell szabadulni, mert bármennyit fizet, nem
éri meg, hiszen elveszi az időt a jobb, értékesebb, élvezetesebb ügyfelek elől.

Az olasz közgazdász megfogalmazta a 80-20-as szabályt. Eredetileg ez
úgy hangzott, hogy a megtermelt javak 80%-a a társadalom 20%-ához
kerül a társadalomra jellemző vagyonelosztás során.
Ezt az elvet aztán sokan fordították a saját területükre. Volt, akinek a megfogalmazásában ez úgy
hangzott, hogy a (bekövetkező)
problémák 80%-át a hibák (az elkövetett hibák) 20%-a okozza.

Nézzük a listát:
• Nem végzik el azokat a feladatokat, amiket kiosztasz nekik…
• Nem az előre megbeszélt időben vagy munkaidőn kívül hívogatnak…
• Többször is olyan kérdéseket
küldenek e-mailben, amik hos�szú választ igényelnek…
• Folyton változtatják az igényeiket a „projekttel” kapcsolatban…
• Gyakran kérnek olyan „szívességeket”, amik nem voltak részei
az eredeti megállapodásnak…
• Szeretik megmondani, hogy
szerintük hogyan kellene végezned a munkádat…
• Minden egyes részletet agyonrágnak…
• Gyakran felhozzák, hogy milyen magas áron dolgozol…
• Nem fizetnek időben, de továbbra is arra kérnek, hogy dolgozz
nekik…
• Nem egyenlőként kezelnek, hanem úgy, mintha ők lennének a
főnökök és te a beosztott…

Mi is továbbgondoltuk az elméletet.
Arra jutottunk, hogy sok esetben az ügyfelek 20%-a hozza a
bevétel 80%-át. Vagy talán az is
elgondolkodtató, hogy az ügyfeleid 20%-a (és nem azok, akik a
bevételt hozzák, hanem határozottan másik 20%) köti le az energiád
80%-át.
Neked is lennének még ötleteid, hol található még meg a 80-20-as
szabály?
Az erőforrások optimalizálásához időnként szükséges lehet, hogy
egy-egy ügyféltől megválj. Annak a célnak az érdekében, hogy az általa
lekötött energiád sokkal „jobb” ügyfelekre fordíthasd, akik ezt valamilyen módon meg is fogják hálálni.

Ha van pár ilyen ügyfeled a sok közül, akkor még azért nincs nagy baj.
Minden ügyfél más, és sajnos nehéz elérni, hogy mindenki „mintaügyfél” legyen.

Ehhez olvashatsz a következőben néhány szempontot. Ezek talán
segítenek abban, hogy egyszer egy nyugodt pillanatban végignézd az

Ha viszont az ügyfeleid többsége ilyen, akkor először nézd meg, te mit
tudsz tenni annak érdekében, hogy ezek tömegesen ne fordulhassanak elő.

www.iranyadomagazin.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.
Pénztárgép-regisztrációhoz lenne kérdésem.
A PTGREG nyomtatvány C 11. pont nyilatkozat nehéz helyzetben lévő vállalkozás rész. A kitöltési útmutatóban hivatkoznak a 800/2008. EK 1. cikk (7) bekezdésre.
Van egy 2011. decemberben alakult cég, és az induláshoz szükséges beruházások miatt most
a jegyzett tőke több mint fele nincs meg, és ez a 2012. évben veszett el.
A kérdés, hogy kérhet-e a cég pénztárgép cseréjéhez támogatást?
Kiegészítés a kérdéshez:
800/2008. EK 1. cikk (7) bekezdés
A (6) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a kkv.-t nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak kell tekinteni, ha teljesíti
a következő feltételeket:
• korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több
mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
• olyan társaság esetén, ahol egyes tagok felelőssége a társaság tartozásáért legalább korlátlan, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során
veszett el; vagy
• bármely vállalkozás, ha a nemzeti jog szerint megfelel a vállalkozásnak
a valamennyi hitelezőre kiterjedő (kollektív) fizetésképtelenségi eljárás
alá vonására vonatkozó kritériumoknak.

?

