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Az önrevízió korlátai,
azaz, mikor nincs visszaút…
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Már megszokott dolog, hogy ennek az újságnak a hasábjain rendszeresen
olyan témákat feszegetünk, melyekkel gondok vannak. Nos, az önrevízió egy
olyan téma, amivel az adórendszer bevezetése óta folyamatosan „helyzet van”.
Nézzük ezeket a kritikus eseteket.
Kezdjük a problémával
A problémás szövegrész az adózás rendjéről szóló
törvényből mindenki által ismert: adózó a saját
választását, döntését önrevízióval
nem változtathatja meg, kivéve adókedvezmény utólagos
igénybevételét.

Számolatlanul sok ponton találkozunk adótörvényekben olyan jogszabályhelyekkel, ahol választási
lehetőség kínálkozik. A lehetőség viszont felelősség,
hiszen a döntésünk mellett később is ki kell állni.
A következőkben ki fogok ragadni néhány
olyan esetet, melyek mostanában borzolták
a kedélyeket. Vízválasztó
szabályt húzni
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ebben nem lehet, minden egyes eset egyedi
elbírálás tárgya. Ráadásul az újabb és újabb
kedvezmények, adónemek esetében már csak
tippelni lehet, ha módosítani akarunk.

Az áfa visszaigénylése
Vegyük először az áfa visszaigényléséhez csatlakozó problémát. Példabeli esetünkben az
történik, hogy benyújtok egy havi áfabevallást
mondjuk 1,3 millió forint negatív elszámolandó
adóra. A bevallás tartalmi részeit kitöltöm, és az
elküldés előtt – akarva vagy akaratlanul – elmulasztom kitölteni a főoldal visszaigénylésre vonatkozó rendelkezéseit. Azaz, nem ikszelem be,
hogy havi bevallóként az 1 milliós szabály vonatkozik rám, illetve, hogy az összeg kiutalását kérem vagy nem kérem. A hiányosságra a program
még egy sárga figyelmeztetést sem küld, hanem
így automatikusan a következő időszakra átvihető tételként szerepeltetem ezt a negatív adót.
Általában akkor jövök rá a hibára, amikor
az áfabevallás a folyószámlán úgy jelenik meg,
hogy nullaforintos a kötelezettség. Tehát még
egy átvezetési kérelmet sem tudok rá beadni,
hiszen a továbbvihető követelés nem jelenik
meg a folyószámlán, azt csak a következő
áfabevallásban tudom érvényesíteni.

A továbbvihető követelés nem jelenik meg a folyószámlán, ezért
még egy átvezetési kérelmet sem
tudok rá beadni, hanem azt csak
a következő áfabevallásban tudom érvényesíteni.
Utólag gondolkodom, hogy még a folyószámlán való tartás is jobb döntés lett volna,
ezért beadok egy önrevíziót, ahol a következő időszakra átvihető tételből visszaigénylést
csinálok. Elképzelhető persze az is, hogy
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már túl vagyok a bosszankodáson, és képes
lennék megvárni a következő áfabevallás
időpontját az összeg kikéréséhez, de közben
találok egy hibát, ami miatt önrevíziót kell
beadni. És ezen a bevalláson már jelölöm a
szükséges ikszeket, azaz az összeg kikerül a
folyószámlára.
Természetesen az adóhatóság az önrevíziós bevallást befogadja (nem küld vissza hibaüzenetet), és a revízió meg ráveti magát erre a
biztos megállapításra.
Miért is?
Mert adózó az ikszek kitöltésének elmulasztásával annak idején arról döntött, hogy
nem él a visszaigénylési jogával. Ez a szigorú
elbánás marad akkor is, ha módosítok a beszerzési vagy eladási oldal összegén, amellett,
hogy az 1 millió forint felett maradok. Szintén
nem lehet azzal operálni, hogy negatív elszámolandó adó növekedésekor a növekmény
kiutalását szeretném csak kiutaltatni. A negatív
elszámolandó adó feletti rendelkezési jogot
jelen szabályozás mellett nem lehet feldarabolni.
Hallottam már egy előadáson egy könyvelőtől, hogy ilyen esetben az adóhatóság
méltányosan járt el, és nem állapított meg
jogosulatlan visszaigénylést, viszont erre most
mégsem biztatnék senkit, mert a méltányosságon kívül nincs több érv. A bírság viszont
elég magas.
Ha tekerünk a példán egy kicsit, és azt
mondjuk, hogy havi bevallóként 900 ezer forint negatív adót viszünk tovább a következő
időszakra, akkor ez a döntésünk módosulhat.
Ha ténylegesen találunk még arra az időszakra beszerzési számlát vagy az eladási oldalon
vallottunk ténylegesen többet a kelleténél, és
a módosítás eredményeképpen 1 millió forint
fölé megy a negatív elszámolandó adónk,
akkor a teljes összegre kérhetjük a kiutalást
az önrevíziós bevallás benyújtása keretében.
Ekkor ugyanis az eredeti bevallásban nem is
dönthettünk volna a kiutalás mellett.
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A kiutalásra előírt határidő
Hogy még egy kicsit az áfa területén maradjunk, elképzelhető, hogy nem felejtettük el
beikszelni a ránk vonatkozó gyakoriság miatti
visszaigénylést, és hogy kérünk vagy nem kérünk kiutalást.

Abban az esetben, ha az áfa kiutalását kérjük, akkor lehet további teendőnk. Ugyanis nyilatkozhatunk arról, hogy valamennyi levonható
adót tartalmazó számla, ami ebben a bevallásban szerepel, ki is van fizetve. Mert ekkor a
kiutalási határidő 75 napról 45 napra csökken.
Sajnos erre a lehetőségre sem hívja fel
a figyelmet a nyomtatványkitöltő program,
még egy sárga figyelmeztetéssel sem. Ha viszont nem teszünk x-et a nyilatkozathoz, akkor
75 napra kapunk pénzt. Már mondanom sem
kell, hogy ez az x sem önellenőrizhető.

Adókedvezmények az szja-ban
Ugorjunk át egy „könnyebb” esetre: személyi jövedelemadó. A személyi jövedelemadó rendszerében az adókedvezmények utólagos igénybevétele okoz a magánszemélyeknek fejtörést. Pedig
itt a szabály egyszerű: ha adókedvezményről van
szó, akkor az utólag igénybe vehető. Klasszikus
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ki nem használt adóalap-kedvezményre tekintettel, ha az eredeti bevallásban nem volt
lehetőségünk azt igénybe venni.
Például negatív adózás előtti eredmény esetén az arra alkalmas beruházást sem írhatjuk be
adóalap-csökkentő tételként. Majd egy nagyobb
összegű bevételi számla előkerülését követően
módosítani vagyunk kénytelenek az adóalapunkat. A megnyíló adóalapra tekintettel a beruházási adóalap-kedvezményt utólag igénybe vehetjük. Ebből az is következik, hogy nem működik a
dolog akkor, ha a lehetőséget ki nem használva
nem vettük igénybe a beruházási kedvezményt.
Hasonló a helyzet a veszteséggel. Ha egyszer úgy döntöttünk egy korábbi évben, hogy
a megelőző időszakok veszteségét „nem éljük
fel” – pedig megtehettük volna –, akkor később már nem lehet ebbe a bevallásba önrevízió keretében beépíteni.

esete ennek a súlyos fogyatékosság kedvezménye: ha visszamenőleg megkapjuk a szükséges
orvosi igazolást, akkor lehet beküldözgetni minden évre az önrevíziós 53-asokat.
Kevésbé ilyen egyértelmű a helyzet az adójóváírásnál, illetve a családi adóalap-kedvezménynél. Ugyanis egyik kedvezmény sem tekinthető
adójogi szempontból adókedvezménynek, azaz
ama döntésünket, hogy ezekkel a kedvezményekkel nem kívánunk élni, utólag nem lehetne
módosítani. Azért a feltételes mód, mert azért
a gyakorlatban adókedvezményként kezeli az
adóhivatal, tehát adjuk be bátran az önrevíziót.

Társasági adó
Visszatérve ingoványos területekre: mi a
helyzet a társaságiadó-alapot érintő kedvezményekkel? A nagyon általános szabály itt az,
hogy csak akkor lehet az önrevíziót beadni

Klasszikus eset még a társasági adó rendszerében a fejlesztési tartalék. Az adó alapjának csökkentése több feltételt ír elő. Ilyen
többek között, hogy legyen pozitív adózás
előtti eredmény, illetve, hogy a beszámolóban
lekötött tartalékként mutassuk ki a beruházásra szánt összeget. Ha mindez adott, és mégis
elfelejtjük a 29-es bevallásban csökkenteni
az adózás előtti eredményt, akkor ezt később
már nem módosíthatjuk.
Az a tény, hogy a számvitelben megtörtént
a lekötött tartalék képzése, még nem elegendő érv ahhoz, hogy a döntést meghoztuk,
ezért az önrevíziót ekkor sem adhatjuk be.

A legfrissebb téma:
a szochokedvezmények
Az önrevízió kérdése a temérdek szociális hozzájárulásból járó kedvezmény kapcsán is meg
fog jelenni. Az új, 2013-as kedvezményekre
igaz, hogy egy adott dolgozónál egyik hónapról a másikra cserélgethetem a kedvezményt.
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De ennek a variálásnak a határideje az eredeti
bevallás benyújtásának a napja.
Vegyük mondjuk azt az esetet, hogy felveszek
egy „pályakezdőt”. Szeretném a 180 napnál kevesebb munkaviszonnyal rendelkezőkre vonatkozó adókedvezményt igénybe venni, és az új
belépőt elküldöm az igazolásért. Ha az igazolás
beszerzése körül gondok akadnak vagy lustaságból nem történik meg az igazolás kérése, akkor
az első hónapra tekintettel beadott 1308-asba
beállítom a nettó bérmegtartó kedvezményt.
Időközben az igazolás kiállításra kerül, és az
első hónap módosításán gondolkodom, hiszen
a pár ezer forintos nettó bérmegtartó kedvezményt lecserélném az erősebb kedvezményre.
Ezt már nem tehetem meg, mivel döntöttem az
egyik kedvezmény igénybevételéről.
Nem sétálhatok bele ebbe a csapdába, ha
ilyen esetben mindenféle kedvezményt kihagyok a bizonytalanságra tekintettel. Ha utólag
az igazolás megkerül, akkor a jobbfajta kedvezményt önrevízióval igénybe veszem, ha pedig
nem jön össze az igazolás, akkor marad a nettó
bérmegtartó, szintén önrevízió keretében.
Miért tehetem ezt meg? Mert egy teljesen
üres helyet töltök meg egy adókedvezménnyel,
nem pedig cserélek adókedvezményeket.