Az a kkv., amely kevesebb mint három éve működik bejegyzett vállalkozásként, e rendelet alkalmazásában ezen időszak tekintetében nem minősül nehéz helyzetben lévőnek, kivéve, ha teljesíti az első albekezdés c)
pontjában rögzített feltételeket.
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A pénztárgépes támogatás „csak” de minimis
támogatásnak minősül, a csoportmentességi
rendelet hatálya alá nem tartozik, mivel a pénztárgép beszerzésének támogatásáról szóló rendelet kifejezetten csak de minimis támogatásról
beszél. Valóban zavaró körülmény, hogy a kitöltési útmutatóban meg emlegetik a csoportmentességi rendelet bizonyos szabályát, valószínűleg csak kiollózott blokkról van szó. Mivel el sem
jutunk a csoportmentességi rendelet alkalmazhatóságáig, így csak a 37/2011-es kormányrendelet 6. §-a (a kitöltési útmutatóban helytelenül
14. §) alapján lehet döntenünk, ami a kérdéses
esetben ahhoz vezet, hogy a pénztárgépes támogatás nem jár neki.
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Társas vállalkozó járulékfizetésével kapcsolatban szeretnék
kérdezni. Van egy kétszemélyes kft., mindkettő kiköltözött
Amerikába. Mindkettőnek van 36 órát meghaladó munkaviszonya kint. A Tbj. törvény szerint nem kell nekik fizetni járulékot. Viszont a cég továbbra is működik, így az ügyvezetőség
miatt nem vagyok benne biztos.
A külföldi munkája mellett, tagként személyesen közreműködik és természetesen ellátja az ügyvezetést! Egyes állásfoglalások szerint nekik itthon is járulékot kell fizetni, noha
Amerikával van kettős adóztatást kizáró egyezménye Magyarországnak. Milyen kötelezettségeik vannak itthon?

A 2012. évi, társas vállalkozókat érintő, igencsak pénztárcát érintő változások
a nemzetközi kérdéseket is felerősítették.
A kérdés klasszikusnak mondható, akár
működő, akár alvó cégről beszélünk. Maga
az ügyvezetői státus főállású járulékfizetővé
lépteti elő a tagot. Ez alól mentesülni külföl-

di munkaviszonnyal akkor lehet, ha az adott
országgal szociális biztonsági egyezményünk
van és az egyezmény erre kitér, a kettős
adóztatásról szóló egyezmény ide kevés. Az
USA-val hazánknak ilyen egyezménye nincs,
így a külföldi munkaviszony olyan, mintha
nem is lenne. A hazai járulékszabályokat

az sem érdekli, hogy fizikálisan itthon sincs
az illető, főállású társas vállalkozóként kell
kezelni.
Menekülő utat jelenthet, ha a tag a saját
belföldi cégével munkaszerződést köt ügyvezetésre, ha a cég alvó, akkor nem árt ügyvezetésre és személyes közreműködésre is kiterjeszteni. A munkaszerződést akár heti néhány
órára is lehet kötni, a lényeg az, hogy a megállapított heti munkaóra fedje a valóságot. Az
sem probléma, hogy a munkavégzés helye az
USA, ebben a tekintetben nincs területihatályprobléma. Ezzel a munkaszerződéssel már ki
lehet „bekkelni” a főállású társas vállalkozókat
sújtó igen magas havi fix járulékot.

További hasznos
válaszokat szakértői blogunkban
olvashatsz:

www.iranyadomagazin.hu
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Adóhiány könyvelése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az adóhatóság jogerős határozata alapján előfordulhat, hogy adóhiányt állapítanak meg. Ennek könyvelése okozhat fejtörést, hiszen az esetek többségében korábbi éveket érintő adókról szól a jegyzőkönyv.
Példánk szerint nézzük végig azt az esetet, amikor egy idei jegyzőkönyvben
egy korábbi (lezárt üzleti) évre vonatkozóan állapítanak meg áfahiányt.
Leglogikusabb az egyéb ráfordításkénti elszámolás, viszont nem
mindegy, hogy az áfahiány miből adódott. A könyvelési tételeket is
befolyásolja, hogy az áfa anno milyen körülmények között merült fel.

1. eset
Ha például az arányosítás során rosszul állapították meg a levonható
hányadot, és ezt kell korrigálni, akkor a könyvelési tétel:
T: 867 Egyéb ráfordítás
K: 466 Áfa
Miután a ráfordítás a korábbi évekre vonatkozik, ezt a számviteli önellenőrzés szabályai szerint kell elszámolni, és az idei társasági adó
alapját emelni kell vele. A korábbi évek társasági adóját viszont lehet
csökkenteni, melyre tao-bevallás önellenőrzést kell benyújtani. Az
önellenőrzés eredményeként a korábbi évre vonatkozó tao összege
csökkenni fog. Ennek könyvelési tétele:
T: 461 Társaságiadó-kötelezettség
K: 891 Társasági adó

követendő eljárás az, hogy az áfahiányt a vevőkre továbbhárítják, egy
módosító számlával tovább kell számlázni. Könyvelése:
T: 311 Vevői követelések
K: 467 Fizetendő áfa
A módosító számla legoptimálisabb befejezése, hogy azt a vevő pénzügyileg is rendezi. (Ezzel a számlával persze ő is tud áfalevonási jogával élni.)
T: 38 Pénzeszközök
K: 311 Vevői követelések
Amennyiben a vevő nem fizet (többszöri felszólítás után sem), és a
követelés az adós, a vevő minősítése alapján, akkor behajthatatlanként a követelést le lehet írni. Természetesen a követelés
értékelésére a szokásos folyamatot végig kell járni.
T: 86 Behajthatatlan követelés
K: 311 Vevői követelések

Ennél a szituációnál érdemes még végiggondolni, hogy lehet-e érintett az ellenőrzött időszakon kívül másik időszak, melyet az új levonási
hányad befolyásol. Ha az nem került ellenőrzés alá, talán érdemes
már önellenőrzéssel korrigálni.

2. eset
Az áfafizetési kötelezettség megállapítása összefügghet azzal is, hogy
a társaság által kibocsátott számlákban kevesebb áfát számítottak fel,
mint amennyit az Áfa-tv. szerint számítani kellett volna. Ilyen esetben a
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Ha nem minősíthető behajthatatlan követelésnek, de azt mégis
elengedik vagy a vevőre át sem háríthatják, akkor azt elengedett követelésként kell elszámolni.
T: 88 Elengedett követelés
K: 311 Vevői követelések
A jelenlegi szabályok szerint ezzel sem kell az adó alapját megemelni,
de fontos, hogy a követelés elengedése ne legyen ellentétes az ésszerű gazdálkodás elvével.

3. eset
Ha egy beruházás során befogadott számla áfatartalma kerül levonásra, melyet az adóhatóság jogszerűtlennek ítélt, akkor az áfa úgy viselkedik, mintha eredetileg is le nem vonható lett volna. Ekkor viszont a
beruházás értékét növeli.
Az adóhiány összegével tehát a beruházás összegét kell megemelni.
T: 1 Tárgyi eszközök
K: 466 Előzetesen
		felszámított áfa

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A könyvelési tétel megalkotása során
mindig azt kell szem előtt tartani,
hogy mi lett volna, ha már eredetileg
úgy számoltuk volna el az áfát,
mint ahogyan az adóhatóság
a határozatában megállapította.
Az eszköz bekerülési értékére ráaktivált érték módosíthatja az értékcsökkenés összegét, melynek hatására a társasági adó összege is
változhat.

4. eset
Ha nem beruházáshoz kapcsolódik az áfalevonási jog megtagadása,
hanem valamilyen egyéb, elismert költséghez, akkor hasonlóan az 1.
esethez, itt is a ráfordításkénti elszámolás a helyes megoldás.
T: 867 Egyéb ráfordítás
K: 466 Áfa
És természetesen a tao-val kapcsolatos módosítások is bejöhetnek a
képbe, de ezt már nem írom le újra, hanem térj vissza az első esethez,
és az ott leírtak szerint járj el.