És még egy tanács
Végezetül: ne keverjük az önrevízió tilalmának
szabályát a jogszerűtlen választással. Ha jogszerűtlenül veszek igénybe kedvezményt vagy
a feltételek fennállta hiányában választok egy
adózási módot, akkor az önrevíziót tévedésem
okán, jogszerűen adom be.
Gyakori eset erre, ha a tao alapjának csökkentésére beírok fejlesztési tartalék miatti
kedvezményt, de a saját tőkében elfelejtettem
a lekötött tartalékot átvezetni. A kedvezmény
a feltételek hiánya miatt jogszerűtlen, azaz,
az önrevíziót muszáj beadni és – ha van – a
taohiányt megfizetni.

www.iranyadomagazin.hu

3. oldal

Munkaidő-nyilvántartás, avagy jó-e a jelenléti ív?

Erzse Tibor

Munkaidő-nyilvántartás, avagy jó-e
a jelenléti

ív?

Szerző: Erzse Tibor

Sokan szokták feltenni az alábbi kérdéseket:
• Jelenléti ív mellett kell-e munkaidő-nyilvántartást is vezetni?
• A beléptetőrendszer megfelel-e a munkaidő-nyilvántartás szempontjainak?
• Kinek kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet)?
• Alá kell-e írni a jelenléti ívet, munkaidő-nyilvántartást?
• Hogyan kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet)?

A Munka törvénykönyve az utóbbi időben állandó
változásokon megy keresztül, így már nehéz követni, mik is az éppen hatályos előírások. Cikkemben
a jelenléti ív körül próbálok rendet tenni.
2. Ha a jelenléti íven a munkavállalók ÉRKEZÉSE (pl. 7.53) és TÁVOZÁSA (pl. 16.42) kerül rögzítésre, akkor KELL külön munkaidő-nyilvántartás is.
A beléptetőrendszer megfelel-e a munkaidő-nyilvántartás
szempontjainak?

A törvényi előírás szó szerinti értelmezésével előtte azonban tisztázzuk a kérdéseket!

A beléptetőrendszer az ÉRKEZÉST (pl. 7.53) és a TÁVOZÁST
(pl. 16.42) rögzíti, így KELL külön munkaidő-nyilvántartás is a
BELÉPTETŐRENDSZER MELLETT.
Ugyan vannak olyan beléptetőrendszerek, amelyek az érkezési-távozási időkből beírják a munkaidő kezdetét és végét.
Ha van a cégnek beléptetőrendszere, minimális ráfordítással az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer hozzá illeszthető és elvégzi ezen
munkaidő-nyilvántartási feladatokat az érkezés-távozás adatokból.

Jogszabályi hely, az Mt. 134. §-a

Kinek kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást, jelenléti ívet?

1. A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság tartamát.
2. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a
teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét
kezdő és befejező időpontjának is.
3. Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

Az Mt. szerint a MUNKÁLTATÓNAK nyilván kell tartani a munkavállaló
munkaidejét!
FONTOS, hogy nem a munkavállaló a felelős a rossz nyilvántartás
vezetéséért!
Ha a munkavállalóra bízza a cég a munkaidő-nyilvántartás vezetését, mert olyan a jelenléti ív mintája (érkezéskor aláírás, távozáskor
aláírás), akkor sok jóra nem számíthat egy esetleges munkaügyi ellenőrzésnél.

Ebben a cikkben 3 klasszikus nyilvántartási módot fogok bemutatni és
felhívni a figyelmet a helyes kezelési módokra. A végén egy egyszerű,
de nagyon korszerű megoldást is fogok javasolni a munkaidő-beosztás nyilvántartása és bérszámfejtési adatok előkészítésére.

Jelenléti ív mellett kell-e munkaidő-nyilvántartást is vezetni?
Az Mt. szerint a munkavállaló MUNKAIDEJÉT nyilván kell tartani!
1. Ha a jelenlétiív-mintán tartja nyilván a MUNKAIDŐ KEZDETÉT (pl.
8.00) és VÉGÉT (pl. 16.30) a cég, akkor a jelenléti ív megfelel a
munkaidő-nyilvántartásnak, így NEM KELL mellette külön munkaidő-nyilvántartást is vezetni.

4. oldal

Alá kell-e írni a jelenléti ívet, munkaidő-nyilvántartást?
Nagyon egyszerű a válasz:
A teljesség és valósság feltétele, hogy a munkaidő-nyilvántartáson
minden mező naprakészen ki legyen töltve.

Az Mt. szerint a munkáltatónak kell nyilvántartani a munkavállaló munkaidejét.

www.iranyadomagazin.hu

Munkaidő-nyilvántartás, avagy jó-e a jelenléti ív?

Erzse Tibor

2. Az elektronikus megoldás, avagy Excel tábla.
Ezt egyszerűbb kezelni, mert rá lehet bízni egy vezetőre, aki az alá
tartozó munkavállalók munkaidejét vezeti.
Munkaidő kezdetekor: kizárólag a munkavállalók munkaidő kezdetét írja be.
Munkaidő végén: kizárólag a munkavállalók munkaidő végét és a
ledolgozott órát írja be.
Hónap végén: kinyomtatni, átnézetni a munkavállalókkal és aláíratni.
2013-as exceles munkaidőnyilvántartás-mintát az alábbi linken
tudják letölteni, az oldalon található „Letöltöm” gombra kattintva:
http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-segedanyagok/
jelenleti-iv-munkaido-nyilvantartas-minta vagy http://t7.hu/0sa4
3. Beléptetőrendszer
Ahogy fent írtam, kell mellette vezetni munkaidő-nyilvántartást is,
ha külön ilyen kimutatás nem nyerhető ki belőle.
Munkaidő kezdetekor: a munkavállalók húzzák le a kártyájukat,
ujjlenyomatukat stb.
Munkaidő végén: a munkavállalók húzzák le a kártyájukat, ujjlenyomatukat stb.

Úgy is mondhatnánk:
• ha VAN ALÁÍRÁS MEZŐ, akkor alá kell írni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet),
• ha NINCS ALÁÍRÁS MEZŐ, akkor nem kell aláírni a munkaidőnyilvántartást (jelenléti ívet).
Ha nem szeretnének aláírás mezőt, akkor is javaslok legalább 1 db-ot
a hó végére az esetleges későbbi viták, pereskedések elkerülése és a
cég bebiztosítása érdekében.
Az Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszerből munkaidőjegyzéket
tudnak nyomtatni, ami egy nagyon korrekt időelszámolás és kimutatás a munkavállaló felé.
Hogyan kell vezetni a munkaidő-nyilvántartást (jelenléti ívet)?
1. A klasszikus papíralapú megoldások: A3-as nyomtatvány, személyre szóló havi jelenléti ív, a sokmezős jelenléti ív stb.
Munkaidő kezdetekor: a munkavállalók kizárólag a munkaidő kezdetét írják be, ha van érkezés aláírás, akkor azt is.
Munkaidő végén: a munkavállalók kizárólag az aznapi munkaidővéget írják be, a ledolgozott órákat, ha van távozás aláírás, akkor
azt is. Ha csak egy aláírás van, akkor a munkaidő végén írják alá.

4. Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer
A beosztást kell elkészíteni vagy jelenlétrögzítő rendszerhez kell
kapcsolni.
Munkaidő kezdetekor: a rendszer automatikusan beírja a munkaidő kezdetét a beosztásból.
Munkaidő végén: a rendszer automatikusan beírja a munkaidővéget a beosztásból.
Ha jelenlétrögzítő rendszer is van
Munkaidő kezdetekor: a rendszer automatikusan beírja a munkaidőkezdetet a kártyaadatokból.
Munkaidő végén: a rendszer automatikusan beírja a munkaidővéget a kártyaadatokból.
Hónap végén: kinyomtatni, átnézetni a munkavállalókkal és aláíratni a munkaidőjegyzéket.