Az áfahiányra vonatkozóan még számos variáció lehetséges, amelyek elszámolása eltérhet az itt leírtaktól.
A könyvelési tétel megalkotása során mindig azt kell szem előtt
tartani, hogy mi lett volna, ha már eredetileg úgy számoltuk volna el
az áfát, mint ahogyan az adóhatóság a határozatában megállapította.
És még egy tudnivaló.
A határozatban csak az adóhiány befolyásolhatja a korábbi évek
eredményét. A járulékos szankciók (késedelmi kamat, adóbírság) a
tárgyévi eredmény terhére számolandók el. Így ha sor is kerül a korábbi évek társasági adójának korrigálására, ezekkel semmiképpen
nem szabad abban kalkulálni.
Sőt. A tárgyévben elszámolt késedelmi kamattal és adóbírsággal a
tárgyévi társaságiadó-alapot is meg kell emelni, az a törvény szerint
nem elismert költség.
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Meddig lehet elkölteni
az iskolakezdési utalványokat?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Már a magazinban is foglalkoztunk az iskolakezdési utalványokkal, azonban egy új kérdés merült fel. A forgalmazók elkezdték kiküldeni az utalványokat, és van olyan, ahol a lejárat napja 2014. január 31. Járjunk
utána, ez vajon szabályos-e.
Törvényi háttér

Eltérő vélemények

Kezdjük azzal, mit mond a törvény az iskolakezdési támogatásról.
Béren kívüli juttatásnak minősül az iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből
gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30
százalékát meg nem haladó rész.

A probléma abból alakult ki, hogy az utalványok
esetében eltérően értelmezték a dátumot.
Az egyik fél szerint a kedvezményezett időszakon belül az utalványt át kell adni, hiszen
a juttatás napja az a nap, amikor azt a munkavállaló átveszi. Egy étkezési utalvány esetében
is előfordul, hogy decemberben átvesszük a
decemberi utalványokat, de csak a következő
évben költjük el.
Az utalvány forgalmazója azzal indokolja,
hogy január 31-ig jó az iskolakezdési utalványa,
hogy az a dolgozó, aki decemberben kapja meg
az utalványt, annak is legyen lehetősége elkölteni. Bár ennyi erővel az utalvány érvényessége
akár a tanév végéig is szólhatott volna.

Időszakát tekintve korlátozás, hogy csak az
az utalvány lehet béren kívüli juttatás, ami a
tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig jogosít tankönyv,
taneszköz, ruházat vásárlására.

A másik álláspont szerint az év utolsó napja,
mint a juttatás zárása azt jelenti, hogy eddig
a napig lehet az iskolakezdéssel kapcsolatban
vásárolni. Azaz, az utalványt sem lehetne később elkölteni, mert akkor az már nem lenne
béren kívüli juttatás.

Mi az igazság?
Szóbeli NAV-os tájékoztatások szerint nem
egyértelmű, kaptunk ilyet is, olyat is. Egy írásos tájékoztató (nem állásfoglalás!) szerint:
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„Az utalvány a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. Az ön által felvázolt esetben
az időszak helyesen: 2013. július 01-jétől 2013.
december 31-ig lehet. A »maradványösszeg«
nem vihető át a következő évre.”
Véleményem szerint a törvényi megfogalmazás, miszerint „kibocsátás évének utolsó
napjáig jogosít vásárlására”, azt jelenti, hogy
december 31-ig lehet elkölteni.

Kinek van felelőssége?
Érdekes kérdés még, hogy ha valaki olyan utalványt adott át a dolgozónak, mely 2014. január
31-ig érvényes, akkor az kinek a felelőssége.
Szerintem a kifizetőnél keletkezik a „kár”,
mert nem a törvénynek megfelelő juttatást
adott, így az nem béren kívüli juttatásként adózik, hanem egyes meghatározott juttatásként.
Más vélemények szerint az utalványkibocsátó
felelőssége, hogy nem a törvénynek megfelelően
adta ki az utalványt, vagy a bolt felelőssége, hogy
ha azt december 31. után is elfogadja.
Ez érdekes lenne, mert mi van akkor, ha
egy cég úgy dönt, hogy drágább juttatásként
mindenkinek biztosít a tanév végéig iskolázási
támogatást? Elvileg létezhetnének ilyen „egyedi” utalványok. A boltnak pedig nem kell tudni,
hogy a cég mennyi adót fizet a juttatás után.