Erzse Tibor a http://www.munkaugyiforum.hu
szakértője. Tanácsait, írásait mára már több mint
6000 könyvelő és HR-es olvassa annak érdekében,
hogy mindig naprakész tudással várhassák a munkaügyi ellenőröket.
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Nem tudom, van-e összefüggés az orvosok külföldi munkavállalásai és a praxisjog értékesítésével kapcsolatos kérdések megszaporodása között. De akár van, akár nincs, egy praxissal rendelkező orvos életében
egyszer bekövetkezik az értékesítés pillanata. Még akkor is, ha éppen csak egy költözés miatt, egy másik
városban új területet vásárol.
Ennek viszont súlyos adóterhei lehetnek, ezért mindenképpen a döntés előtt érdemes ezeket tisztázni.
Mi az a praxisjog?
Az adózási kérdések tisztázásához pontosan tudnunk kell, hogy mi is
az, amit veszünk, majd később eladunk. A 2000. évi II. törvény alapján
a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által a törvényben
meghatározott orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. Mindez tehát egy személyhez
kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén idegeníthető el.
Mindebből az is következik, hogy ha az orvos egy társaság keretein belül végzi orvosi tevékenységét, a praxisjog akkor sem a társaság
tulajdona, azt az 1-es számlaosztályban kimutatni nem lehet. Ez a
vagyoni értékű jog az orvos mint magánszemély birtokában van. És
innen már egyenes a válasz az értékesítéskor felmerülő adóterhekre.
A praxisjog üzletszerű értékesítése nem értelmezhető, így adózási
oldalról kizárólag a személyi jövedelemadó, az egészségügyi hozzájárulás, illetve az illeték jöhet számításba.
Az értékesítéskor keletkező jövedelem
Már csak az a kérdés, hogy a személyi jövedelemadó-törvény melyik
paragrafusa alkalmazandó a témában. Az 59. § környékén az ingatlanok mellett a vagyoni értékű jogok átruházásából származó jövedelmek adózására is találunk szabályokat, de ebben az esetben mégsem
ezt kell alkalmazni.
A 28. § (5) bekezdés b) pontja elég egyértelműen meghatározza, hogy
egyéb jövedelemnek minősül „az önálló orvosi tevékenységről szó-
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Ha az orvos egy társaság keretein belül
végzi orvosi tevékenységét, a praxisjog akkor sem a társaság tulajdona, azt az 1-es
számlaosztályban kimutatni nem lehet.
ló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a
korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt,
szerzési értéket és a megfizetett illetéket meghaladó része”.
Az adókötelezettség meghatározásához tehát az eladási ár mellett
azt kell tudnunk pontosan meghatározni, hogy mennyi volt a szerzési
érték, illetve volt-e értékcsökkenés.
Ez utóbbi kérdés az egyszerűbb. Értékcsökkenés csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az orvos egyéni vállalkozóként működik, hiszen az
adózásában csak ekkor tudja ezt a személyhez fűződő jogot elszámolni.
Ha nem egyéni vállalkozóként működik, akkor nincs értékcsökkenés, viszont a praxisjog értékesítése akkor is magánszemélyként történik. Az eladási árból levonhatók a szerzésre fordított kiadások. Ebből
a legtipikusabbak:
• a praxisjog megvásárlására fordított összeg;
• a praxisjog megvásárlásához magánszemélyként felvett hitel kamatai;
• a praxisjog vásárlása után megfizetett illeték;
• a praxisjog vásárlása során felmerült egyéb költségek, mint például ügyvédi közreműködés díja, hirdetés stb.
Természetesen elkerülhetetlen a kiadások szabályszerű igazolása,
ami lehet például adásvételi szerződés, számla, hitelszerződés, illetve a
kamatok megfizetéséről szóló banki bizonylat vagy az illeték kiszabásáról
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Az ehotörvény 3. § (1) bekezdése szerint pedig a jövedelmet szerző
magánszemély 27%-os ehót fizet az összevont adóalapba tartozó
jövedelemnél az adó- (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett
jövedelem után.
Azaz, a jövedelem után összesen 16% szja-t és 27% ehót kell fizetni.
Érdekes kérdés lehet még az szja-törvényben az ún. „78%-os” szabály.
Az szja-törvény 29. §-a szerint, ha a jövedelem után a magánszemély
kötelezett a 27%-os eho megfizetésére, a megállapított jövedelem
78%-át kell jövedelemként figyelembe venni. Ez alól kivétel, ha az
költségként elszámolható vagy azt számára megtérítették. Ez utóbbit
kizárhatjuk, senki nem fogja neki megtéríteni. Az szja-ban a jövedelem pedig a szerzési értékkel csökkentett eladási ár, tehát itt sem érvényesítjük. Azaz marad a 78%-os szabály.
szóló határozat. Lehet, hogy ezek már sok-sok évvel ezelőtt felmerülő
kiadások voltak, de igazolásukra mindenképpen szükség van, és nem
lehet arra hivatkozni, hogy már elévültek, és ezért nem őriztük meg őket.
Ha van még olyan, aki alanyi jogon jutott a praxisjog birtokába,
az a bevételből gyakorlatilag nem tud levonni semmit, mivel szerzési érték hiányában sem értékcsökkenést nem tudott elszámolni,
sem illetékfizetési kötelezettsége nem volt. Azaz, szinte a teljes bevétele jövedelemnek számít.
És miután nem az ingatlanok vagy ingóságok eladásával azonos
adózási szabályt kell alkalmazni, itt fel sem merülhet az, hogy a
szerzési érték az eladási ár 75%-a.
Gondolkodhatnánk még az önálló tevékenységeknél használt
10%-os igazolás nélküli költségelszámolásra, de itt ezt sem lehet
alkalmazni, hiszen ez az összevonandó jövedelem részeként nem
önálló tevékenységnek minősül, hanem egyéb jövedelemnek. És itt
csak tételes költségelszámolás van, azaz bizonylatokkal igazolni kell
a szerzési értéket.
A jövedelem után fizetendő adók
A magánszemély által szerzett egyéb jövedelem után személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ráadásul mindkettő az eladó magánszemély terhe, hiszen a vevő is személyhez fűződő
jogot vesz, tehát biztosan egy másik magánszemély.
A személyi jövedelemadó a szerzési értékkel (és értékcsökkenéssel) csökkentett eladási ár 16%-a, melyre a jövedelemszerzés
időpontját követő negyedév első hónapjának 12-ig adóelőleget kell
fizetni.

Példa
10 évvel ezelőtt 6 millió forintért vásárolt praxisjog kerül eladásra. A
szerzéssel kapcsolatban költség nem merült fel. Az orvos a praxist 8
millió forintért kívánja értékesíteni.
Fizetendő adók:
eho: (8 000 000 – 6 000 000) × 78% × 27% = 421 200 Ft
szja: (8 000 000 – 6 000 000) × 78% × 16% = 249 600 Ft

Kérdések az illeték körül
Az adófizetési kötelezettség az eladót terheli, hiszen ő a jövedelmet szerző
magánszemély. Az illetéket annak kell fizetni, aki az önálló orvosi tevékenység praxisjogát megszerzi. Azaz, a vevőnek.
A vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett vagyon
terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 4%-a. Ezt az önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése esetén a praxisjognak a
terhekkel nem csökkentett értéke után kell megfizetni.
Egy esetben van mentesség ez alól. Akkor, ha a praxisjogot eladó
az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva, az említett törvény hatálybalépésétől volt jogosult az önálló orvosi tevékenység gyakorlására, azaz „alanyi jogon” szerezte a praxisjogát, és az első
alkalommal „kerül piacra”. Az illetékmentességre való jogosultságot
az önálló orvosi tevékenység praxisjogát szerző magánszemélynek kell
igazolnia az állami adóhatóságnál legkésőbb a fizetési meghagyás
jogerőre emelkedéséig. Ehhez szükség lehet az eladó részéről való
konstruktív közreműködésre is, pl. a MOK által kiadott praxisjog-igazolás másolata egy példányának átadásával.

www.iranyadomagazin.hu

7. oldal

Nyugtaadási, számlaadási kötelezettség elmulasztásának szankciói

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
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Nem igazán kellemes a téma, de mégis folytatjuk a korábbi magazinban megkezdett esetek sorát, azaz,
hogy mikor számíthatunk mulasztási bírságra. A foglalkoztatott be nem jelentése mellett a másik főbűn a
nyugtaadási kötelezettség elmulasztása. A számlaadás elmulasztása nem a könyvelők „sara”, ezért a cikk
megírásakor azt is szem előtt tartottam, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek a bírság
elkerülése érdekében.
Ez is egy főbűn
Olyannyira komoly tételről van szó, hogy a vállalkozó akár 1 millió forintos bírsággal is sújtható. Ez az érték a plafon, ami azt jelenti, hogy
ha nincs enyhítő körülmény, akkor 1 millió
forintot kell kiszabni. Az első mulasztók 100–
200 ezer forint közötti bírságra számíthatnak,
és általában ezt kétszerezik a következő mulasztásnál. Persze az egyéb körülmények ronthatnak (ritkán javíthatnak) az értéken.
Figyelembe szokták azt is venni, hogy volt-e
esetleg az ellenőrzések láncolatában jogkövető magatartás, azaz szabályos nyugtaadás. Azt
sem árt tudni, hogy ugyanezt a tételt szabják ki
akkor is, ha valaki kézi nyugtát ad, pedig pénztárgépet kellene használnia. Az online gépek
kapcsán ez most téma. Ne keverjük: ha egy
kiskereskedésben szabályosan kiállított számlát adunk az értékesítésről, akkor nem köthet
bele a revizor, hogy miért nincs pénztárgép.
Viszont ahol pénztárgépet kellene használni
(pl. cipész), ott a kézi nyugta kevés lesz.

Az alkalmazott is bírságolható
Kapcsolódó büntetésként az adóhatóság
10 és 50 ezer forinttal azt az alkalmazottat is
megbünteti, aki ténylegesen mulasztott. És itt
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nemcsak a munkajogi alkalmazottat kell érteni, hanem minden olyan személyt, aki a pult
túloldalán volt, és nem adott nyugtát. Tehát
a vállalkozó rokona, aki szívességi munkában
besegít, bírságolható. Arról egyébként nem
szól tovább a történet, hogy ezt a bírságot valójában kinek kellene lenyelnie, a szabályozás
az alkalmazotton keresztül akarja a vállalkozó
jogkövető magatartását kikényszeríteni. Még
néhány éve volt egy tiszavirág-életű harmadik
szint is, mely szerint az alkalmazott közvetlen
felettese is bírságolható, de ez a szabály most
nincs érvényben.

Ráadás: az üzletbezárás
Mindezek tetejére a rendszeres mulasztókat
üzletbezárással is lehet büntetni. Ha az első
mulasztástól számított 1 éven belül hibázik a
vállalkozó, akkor 12 nyitvatartási napra kell
bezárni az üzletét. Ismételt mulasztás esetén
30, majd 60 nyitvatartási napra zárja be az
üzletet a NAV. A láncolat akkor szakad meg,
ha valaki 3 évig tiszta. Ezt elérheti úgy is, hogy
nem ellenőrzik ezen idő alatt, vagy ha igen,
akkor az ellenőrzésekkor szabályosan járt el.
Mi van azzal, akinek nincs üzlete? Ilyen lehet például piaci vásáros esete. Az üzlethelyi-
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séggel rendelkezők iménti hátrányának lefaragása érdekében az „alap” mulasztási bírság
mellé üzlethelyiség lezárását helyettesítő bírság kiszabásának van helye. Egyéni vállalkozónál 200 ezer forintos, más vállalkozó esetén
500 ezer forintos plafonnal kell számolni.

Mikor történik meg a nyugtaadás elmulasztása?
A kérdés kapcsán elő szokott kerülni az a kérdés is, hogy a nyugta kibocsátásának legkésőbb mikor kell bekövetkeznie. Hallani lehet
innen-onnan, hogy már a pénz átvétele után
elkéstünk a nyugtaadással. A média szívesen

Ha egy kiskereskedésben
szabályosan kiállított
számlát adunk
az értékesítésről, akkor nem
köthet bele a revizor,
hogy miért nincs pénztárgép.
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gépen), addig az ellenértéket nem vehetem
át. Arra kell figyelni, ha a nyugta kinyomtatásra került, és nincs a kezemben sem az áru,
sem a pénz, akkor a következő mozdulat a
nyugta átadása legyen.
Kézi nyugtánál meg triviális: ha kitöltöm,
akkor a következő mozdulattal átadom.
Fokozva a hangulatot: adódik az a technikai kérdés is, hogy bele kell-e a vevő kezébe
erőszakolnom a nyugtát vagy sem. Itt az a
fontos, hogy az elkészült nyugta akadálymentes átvételének lehetőségét kell biztosítani.
Magyarul, ha a vevő orra elé rakom le, akkor
azzal már nem szabadna vitatkozni.

Jönnek az online pénztárgépek

felkapja az ilyen eseteket, mintegy „elrettentő
példaként”.
Azt megállapítani, hogy volt-e túlkapás
vagy sem, az elbeszélések alapján nehéz volna megmondani, nem is célunk.

Az áfatörvény alapján több időpontot
kell összehangolni
Teljesítés időpontja: amikor mindkét fél teljesít, azaz az árut átadom, a másik fél fizet. Ezt
abból lehetne összerakni, hogy az áfatörvény
szerinti tulajdonjogi rendelkezést akkor adom
át egy boltban, ha azt ott helyben kifizeti a vevő,
addig az enyém a portéka. Tehát a teljesítési
időpontja, mikor mindkét fél rendezte a dolgát.
Bizonylatolás határideje: teljesítésig, de
legfeljebb a teljesítést követően haladéktalanul. Igen, elég érdekesen hangzik, de nyilván
az utóbbival kell foglalkozni.

Egy normál vásárlási szituációban ez azt jelenti, hogy ha a visszajáró pénz rendezését követő mozdulat a nyugta vagy számla kitöltésére irányul, akkor az szabályos. Nyilván ebbe az
is belefér, ha a visszajáró pénzzel együtt adom
a nyugtát. Más a helyzet a pénztárgépekkel,
pontosabban azokkal a pénztárgépekkel, ahol
a pénztárgép egyben a kasszát is tartalmazza.
Ott ez az időpont akkor stimmel, ha nem kell
visszaadni a pénzből. Ha vissza kell adni, akkor a kassza kinyitásához ütni kell a pénztárgépbe az ellenértéket, tehát még a teljesítést
megelőzően elkezdjük a nyugtát készíteni.

És ha nem kéri a nyugtát a vevő?
És mielőtt a kérdés jönne: a kiállított nyugtát
át is kell adni, ez is a bizonylatolás része. Azt
már nem lehet kijelenteni, hogy amíg a nyugta nyomtatódik (pl. valamilyen lendkerekes

Lehetett már olvasni a médiában, hogy az
online pénztárgépek bevezetésével az ellenőröknek be sem kell tenni a lábukat az üzletbe ahhoz, hogy megállapítsák a mulasztást.
Vagy legalábbis annak gyanúját. Az üzlet előtt
valamilyen számítástechnikai eszközzel (pl.
tablettel) várakozó ellenőrök felcsatlakoznak
a nav rendszerére, és figyelik, az üzletben
levő pénztárgépbe ütnek-e be bevételt.
Amennyiben azt tapasztalják, hogy a
pénztárgép bevételt nem rögzít, de a boltból
áruval teli táskákkal sétálnak ki vásárlók, akkor alapos gyanú merülhet fel arra, hogy az
eladók elmulasztották a nyugtaadási kötelezettségüket.
Nem tudjuk, hogy ez csak fenyegetés,
vagy tényleg lesznek ilyen esetek. Mindenesetre meglepő volt, hogy a napokban egy
nav-vezető által tartott előadáson is felmerült ennek lehetősége. Reméljük, az idő ezt
a kérdést is megoldja, és a gyakorlatban
csak a tényleges mulasztók számíthatnak
szankciókra.
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Az ekho, azaz az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás eredetileg a „művész” szakmák kiváltsága volt.
A sportolók megjelenése az ekho szabályozásában felerősítette a jelentőségét, azért is, mivel élvonalbeli
sportolók esetén az értékhatárt rendesen megemelték. Nézzünk bele a részletekbe. A cikk során végig nem
nyugdíjas, nem külföldi sportemberről lesz szó.
Ekhóval rendezni a közterheket sportoló esetén akkor lehet, ha van egy
kifizetőnk (egyesület, sportszövetség), amely egy sportolóval, edzővel vagy
sportszakemberrel köt megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződést.

Ha munkaviszonyra szeretném az ekhót választani
Kezdjük a munkaszerződéssel, mert e téren találunk komolyabb korlátozásokat. Ha munkaviszonyra kifizetett bért akarunk ekhóztatni,
akkor az csak a minimálbér felett működik.
Ez mindenféle variációban igaz:
• Munkaviszonyt létesítünk edzői munkakörre, havi 200 000 forintért.
Itt a válasz az, hogy a 98 000 Ft feletti részre lehet ekhóval adózni.
• Munkaviszonyunk van az egyesülettel titkári munkakörre havi
120 000 forintért, és ugyanennél az egyesületnél edzői munkakörre is szerződünk havi 90 000 forintért. Mivel a másik munkakör
lefedi a 98 000 Ft-ot, így az edzői munkakör teljes összegére lehet
az ekhót választani.
• Munkaviszonyunk van „A” egyesületnél edzői munkakörre havi
100 000 forintért. Van egy másik munkaviszonyunk „B” egyesületnél szintén edzői munkakörre havi 120 000 forintért. Itt az edző
választhat:
○ vagy „A” egyesületnél 98 000 Ft-ig normál szabályok szerint
adózik, és a 2000 Ft után, illetve a „B” egyesület 120 000 forintja után ekhózik;
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○ vagy „B” egyesületnél 98 000 Ft-ig normál szabályok szerint
adózik, és a 22 000 Ft után, illetve az „A” egyesület 100 000
forintja után ekhózik.
• Munkaviszonyunk van „A” egyesületnél edzői munkakörre havi
100 000 forintért. Van egy másik megbízási jogviszonyunk „B”
egyesületnél szintén edzői munkakörre havi 120 000 forintért. Itt
az edző választhat:
○ vagy „A” egyesületnél 98 000 Ft-ig normál szabályok szerint
adózik, és a 2000 Ft után, illetve a „B” egyesület 120 000 forintja után ekhózik;
○ vagy „B” egyesületnél 98 000 Ft-ig normál szabályok szerint
adózik, és a 22 000 Ft után, illetve az „A” egyesület 100 000
forintja után ekhózik.
• Munkaviszonyunk van „A” egyesületnél edzői munkakörre
50 000 forintért. Van egy másik munkaviszonyunk „B” egyesületnél
110 000 forintért. Ebben az esetben csak az a variáció él, hogy „B”
egyesületnél 98 000 forintig a normál szabályok szerint adózunk,
és 12 000 Ft után, illetve az „A” egyesület 50 000 forintja után pedig mehet az ekho.

Ha nem munkaszerződés keretében szeretném az ekhót
választani
Az egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén nagyobb mozgásterünk van. Annak arányában lehet a 25, 50, illetve 100 millió
forintos ekhós keretünket kihasználni, amilyen mértékben a normál
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Az ekho körüli problémák a sporttal kapcsolatos tevékenységek esetén

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

messze a számított értékhatár alatt leszünk, tehát a 100 000 forint
után mehet az ekho.
• Megbízási jogviszonyom van edzői munkakörre havi 150 000 forintért. Ha nincs más ekhós tétel kilátásban az adott évben, akkor
ki lehet forintra hozni az optimális számot. Átugorva a szükséges
matematikai feladványt: 6739 forintra kell kérni a normál adó- és
járulékfizetést, 143 261 forintra pedig mehet ekho. Itt feltételezzük, hogy a 25 milliós plafon az irányadó.

Tisztázzuk az értékhatárokat
Említettem három értékhatárt is. 25 millió az alap.
50 millió az értékhatár, ha az adott sportági szakszövetség első
osztályú versenyrendszerében induló csapat, sportoló edzőjéről
van szó.
100 millió forint az értékhatár, ha az adott sportági szakszövetség
első osztályú versenyrendszerében induló sportolóról van szó. Ez a
szabály sportágtól függetlenül igaz, persze kell, hogy létezzen az adott
sportágnak első osztályú versenye hazánkban.
szabályok szerinti adókötelezettségünk is teljesítve van. Az ekhózható
értékhatár 25, 50, illetve 100 millió forintos éves plafonja akkor használható ki, ha bármely más jogviszonyban éves szinten a minimálbérig megfizették a járulékokat.
Nézzünk erre is eseteket:
• Munkaviszonyom van edzői munkakörre havi 50 000 forintért „A”
egyesületnél, emellett „B” egyesületnél havi 100 000 forintos megbízási jogviszonyom van szintén edzői munkakörre. A „B” egyesületnél lévő megbízási jogviszonyra a 25 millió forint 50/98-áig lehet
ekhót választani. Az már látszik, hogy a havi 100 000 forintunkkal

Nem munkaszerződés esetén annak arányában lehet az ekhós keretünket kihasználni, amilyen mértékben a normál szabályok
szerinti adókötelezettségünk is teljesítve van.

Megpróbálom az alábbi ábrával is szemléltetni, hogy az ekhóban
milyen mozgástere van egy sportolónak.

Sportoló vagy edző
mint magánszemély
munkaszerződés alapján akar
ekhózni?

Igen

Van máshol munkaviszonya vagy egyéb
jogviszonya, ahol
a jövedelme eléri a
minimálbért?

Nem

Nem

Az adott munkaviszonyon belül csak
a minimálbér feletti
részre lehet ekhót
választani

Igen

Bármely más
jogviszonyában
megfizetik legalább
a minimálbér után a
közterheket?

Igen
Az ekho választható
25, 50, 100 millió forintos
értékhatárig

Nem
Az ekho csak arányos értékhatárig választható
Képlet: közterhekkel rendezett éves összeg / minimálbér
éves összege × ekhoértékhatárok
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Cikk cím Szerző
Önkéntes
pénztári tagdíj előre-utólag...

P. Király Ágnes

Önkéntes pénztári tagdíj előre-utólag…
Szerző: P. Király Ágnes

A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adózási szabályok általánosságban egyszerűen összefoglalhatók: a munkáltató az adott hónapban
kiadott/átutalt – az Szja tv. 71. §-nak megfelelő –
juttatás után a következő hónap 12-ig bevallja és
befizeti az őt terhelő adót és járulékot. Az adóalap
a juttatás mértékének 1,19-szerese, ami után 16%
szja és 14% eho illeti a költségvetést.
Több havi juttatás egyszerre

A havi hozzájárulás összegét önállóan kell vizsgálnunk a nyugdíjpénztárra – de együttesen, ha több nyugdíjpénztárba is utal a munkáltató
–, és ugyanígy önállóan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóra. Mindkettő külön-külön elérheti a minimálbér 50%-át (2013-ban 49 000
Ft). Azonban össze kell számítanunk az egészségpénztárba és az önsegélyező pénztárba utalt havi összeget, ugyanis a kettő együtt nem
haladhatja meg a minimálbér 30%-át (2013-ban 29 400 Ft). (Az 500
ezres szabálytól most természetesen eltekintünk, hiszen azt önmagában egy nyugdíjpénztári maximum is kimeríti.)
Tehát az, hogy a fenti értékhatárt ne lépjük át a havi pénztári tagdíj-hozzájárulással, a kedvezményes közteher alkalmazásának csak az
egyik feltétele.