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. Levonható-e a helyi adó alapjából a továbbszámlázott
útdíj mint közvetített szolgáltatás?
a) Csak abban az esetben, ha a számlából egyértelműen kiderül a
továbbszámlázás ténye, és erről a megrendelővel írásos megállapodás is született.
b) Nem, az e-útdíj a hatályos törvény szerint a fuvaros terhe, az nem
lehet közvetített szolgáltatás.
c) Csak abban az esetben, ha a fuvarozásról szóló számlában feltüntetjük, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz.
3. Mennyi bírságra számíthat az a cég, amely az alkalmazottakat nem a jogviszony előtt jelenti be a hatóságnak, hanem a jogviszony létrejöttét követően?
a) Nem kaphat bírságot, hiszen az ellenőrzés megkezdéséig az alkalmazott be van jelentve, így nem áll fenn a „be nem jelentett
alkalmazott” esete.
b) Az ellenőrzéskor már nem áll fenn a „be nem jelentett alkalmazott”-i státus, de a késett bejelentés miatt 500 ezer forintig terjedő
mulasztási bírsággal sújtható a cég.

c) Az alkalmazott be nem jelentett alkalmazottként kezdte meg a
munkát, így a munkáltató személyenként 1 millió forintig terjedő
mulasztási bírságra számíthat.
4. Kell-e előtársasági bevallást beadnia annak a cégnek,
amely december 28-án alakul, 5 napon belül bejegyzik, és ezen 5 nap alatt a tevékenységét nem kezdte
meg?
a) Nem, mert nem kell az előtársasági időszakról külön bevallást
adni, ha a cég a tevékenységét nem kezdte meg.
b) Ha a cég eltérő üzleti évet választott, akkor nem, egyébként igen.
c) Igen, minden esetben, mert a bejegyzés nem történt meg ugyanabban a naptári évben.
5. Be kell-e vallani a magánszemélynek az szja-bevallásában azt az 500 ezer forint bevételt, amit egy festmény értékesítéséből szerzett?
a) Nem, mert 600 ezer forintig adómentes a bevétel.
b) Igen, mint jövedelem, be kell vallani, de az erre eső adó nulla forint lesz, mert 600 ezer forintig adómentes a bevétel.
c) Ha a szerzési értéket is figyelembe véve a jövedelme kisebb, mint
200 ezer forint, akkor nem kell bevallania, egyébként igen.
+1. El lehet-e költeni az iskolakezdési utalványokat mint
béren kívüli juttatásokat december 31. után?
a) Igen, nincs semmilyen korlátozás.
b) Nem, az utalványokat december 31-ig el is kell költeni.
c) Igen, mint általában az utalványoknál a juttatás napja az a nap,
amikor a munkáltató átadja. A munkavállaló felhasználását nem
korlátozza semmi.

Ha a válaszaidban bizonytalan vagy, esetleg nem mindent sikerült eltalálni,
bátran lapozz vissza és olvasd el a cikket még egyszer!

Az Irányadó magazinra előfizethetsz és további hasznos információkat olvashatsz:

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

1. Mikor lesz egy építésiengedély-köteles ingatlan esetében
a daruzási szolgáltatás fordítottan adózó szolgáltatás?
a) A daruzási szolgáltatás minden esetben fordított (ha az adóalanyi
feltételek fennállnak), mert engedélyköteles ingatlanhoz igénybe
vett szolgáltatás.
b) Minden esetben egyenesen adózik, mert a daru mint gép bérlése
nem közvetlenül az ingatlan létrehozatalára irányul.
c) Ha a megrendelő üzemóra alapján fizet bérleti díjat, akkor egyenesen
adózik. Ha pedig a darut egy adott munka elvégzésére rendelik meg,
és van az időszak alatt eredménykötelem, akkor fordítottan adózik.