Mi a teendő, ha nem csak egy hónapra vonatkozó juttatást adunk ki,
például az Étkezési Erzsébet-utalványból háromhavit egyszerre osztunk ki a dolgozóknak? A háromhavi érték után a tényleges kiosztás
hónapja szerint adózunk (a megfelelő adminisztrációs kötelezettségek
betartása mellett kedvezményesen).
Igaz-e ez minden juttatásra?
Van kivétel, mégpedig az önkéntes pénztárak több havi tagdíja.

Öpt.-tagdíj adózása
Az Szja-törvény 71. § (3) bekezdése évek óta változatlan szabályokat
tartalmaz az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulásra vonatkozóan. A kedvezményes közteher alkalmazásához hármas
feltételnek kell teljesülnie.

Második feltétel

Első feltétel

„Ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott
hónapra más juttatótól nem volt”

„Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50%-át,
b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénz
tár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30%-át,
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50%-át
meg nem haladó rész.”

Mit jelent ez a mondat a munkáltatói adminisztráció szempontjából?
Azt, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell a munkavállaló nyilatkozatával, ha pénztári tagdíjat fizet. A megfogalmazásból az is következik, hogy a nyilatkozatnak adott hónap(ok)ra kell vonatkoznia. Ha
valamely hónapra valamely jogcímen – jogcímen további definíció
hiányában a fenti a)-b)-c) pontokat érthetjük – a munkavállaló más
juttatótól is kap tagdíj-hozzájárulást, akkor se béren kívüli juttatás-
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Önkéntes pénztári tagdíj előre-utólag...
Cikk P.
cím
Király Szerző
Ágnes

A jelenlegi hatósági álláspont szerint az
ehót megállapítani, bevallani és megfizetni
a fenti szja-szabálytól függetlenül az átutalás hónapjára kell.
ként, se egyes meghatározott juttatásként nem fizethetünk neki egy
fillért sem. Ha mégis megtesszük, akkor az összevonandó jövedelemként adóköteles. Ugyanez a helyzet, ha nem rendelkezünk a
fenti nyilatkozattal.

Harmadik feltétel
„…továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy – az adott
hónapokra vonatkozó összegek közlésével – több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.”
Azaz alapeset a havonkénti utalás, amelyre nincs a többi béren
kívüli juttatástól eltérő szabályozás a jövedelem keletkezése és az adóbevallási kötelezettség vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy amelyik
hónapban megtörtént az átutalás a pénztár felé, abban a hónapban
keletkezett a munkavállaló jövedelme, és annak a hónapnak a kötelezettségeként kell bevallanunk és a közterheket megfizetnünk.
Más a helyzet akkor, ha több hónap tagdíját utaljuk át egyszerre
a pénztárnak. A fenti szabály ezt is megengedi, előre utalásnál korlát
nélkül, utólagosan viszont csak legfeljebb három hónapra. Több havi
utalásnál viszont kapunk útmutatót arra, hogyan kell értelmeznünk a
jövedelem időpontját és mikor kell bevallanunk.
„Egyösszegű utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A megállapított
adót a kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként
vallja be és fizeti meg.”
Bontsuk szét ezt a rendelkezést a két esetre!
Ha előre utalunk – feltéve, hogy a pénztárral közöljük ezt a körülményt, megjelölve a hónapokat a vonatkozó összegekkel –, akkor
azokban a hónapokban keletkezik a jövedelem, amely hónapok szerepelnek a pénztári adatközlésünkben. Az adóbevallásban is azokban
a hónapokban szerepeltetjük és az adót is akkor fizetjük.

Tehát tegyük fel, hogy mivel pénzügyi lehetőségeink megengedik,
előre befizetünk a pénztár(ak)nak 6 havi tagdíjat. Hogyan adózunk
az egyszerre befizetett összeg után? Minden egyes hónapban be kell
vallanunk az adott havi tagdíjat az aktuális hónapra vonatkozó szabály
szerint. Ha időközben netán adómérték-változás történik, mondjuk
egy évváltásnál, akkor az adókötelezettségünk is követi ezt a változást.
Utólag is utalhatunk legfeljebb három hónapot. Mivel erre az
esetre is szól az a szabály, hogy a megfelelő hónapokra vonatkozóan
kell az adókötelezettséget megállapítani, ugyanúgy számolunk, mint
az előző esetnél. Vagyis úgy állapítjuk meg a fizetendő adót, mintha az
adott vonatkozási hónapokban adóznánk. A különbség ott van, hogy
az utalás hónapjának bevallásában szerepeltetjük és a következő hó
12-ig fizetjük be egyszerre az adót.

Eho
Mivel az évváltásnál az szja nem, de az eho mértéke változott, többekben felmerült a kérdés, hogy az szja szerinti levezetést kell-e alapul
venni az ehónál is. Logikusnak tűnne, hogy mivel a juttatásokból keletkező jövedelem időpontját az Szja-törvény határozza meg, az eho
pedig az így meghatározott jövedelem szerinti adóalapra vonatkozik,
és mindkettő a munkáltató kötelezettsége, a két adónemet eltérő rendelkezés hiányában nem kell elválasztani egymástól.
A jelenlegi hatósági álláspont szerint az ehót megállapítani, bevallani és megfizetni a fenti szja-szabálytól függetlenül az átutalás
hónapjára kell. Ez az értelmezés sajnos megnehezíti a bérszámfejtést,
adóbevallás-készítést, mivel külön nyilvántartást kell vezetni ahhoz,
hogy a két adónem szerinti kötelezettség egymástól időben elválasztva megállapítható legyen.

P. Király Ágnes a Top Cafeteria Kft. tulajdonos ügyvezetője, mérnök-közgazdász, adótanácsadó és okleveles adószakértő, bejegyzett
igazságügyi szakértő. Több mint 10 éve foglalkozik a cafeteria szakterületével. Rendszeresen publikál gazdasági szaklapokban,
gyakran kérik fel szakértői nyilatkozatokra,
előadásokra. Munkatársaival kiemelkedő eredményeket értek el a
cafeteria-rendszerek bevezetésében, minőségi működtetésében.
E-mail cím: kiraly.agi@top-cafeteria.hu
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Önnek kell ilyen szabályzat? Az ajándékutalvány buktatói

Fata László

Önnek kell ilyen szabályzat?

Az ajándékutalvány buktatói
Szerző: Fata László

Egyszer azt hallom, hogy korlátlanul adható ajándékutalvány, máskor meg a csekély értékű keretekre hivatkozva az évi 30 000-et sem érhetjük el. Emellett több cég gyakorlatát vizsgálva nem is ez a keretvizsgálat az
ajándékutalvány kiadásának legnagyobb problémája, hanem hogy sokaknál nem áll rendelkezésre ehhez
a szükséges kiegészítő szabályzat.
Úgy általában azt gondoljuk az ajándékutalványról, hogy ez a juttatás
51,17% közteherrel adható, mivel az ilyen utalvány egyes meghatározott juttatásként adózik majd. (Az egyes meghatározott juttatások után
a juttatás értékének 1,19-szeresére kell számolnunk 16% személyi
jövedelemadót és 27% ehót.)
Bárcsak ilyen egyszerű lenne a helyzet.
Sajnos sok esetben azt látom, hogy bár befizették az 51,17% közterhet, egy-egy hiányzó dokumentum miatt közel 100% adót kellett
volna utalni az államkasszába, hiszen a szabályoktól eltérő kiadáskor
jövedelemként adózik majd az ajándékutalványunk is.

Kinek nem kell szabályzat?
A legegyszerűbb a helyzet, ha csekély értékű ajándékot adunk.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény így határozza ezt meg:
(3) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a legfeljebb évi három alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás
vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles
jövedelem, ha azt
aa) a munkáltató a munkavállalójának […] juttatja…
(5) E § alkalmazásában
a) csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás.
Semmi pluszfeltétel, csak darabszám- meg értékhatárkorlátok. Ha ezt
betartjuk, nagy bajunk nem lehet.
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Maximum háromszor adjon a munkáltató ajándékutalványt, és
egyik juttatás alkalmával se lépje túl a 9800 forintos értékhatárt, akkor
egyértelműen 51,17% közterhet kell fizetnie.
Ha mondjuk már négyszer adnánk 5000 forintos értéket, azzal is
baj lesz. Hiába kevesebb ez az összesen 20 000 forint, mint a 3x9800,
a négy kiadási alkalom miatt az első három ötezrest 51,17% közteherrel adóztathatjuk, de a negyedik tételre jövedelemként kell megállapítani és megfizetni az adóterheket. (Hacsak az alábbi szabályokat
nem teljesítjük.)
Hasonlóan átlépi a csekély értékű ajándék korlátait, ha egy alkalommal adunk 20 000 forintos utalványt. Mindegyik esetre megoldás
lehet, hogy 3 × 9800 Ft alatti értékkel dokumentáljuk a kiadást.
A négyszer 5000 Ft helyett adjunk 8000–8000–4000 forintokat, és
az egyszer 20 000 Ft is papírozható hasonlóan akár úgy, hogy a kiadási dokumentumokban egymást követő 3 munkanapra dátumozzuk az
átvételt.
Nagyobb értékű ajándékozás esetén a személyi jövedelemadóról
szóló törvény a 70. paragrafusának 1a) pontját kell figyelnünk.
(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a) a munkáltató által
aa) valamennyi munkavállaló […] részére azonos feltételekkel és
módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogo-

Egy-egy hiányzó dokumentum miatt közel
100% adót kell utalni az államkasszába.
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Önnek kell ilyen szabályzat? Az ajándékutalvány buktatói

Fata László

Az előző 70. paragrafust továbbolvasva erre is kapunk választ.
(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a) a munkáltató által
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló […] által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti
és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján
ba) több munkavállaló […] részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott
szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító
utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet
is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott
keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak
körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a
beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más
– munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő –
közös ismérv alapján határozza meg.

sító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az
esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék- vagy
szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy
a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető.
Ha tehát nem fértünk bele a csekély értékű ajándékozás korlátaiba,
akkor is adhatjuk az ajándékutalványt 51,17% közteherrel, ha mindenkinek egyformán adjuk vagy mindenki egyforma értékű keretös�szeg terhére választhatja ezt (pl. cafeteria-rendszerben).
Ráadásul, ha nem lehet fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználni az ajándékutalványt, akkor a leírt szabály betartása esetén még
összegszerű korlátozást sem kapunk a kiadására.

Kinek kell kiegészítő szabályzat?
A legtöbb gondot az okozza, hogy a munkáltató nem mindig ad egyformán ajándékot és át is lépi az előbb leírt „csekély értéket”.
Egy csoport dolgozó többet kap, mint mások. Sőt előfordulhat,
hogy lesznek, akik egyáltalán nem részesülnek ajándékutalványban.
Vajon ilyenkor is beleférhetünk az ajándékutalványunkkal az
51,17% közteherrel adható juttatások közé, vagy már jövedelemként
kell adóznunk?

Szerencsére a nem egységesen adott nem csekély értékű ajándékutalvány is lehet egyes meghatározott juttatás. Ehhez azonban az kell,
hogy ha nem egyforma összegben osztunk ajándékutalványt vagy
nem egyforma mértékű keretösszegben kínáljuk ezt fel, akkor egy kiegészítő szabályzatot kell készítenünk. A szabályzat fő kritériumaként
annyit kell szem előtt tartanunk, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos
jellemzőket ne használjunk a csoportok megalkotásához. Emellett az
egyenlő bánásmódot sértő, diszkriminatív meghatározást sem szabad
belefogalmaznunk.
Ha már van a fenti szabályoknak megfelelő cafeteriaszabályzat a
munkáltatónál, ami kezeli az ajándékutalványok kiadását is, akkor
természetesen ez elegendő lesz. Nem kell külön az ajándékutalvány
miatt kiegészítő szabályzatot készíteni.
Ne feledjük! A kiegészítő szabályozás hiányában a különböző értékben kiadott ajándékutalványok nem teljesítik az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó feltételeket, így 51,17% helyett egyéb
jövedelemként közel 100% adót kell fizessünk utánuk.
Fata László – cafeteria-szakértő
2005 óta foglalkozik béren kívüli juttatásokkal.
A Cafeteria TREND magazin (www.
cafeteriatrend.hu) alapítója, szerkesztője. Eddigi
munkája során több mint 70 000 munkavállaló
cafeteria-rendszerébe szólt bele
közvetlenül.
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Októberben újra tao-előleget kell fizetni
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A társaságiadó-előleget a jelenleg is hatályos szabály szerint a korábbi évek eredménye alapján kell megfizetni, akkor is, ha idén kevesebb nyereségre számíthatunk vagy valamilyen adókedvezmény miatt kevesebb
lesz a fizetendő adónk. Vajon hogyan lehet megúszni az adóelőleg- túlfizetést és milyen veszéllyel jár, ha
valaki rosszul kalkulál a várható nyereség tekintetében?
Az előleg kialakulása
Az évente leadott 29-es társaságiadó-bevallásban arról is bevallást kell tenni, hogy
a következő hónapokban, negyedévekben
mennyi előleget kell majd fizetni.
Havonta kell adóelőleget fizetni, amen�nyiben az előző évi fizetendő adó az 5
millió Ft-ot meghaladja, illetve negyedévente kell adóelőleget fizetni, amen�nyiben az előző évi fizetendő adó kevesebb, mint 5 millió Ft. Októberben
nekik is elérkezik egy újabb fizetési időpont.
A május 31-ig leadott 1229-es bevallásban
bevallott társasági adó alapján kell fizetni előleget a 2013. III. és IV., illetve a 2014. I. és
II. negyedévében. Tehát ha valaki 2012-re 1
millió forint társasági adót vallott be, annak
2013. október 20-ig akkor is meg kell fizetnie
a 250 ezer forint előleget (az adó negyedét),
ha ebben az évben várhatólag sokkal kisebb
lesz a nyereség vagy akár egyáltalán nem lesz
pozitív eredménye.
Mérséklési kérelem
Az adózóknak lehetőségük van méltányossági
alapon kérni az adóelőleg mérséklését. Amen�nyiben a tárgyévi társasági adó várhatóan kevesebb lesz, mint az előző évek alapján megállapított előlegek összege, és nem szeretnénk közel
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másfél évig a
NAV-nál tartani
kamatmentesen a pénzünket, akkor levélben kérelmezhetjük a fizetendő társaságiadóelőleg összegének mérséklését.
Kérelmünket alá kell támasztanunk főkönyvi kivonattal, beszámolóval. Fontos, hogy
levelünket az előleg esedékessé válása előtt
postázzuk a NAV részére, különben kérelmünket nem fogadják el.
A jogtalanul kért előlegmérséklésekhez
azonban szankció is tartozik. Az Art. 172. § (13)
alapján az adózó 20%-ig terjedő mértékű bír

www.iranyadomagazin.hu

ságot
fizet,
ha az előző
időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték, és ezért
kevesebb adóelőleget fizetett, mint
amennyit tényleges eredménye alapján
kellett volna. A bírság alapja az előző időszak
adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és
a mérsékelt adóelőleg különbözete.
Ha például 2013-ra (az előző évek
alapján) összesen 1 millió forint előleget
kellene fizetnünk, de azt kérésünkre 200
ezer forintra mérséklik, a tényleges 2013-es
adó viszont 500 ezer forint lesz, akkor 800
ezer(!) forint után kell 20%-os mulasztási
bírságot fizetni!

Könyvajánló: G. Crabtree és B. B. Harzog – Biznisz matek válallkozóknak

Könyvajánló

Greg Crabtree és Beverly Blair Harzog:

Biznisz matek vállalkozóknak

avagy miért csak kevés vállalkozó csinál nagy profitot?
Sokunkat érint az a probléma, miszerint nem értjük tisztán a könyvelőnk által nyújtott beszámolókat, kimutatásokat… Hogyan tudsz ezen
segíteni? Rakj le új alapokat!
Veled előfordult már, hogy vállalkozó ügyfeled úgy nézett rád,
mint borjú az új kapura, és azt kérdezte, honnan fizesse
be az áfát vagy a tao-t, amikor a számlán nincs is annyi
készpénz? Érezted már úgy, hogy egyoldalú a kommunikáció közted és vállalkozó ügyfeleid között?
Szerencsés esetben azért lettünk vállalkozók, mert
egy ötletből akarunk létrehozni valami újat, szenzáció
sat, és nem utolsósorban profitot. Azonban kevesen
vannak megáldva azzal a képességgel, hogy a kezdetek
után a távolba tekintsenek, pénzügyi és üzleti tervekkel
támasszák alá céljukat.
Én bátran kijelenthetem, hogy rajta tartom a kezem
cégünk pénzügyi érrendszerén a folyamatos kimutatásokkal és az állandó kommunikációval, amit a könyvelőmmel ápolok. De én sem
voltam mindig ebben az előnyös helyzetben, és most szeretném bemutatni azt a könyvet, ami megváltoztatta a pénzügyekhez való hozzáállásom!
Nem lehet egy céget szilárd alapokra helyezni, ha nincs megalapozott és rendszeres kapcsolat, kommunikáció. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az olyan cégvezetőket, akik még nem állnak a pénzügyi
kimutatások elemzésének magas szintjén, el kell kezdeni rávezetni,
képezni. Erre nyújt szuper lehetőséget a Biznisz matek vállalkozóknak
– avagy miért csak kevés vállalkozó csinál nagy profitot? című könyv
Greg Crabtree és Beverly Blair Harzog írásában. Számomra óriási segítséget nyújtott a kimutatások szükségességének felismerésében ez
a könyv. Úgy érzem, nemcsak vállalkozó társaimnak kötelező olvasmány, melyet a teljes elsajátításig naponta ajánlok forgatni, hanem
kötelező minden könyvelő számára, hogy megtanuljon a vállalkozó
nyelvén beszélni és legendás elemekkel egészítse ki szolgáltatásait.
Miről is olvashatsz?
Elolvashatod a siker azon kulcsait, amelyek használatával sikeres
céget építhetsz és személyes gazdagságra tehetsz szert. Egészségesen

tarthatod a vállalkozásod a folyamatos pénzügyi mérőszámok és kimutatások értelmezésével és megtudhatod, mi a kapcsolat a munkaerő hatékonysága és a nyereségesség között. Meg fogod érteni az
adók kezelésének „hogyanját”, hogy ne legyen többé az adóhivatal
a hiteleződ! Áttekintheted, hogy milyen jelentésekre van
szükséged, és hogy a te esetedben milyen gyakorisággal
kell ezeket elkészítened. Ezeknek az elveknek a segítségével
világklasszis vállalkozó lehet belőled! Olvasd el többször és
ültesd át a gyakorlatba!
Zárásként hadd idézzem egy kedves vállalkozó barátom,
Molnár Szabolcs szavait, aki az első olvasás után bibliájává
tette a könyvet!
„Legendás szolgáltatást akarsz nyújtani cégvezető ügyfeleidnek? Meg akarod találni a közös nyelvet velük? Akkor
ez a könyv jelenti a kulcsot számodra! Én már láttam tönkremenni
könyvelői vállalkozást, hisz attól, hogy valaki jó könyvelő, még nem
jelenti azt, hogy a cégét is profitábilisan menedzseli.
Ha te jól akarod végezni a könyvelői munkádat, akkor ezt a könyvet
azért kell többször is elolvasnod, mert az összes kulcs megtalálható
egy profi könyvelési vállalkozás működtetéséhez. Elképesztő lehetőség van az iparágatokban!”
A kulcs a saját vállalkozás fejlesztése, és az e könyvben rejlő gyakorlati tippekkel kiaknázható minden olyan óriási lehetőség, fellelhető minden olyan legendás szolgáltatási recept, mellyel biztosíthatod a
sikered, akár mint könyvelési szakértő, akár mint vállalkozó.
Remélem, hogy ez a könyv neked is megmutatja azokat a kézenfekvő lehetőségeket, amelyekkel nagyon könnyű legendás könyvelési
szolgáltatást nyújtani a megbízók legnagyobb örömére.
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.
Kétszemélyes bt.-ben (egy kültag + egy beltag) a társasági szerződés szerint a beltag az üzletvezetés ellátásán kívül tagsági jogviszonya alapján személyesen is részt vesz a társaság tevékenységében. Ezért nem vesz
ki pénzt, tehát sem járulékot, sem szja-t nem fizet, mert van neki heti 36 órát meghaladó munkaviszonya.
A társaság azt tervezi, hogy a kültagot jövő évtől kisadózónak bejelenti, így a vállalkozás kataalany lesz.
A beltag viszont továbbra is – úgy, mint eddig – személyesen közreműködik a cég tevékenységében. A Kisvállalati adómegtakarítás ABC-je 2013 című könyved 122. oldalán azt írod:
„Nagyon kell vigyázni azoknál a tagoknál, akik után a tételes adót nem fizetjük, mert ha mégis munkavégzésen
»kapják«, akkor megállapítják a be nem jelentett alkalmazott miatti bírságot.”
Ezt úgy kell érteni tehát, hogy amíg a számviteli törvény hatálya alá tartozik a társaság, addig lehet ingyen
(és járulék-, valamint szja-mentesen) személyesen közreműködni, utána viszont nem? A legolcsóbb megoldás az, ha 25 000 Ft/hó, vagyis a 36 órás főállás miatt részmunkaidős kisadózónak jelentem be a beltagot?

?
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Ha a betéti társaság kataalany lesz, akkor a beltag után mindenképpen meg kell fizetni a havi
25 ezer forintot, hiszen képviselőként társas vállalkozó. És ha a kültag is dolgozik, akkor utána is
fizetni kell a tételes adót.
Ezzel van a cégben két kisadózó, a bt. pedig 6
millió forintig mentesül a többi adó alól.
Fogd fel úgy a tételes adót, hogy az nem csak
a foglalkoztatás adója. Fedezi pl. a társasági adót
vagy az osztalékadót is. És ha nem kataalany a
cég, akkor lehet, hogy a tagok ingyen dolgoznak,
de a nyereség után akkor is fizetnek osztalékot.
Tehát még így is bőven megérheti a kata választása, ha mindkét tag után fizetni kell a 25 ezer
forintot. (Ha mindkettőnek van máshol legalább
36 órás munkaviszonya.)
Nem tudom, hogy esetetekben a felek közötti
megegyezésbe belefér-e, de elgondolkodhattok
még azon is, hogy a kültag kivált egy egyéni vállalkozást, és a bt. nem lesz kataalany.
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Ekkor csak az egyéni vállalkozó után kell a
katát fizetni, és így is elérheti a 6 millió forintos
bevételt.

?

Válasz-adó

Szeretném, ha tisztáznánk, hogy az iskolarendszerű képzés munkáltató által történő átvállalása mint béren kívüli juttatás után a járulékokat melyik
hónapban kell megfizetni:
– abban a hónapban kell bevallani, amikor a számla kifizetése megtörtént
(09. 06.) vagy
– pedig a számla teljesítési dátuma szerinti hónapban (08. 29.).
Hasonló a kérdés a telefonszámlák mint egyes meghatározott juttatás része (számla 20%-át számoljuk juttatásnak) esetében is. A számla teljesítési
dátuma szerinti hónap lesz az irányadó vagy esetleg a pénzügyi teljesítést
kell nézni?

Az szja-törvény 69. § (5) bekezdése szerint az
adót a kifizetőnek a juttatás hónapja kötelezettségeként kell bevallania, illetve megfizetnie.
A juttatás napja pedig a képzési költség
esetében az a nap, amikor azt a magánszemély helyett megfizettük vagy azt a magánszemély részére kifizettük.
Ez utóbbi akkor fordul elő, ha a képzési
költséget a magánszemély már kifizette, és
annak ellenértékét a cég neki téríti meg.
A telefonok esetében némiképpen speciá

lis az értelmezés. Még 2006-ban, amikor a
telefonszámlák végösszegének 20%-át adózás
alá vonták, akkor az adóhatóság tájékoztatójában úgy nyilatkozott, hogy az adókötelezettség-keletkezés a számlán feltüntetett fizetési
határidővel egyező.
Ez gyakran elválhat attól az időponttól,
amikor a számla ténylegesen pénzügyileg
rendeződik. Ez akár előbb, akár utóbb is megtörténhet. Az adót mégis a fizetési határidőt
tartalmazó hónapban kell bevallani.

További
hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Követelések a számvitelben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Vegyük sorra, milyen könyvelési tételek merülnek fel a követelésekkel kapcsolatban. A könyvelés során
soha ne felejtsük, hogy a számviteli eredmény meghatározásán túl a tao-bevallás adóalap-korrekciós
soraira is gondolnunk kell.
Kezdjük az elmélettel
A követelés akkor mutatható ki a könyvekben, ha az mindkét fél által
elismert, azaz a partner nem kifogásolta a számlát, és a teljesítéssel
kapcsolatban sem minőségi, sem mennyiségi kifogást nem emelt. Ha
a követelést a partner nem fogadja el, akkor azt nem vehetjük nyilvántartásba. Ha kiállítottuk a számlát, akkor le kell sztornózni.
Ha a teljesítés érvényesítésére a bíróság segítségét kérjük, akkor
előfordulhat, hogy az igazságszolgáltatás mondja ki a teljesítést, így
ezzel a nappal mint a követelés létrejöttének a napjával ismét számlát
kell kibocsátanunk.
Természetesen a követelés akkor jön létre, ha az erről szóló bizonylatok a törvényi előírásoknak megfelelnek, és fontos az is, hogy a
követelés pénzértékben kifejezett legyen.

Gyakorlati megoldás lehet, hogy a garanciális vis�szatartás miatti összegeket a vevő folyószámlájától
elkülönülten, de még mindig vevői követelésként tartjuk nyilván. Ennek az lehet az értelme, hogy egyetlen
számlához általában csak egy fizetési határidőt tudunk
rögzíteni. Ha pedig ezen a határidőn belül pl. csak a
számla 90%-át egyenlíti ki, akkor úgy tűnik, mintha lejárt tartozása lenne.
Megoldás az is, hogy már amikor a kibocsátott számlát eredetileg
nyilvántartásba vesszük, akkor külön könyvelési tételben rögzítjük az
eltérő fizetési határidőhöz tartozó értékeket.
Egy biztos. A számla teljes végösszege bevételként számolandó el,
és az áfát is teljes egészében meg kell fizetni. A visszatartott összeg
nem más, mint követelés.

A követelés keletkezése

Skontó

A követelés tehát valamilyen teljesítéssel jön létre. Cikkemben a vevőkkel szembeni követelések sorsára fókuszálok. A vevői követelés
keletkezésének könyvelési tétele már az első könyvvitelórák anyaga:
T: 311 Vevők – K: 9 Árbevétel
T: 311 Vevők – K: 467 Fizetendő áfa

Gyakori könyvelői hiba, hogy amikor egy számla végösszegének csak
egy része érkezik meg a bankszámlára, akkor a maradékot résztartozásként tartjuk nyilván. Ez akkor helyes, ha pl. garanciális visszatartásról van szó, vagy tényleg tévedésből vagy likviditási problémák miatt
kevesebbet utalt, mint kellett volna.
Lehet azonban az ok az is, hogy a szerződés szerinti skontó összegét már az utaláskor érvényesítette a vevőnk. Amikor tehát részteljesítést látunk, mindenképpen járjunk utána az okának.

A követeléseket a szerződés szerinti forintösszegben, illetve devizás
követelésnél a választott – a számviteli politikában rögzített – devizaárfolyamon számoljuk el. Mikrogazdálkodói beszámolót választóknak
az MNB-árfolyam alkalmazása kötelező.
Garanciális visszatartás
Amennyiben vevőnk nem a teljes összeget egyenlíti ki, mert a szerződés szerint egy bizonyos ideig az ár valamennyi százalékát visszatarthatja, akkor ezt
egész addig követelésként kell kimutatni, amíg ez az időtartam nem jár le.
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Gyakorlati megoldás lehet, hogy a
garanciális visszatartás miatti összegeket a
vevő folyószámlájától elkülönülten, de még
mindig vevői követelésként tartjuk nyilván.
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T: 86 Egyéb ráfordítások – K: 319 Vevők értékvesztése
Az elszámolt értékvesztéssel a tao-alapot meg kell emelni, de az
éven túli követeléseknél van lehetőség adóalapot csökkenteni is. Ha
segít, akkor a 319-es számlát bontsd tovább 3191 és 3192-es számlákra, és válaszd ketté a tao-alapban már elszámolt és még el nem
számolt értékvesztést. Ha nem a főkönyvben teszed, akkor mindenképpen külön analitikát kell vezetned róla.
Ha később kellemes meglepetés ér, és olyan követelés folyik be a
bankszámládra, melyre korábban értékvesztést számoltál el, akkor ezt
a részt vissza kell vezetni.
Ennek könyvelése:
T: 319 Vevők értékvesztése – K: 96 Visszaírt értékvesztés
A követelések elengedése

A skontóval történt kiegyenlítés könyvelési tételei:
T: 384 Elszámolási betétszámla –		 K: 311 Vevők
T: 87 Pénzügyi műveletek ráfordítása – K: 311 Vevők
Ha a skontó a rendezendő ellenérték 3%-ánál nagyobb mértékű, akkor a felette levő részt a 88-as rendkívüli ráfordítások közé kell könyvelni.
Ha a könyvelőprogramodban úgy könnyebb, hogy a banki kiegyenlítéskor kipontozod a folyószámlán a számla kiegyenlítését,
akkor így is könyvelhetsz:
T: 384 Elszámolási betétszámla –		 K: 311 Vevők
T: 87 Pénzügyi műveletek ráfordítása – K: 384 Elszámolási
				
betétszámla
Értékvesztés elszámolása
Az értékvesztés tipikusan év végi könyvelési tétel. Itt fontos, hogy az
értékvesztésre majd a tao-bevallásnál is szükséged lesz, tehát pontos
analitikát kell vezetned.
Az értékvesztés elszámolásával a követelésed nem szűnik meg, hanem
az a cél, hogy a mérlegben csak olyan értéken mutasd ki, ami várhatóan
meg is fog térülni. Az értékvesztés lehet 100%-os is, amikor várhatóan
nem folyik be semmi, de még nem tudod behajthatatlanként leírni.
Az értékvesztést ezért a vevői követelésekhez kapcsolódóan, de
attól elkülönülten kell lekönyvelni.

Előfordulhat, hogy a követelésedről lemondasz, azaz elengeded. Ezt
csak azoknál a követeléseknél tudjuk értelmezni, amelyek még nem
behajthatatlanok, de mégsem kívánod a könyveidben tovább nyilvántartani. Azaz a követelések közül ki kell vezetni.
Könyvelése:
T: 88 Rendkívüli ráfordítás – K: Vevők
A társasági adó jelenlegi szabályai szerint elvileg nem kell az elengedett követelésekkel adóalapot emelni (kivéve, ha kapcsolt vállalkozásról van szó), de azért ezzel mégis óvatosan. Ha a követelés elengedése
ellentétes az ésszerű gazdálkodás elvével, akkor nem elismert költség,
és mégis adóalapot kell vele emelni.
Behajthatatlan követelés
Azt, hogy egy követelés mikor behajthatatlan, azt a számviteli törvényben találod. Ekkor a követelést ki kell vezetni a nyilvántartásból, mert
már nem fog befolyni. Ezt a tényt a tao is elismeri az adóalap terhére,
kivéve, ha azért lett behajthatatlan, ha elévült vagy mert bíróság előtt
nem érvényesíthető.
Gyakran előfordul, hogy amikorra igazolásunk van a behajthatatlanságról, addigra már elszámoltunk valamennyi értékvesztést.
Ekkor a számvitelben már csak az értékvesztés után maradt rész
lesz ráfordítás, a tao-ban viszont az adóalapból még le nem írt
részt le lehet vonni az adóalapból. Azaz, ha az értékvesztéssel adóalapot emeltünk, akkor most ezzel a részt is levonhatjuk az adóalapból.
A behajthatatlanság könyvelése:
T: 86 Behajthatatlan követelés – K: 311 Vevők
T: 319 Vevők értékvesztése –
K: 86 Behajthatatlan követelés

www.iranyadomagazin.hu

21. oldal

Családi napközi munkáltatói támogatása
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Családi napközi munkáltatói támogatása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A munka mai világa nem arról szól, hogy reggel fél nyolcra beviszem a gyermeket a bölcsibe vagy az
oviba, aztán négy után nem sokkal megyek érte. Ráadásul az óvodai szünetek hossza jóval meghaladja
akár mindkét szülő kivehető szabadságát. Ez az igény hozta létre a családi napköziket, gyermekfelügyeletet
szervezetten vállaló cégeket, vállalkozókat. De vajon miért van helye egy adózási magazinban a kisgyerekek
elhelyezése problémájának?
Az szja-törvény
A jelenleg hatályos szja-törvény már évek óta tartalmaz egy olyan adómentes juttatási jogcímet, mely szerint a munkáltató a munkavállaló
által igénybe vett családi napközik, játszócsoportok, gyermekfelügyeletet vállalók számláját adómentesen kiegyenlítheti.
Egészen pontosan a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1.
számú mellékletében találhatjuk az adómentességre vonatkozó lehetőséget.
8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.6. az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott
c) bölcsődei szolgáltatás.
Az adómentesség feltétele, hogy a munkáltató nevére szóló számlát
kell a dolgozónak kérni. Ezzel egyenértékű – bár ritkán fordul elő –,
hogy a munkáltató tart fenn családi napközit, ekkor ezek költsége az
adómentes juttatás.

Mit szól ehhez a társaságiadó-törvény?

Az adómentesség feltétele, hogy a munkáltató
nevére szóló számlát kell a dolgozónak kérni.
Van-e felső korhatár, már a gyermekeket illetően?
Érdekes a kérdés, hiszen a törvény bölcsődei szolgáltatásról beszél.
Törvényeken és rendeleteken, azaz több háttérjogszabályon keresztül
az jön ki, hogy ha a bölcsőde alapfeladatán túlmenően, térítési díj
ellenében külön szolgáltatásokat (például játszócsoportot, időszakos
gyermekfelügyeletet, gyermekhotelt, egyéb, gyermeknevelést segítő
szolgáltatást) működtet, akkor ezeket a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.
Hogyan illeszthető bele a cég béren kívüli juttatásának a rendszerébe?
Itt nagy a szabadság, az adómentességnek nem feltétele, hogy legalább két vagy több dolgozónak adni kell, a munkáltató ebben teljesen önállóan dönthet, felső értékhatár nélkül. Nyilván az is jó megoldás, ha beépíti a cafeteriakeretbe. Mivel adómentes elemként lenne
ott, így akinek szüksége van rá, az igénybe fogja venni.

Az adómentesség mellett a megtérített kiadás a társasági adó szempontjából elismert költség lesz. Bár ezek a számlák nagyobbrészt
áfamentesek, ha mégis akadnak közöttük áfásak, akkor természetesen ez az áfa nem levonható, hanem azt is költségként kell elszámolni.
Néhány gyakori kérdés a témával kapcsolatban
Van korlátozás azt illetően, hogy milyen szervezetek számláját lehet adómentesen kiegyenlíteni?
Hát nem nagyon: egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, alapítvány
egyaránt szóba jöhet, akik ilyen tevékenységet látnak el.
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Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
novemberben

Vezércikk
Tudnivalók az e-számlákkal kapcsolatban
Az elektronikus számlák bevezetésük óta egyre
népszerűbbek. Az év elején történt némi kedvező
elmozdulás ez ügyben, viszont ezzel együtt sok
kérdés is felmerült. Valójában gyakran csak
találgatunk, hogy milyen számla fogadható el
egy ellenőrzés alkalmával. Biztos vagyok benne,
hogy ezen a területen még sok újdonság van
előttünk, így a cikk kapcsán megnézzük, most
hol tartunk.
Pénzmosás a könyvelők életében
A pénzmosással kapcsolatban már sok évvel
ezelőtt meg kellett ismerkednünk a könyvelőkre
háruló feladatokkal. Egy változás azonban
mindig a felszínre hozza a már régóta hatályban levő szabályok problémáit. Ráadásul az
utóbbi időben újabb feladatokat is kaptunk.
Rendszerezzük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

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.iranyadomagazin.hu
Példányonkénti ára: 2520 Ft
Éves előfizetési ára: 25 200 Ft

Osztalék euróban
Ez a téma azért került előtérbe, mert több
helytelen cikket olvastam az interneten. Az
osztalék mint jövedelem alapvetően a társaság
taggyűlése által elfogadott határozat alapján
kerül kifizetésre. A jövedelem pénzneme pedig
alapvetően attól függ, hogy a társaság forintban vagy devizában szavazta-e meg az osztalékot. Ezt viszont nem mi határozzuk meg,
hanem a társasági szerződés. De akkor hogyan
kell euróban osztalékot fizetni?
Illetékmentesen szerzett ingatlanok az adózásban
Amikor illetékmentesen jutunk egy ingatlanhoz, akkor pillanatnyilag örülünk annak, hogy
nem kell adót fizetni. De mi történik, ha ezeket
az ingatlanokat értékesíteni szeretnénk? Vagy
számolhatunk-e el értékcsökkenést akkor, ha
bérbeadáshoz használjuk? Megpróbálunk rendet tenni ez ügyben.

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. Egy orvosi praxis értékesítésekor szerzett bevétel
után milyen adókötelezettség merül fel?
a) Az értékesítésből származó jövedelem után mint vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem után 16% szja-t kell
fizetni.
b) Az értékesítésből származó jövedelem után mint összevonandó jövedelem, 16% szja-t és 27% ehót kell fizetni.
c) Az értékesítésből származó jövedelem 78%-a után 16% szja-t
és 27% ehót kell fizetni.
3. Számlaadás elmulasztásakor ki kaphatja a mulasztási bírságot?
a) Az adóhatóság mindig az adózót bírságolja.
b) Számlaadás elmulasztásakor bírságolható az adózó és a mulasztást elkövető magánszemély.
c) Az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki az adózóra, a
mulasztást elkövető magánszemélyre és annak közvetlen felettesére.

4. Részmunkaidős munkaszerződéssel dolgozó edző sporttevékenységére megbízási szerződést köt. Választhatja-e
az edzőként szerzett teljes megbízási díjára az ekhót?
a) Igen, amennyiben a megbízási szerződésének értéke nem haladja meg az arányos ekhós értékhatárt. Ez az arány: munkabér
/ minimálbér × ekhoértékhatár.
b) Igen, a megbízási szerződés esetén az ekhót a rá irányadó értékhatárig választhatja.
c) Nem, a minimálbér összegéig a megbízási díjból normál járulékokat kell fizetnie, és csak a felette levő jövedelemre választhatja az ekhót.
5. Melyik állítás igaz az ajándékutalvány juttatásának
adóterhével kapcsolatban?
a) Az ajándékutalvány szabályzat hiányában biztosan összevonandó jövedelemként adózik.
b) Az ajándékutalvány szabályzat használata mellett (tehát mindenkinek egyenlő feltételekkel adott juttatásként) minden
esetben összesen 51,17%-os adóteher alá esik.
c) Ha szabályzatban mindenkinek egyenlő feltételekkel adunk
ajándékutalványt, akkor 51,17% lesz az adóteher, de ki kell
zárnunk a kész étel vásárlására jogosító utalványt.
+1. Milyen eredménykategóriába kell könyvelnünk a
vevőnk által érvényesített skontót?
a) A rendezendő ellenérték 3%-áig érvényesített skontó
pénzügyi ráfordítás, a felette levő része pedig rendkívüli
ráfordítás.
b) A skontó késedelmi kamattal arányos része pénzügyi ráfordítás, a felette levő rész pedig rendkívüli ráfordítás.
c) A skontó 2013-tól teljes egészében a pénzügyi eredmény része.

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: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, +1a

1. A negatív elszámolandó adót tartalmazó bevallásnál a visszaigénylésre vonatkozóan nem töltöttük
ki a főlapon levő nyilatkozatokat. Egy önellenőrzéskor kérhetjük-e a továbbvihető követelés folyószámlán történő megjelenését, illetve visszaigénylését?
a) Igen, az önellenőrzéskor új bevallás kerül beadásra, ami alapján újra rendelkezhetünk a negatív elszámolandó adóról.
b) Igen, de csak abban az esetben, ha korábban nem értük el a
visszaigénylés értékhatárát, és a visszaigénylési jogosultságunk
az önellenőrzéssel nyílik meg.
c) Nem, mert az eredeti bevalláskor tett nyilatkozat önellenőrzéskor semmilyen módon nem változtatható meg.

