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Elektronikus számla
– mi is a helyzet ezen a téren?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az uniós kötelezettségnek eleget téve, hazánk liberalizálni volt kénytelen az
elektronikus számlázás szabályait. Az eddigi kötöttségektől megszabadulva
az áfatörvény megengedi, hogy akármilyen módon elektronikus számlát
lehet kiállítani. Tényleg mindent lehet?

Mi az az
elektro
nikus számla?
A kiállítást illetően
egy technikailag nem
nevezhető
megkötés
van: a vevőnek ezt jóvá kell
hagynia. Na de ne menjünk en�nyire előre, induljunk el a kályhától. Elektronikus számla az, amit
elektronikus úton bocsátottak ki
és fogadtak be. Mikor is elektronikus a kibocsátás: ha a másik
fél a számlához csak elektronikus
úton fér hozzá (fájl melléklete-

ként vagy egy adott oldalról kód
felhasználásával töltheti le). Tehát nincs olyan megkötés, hogy
egy független szolgáltató legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása rajta legyen (a
továbbiakban csak elektronikus
aláírással rendelkező számlaként fogom említeni), vagy hogy
mindkét fél az EDI-rendszerhez
legyen hozzácsatolva.
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adó, majd beszkenneli és elküldi a vevőnek, vagy
• számlázóprogram által kiállított számlát – a
nyomtatást átugorva – elektronikus úton
elküldi a partnerének, vagy
• az eladó által létrehozott adatbázisba gyártja le a számlát valamilyen fáljformátumban
az eladó, és azt a vevő egy kulcs (kód) segítségével letöltheti.
Mint említettem, a vevő beleegyezése is kell
ahhoz, hogy az eladó elektronikusan számlázhasson. Ennek a beleegyezésnek azonban
nincs semmilyen kötött formája, elég a ráutaló magatartás, például, ha a vevő egy ilyen
számlát kifizet, akkor azzal a számlázás módját
is elfogadottnak kell tekinteni.
A beleegyezés akkor is igaz, hogy ha nem
a liberalizált formában történik az elektronikus számla kiállítása. Az útdíj számlázása egy
tipikus példa arra, hogy a vevőnek nem mindig van választási lehetősége: csak úgy tud a
rendszerhez csatlakozni, ha elfogadja az elektronikus számlázási módot.
A hitelesség kérdése
Az idáig leírtak még nem is annyira kivitelezhetetlenek, sőt mondhatnánk vállalkozóbarátnak is, ugyanakkor a számla hitelességének
biztosítása érdekében már egy komoly akadálypályával találkozunk. A liberalizált formátumú számla a tartalom utólagos módosítását
illetően nagyobb lehetőséget kínál, éppen
ezért gondoskodni próbált a jogalkotó, illetve

Ha megérkezik egy elektronikus
számla, akkor azt a kinyomtatás előtt ellenőrzöm, hogy az
azon szereplő adatok rendben
vannak-e, és ha igen, akkor a
kinyomtatás mellett valamilyen
könyvtárba fogom elmenteni.
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az adóhatóság arról, hogy ezek a módosítási
lehetőségek minél jobban ki legyenek zárva.
A „próbál” szót nem véletlenül használtam,
hiszen a megjelent NAV-tájékoztató ellenére
akadnak szép számmal kérdőjelek.
A tájékoztatót itt is elérheted: http://surl.
hu/AIE3i9
Az áfatörvény kijelenti, hogy a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére
vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Na de hogyan?
A különféle ajánlások nem sok konkrétumot
tartalmaznak. Nagyjából a papíralapú számlázással tudok analógiát vonni. A papíralapú
számlát, amikor megkapom, nyilvánvaló, hogy
tartalmilag átnézem, és a könyvelést követően
a számlát lefűzöm, s gondoskodom valamilyen
formában az elévülési időig való megőrzésről.
Ha megérkezik egy elektronikus számla, akkor
azt a kinyomtatás előtt ellenőrzöm, hogy az
azon szereplő adatok rendben vannak-e, és ha
igen, akkor a kinyomtatás mellett valamilyen
könyvtárba fogom elmenteni. Az elektronizáció
itt egyrészt ott zavar be, hogy valóban a feladó
által feladott számlát kapom-e meg, illetve,
hogy egy, kettő vagy akár öt év múlva valóban
azt a számlát tudom „életre kelteni”, amit akkor
megkaptam.
Az első ponthoz ad néhány fogódzót a
46/2007. (XII. 29.) PM-rendelet:
• Ha papíralapon kiállított, majd beszkennelt
számláról van szó, akkor a felbontása legalább 300 dpi és 256 szürkeárnyalatú
módban készül.
• Ha eleve elektronikus formátumban készül
a számla, akkor a pdf-ben elküldött számla
mellé hozzá kell csatolni a számla xml formátumát.
Itt a farok csóválja egyébként a kutyát, a hivatkozott rendelet a megőrzési formátumot mondja
ki. Ha nem ilyen formában állítják ki a számlát,
akkor máris sérül a szabály, tehát ezekkel a kötöttségekkel számolni kell. Jöhet a jogos kérdés:
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és ha a partner nem így állítja ki a számlát, akkor
mit tegyünk? Szerencsére az adólevonási jogot
nem érinti a nem megfelelő felbontás, tehát a
számlát befogadhatjuk, ha egyébként nincs vele
baj (magyarul elolvasható, nem „maszatos”
stb.). Csak ismétlésképpen: ezek a szabályok
az elektronikus aláírással rendelkező számlákra nem vonatkoznak, tehát egy elektronikus
útdíjszámla esetén nem kell xml fájlért kiáltani.
Elektronikus aláírással rendelkező számla
esetén az adóhatóság a következő formátumokat fogadja el: csv, dbf, mdb, xls, xml, txt
és bármilyen más printfájlformátum.

Megőrzési kötelezettség
Mindezeket tetézi a megőrzési kötelezettségre
vonatkozó pontos szabályozás hiánya (az elektronikus számlára vonatkozóan az áfatörvény
tartalmaz egy felhatalmazást, ami csak felhatalmazás a mai napig), illetve a meglévő fogódzók szigorúsága. A digitális archiválásról szóló
114/2007. (XII. 29.) GKM-rendelet előírja, hogy:
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• elektronikus aláírással rendelkező számla esetén fizethetünk egy szolgáltatónak,
hogy a megőrzést valamilyen megbízható
technológia segítségével őrizze meg (ezek
az adattárházak),
• elektronikus aláírással nem rendelkező számla
esetén fizethetünk egy szolgáltatónak, hogy a
számla tárolására használt számítógépünket
vagy több számítógépet zárt rendszernek minősítsen, persze előtte az általa kért szoftver- és
hardverbeszerzésekről gondoskodjunk, meg ki
tudja, hogy ennek milyen lesz a lekövetése.
Ha a végéről, azaz a megőrzési kötelezettség
felől közelítjük meg az elektronikus számlázást,
akkor valódi rémálom. Csak hogy fokozzam: a
zárt rendszeres történetet nem is nagyon vállalja el senki (nem tudni, milyen okból).
Életszerű példa sok vállalkozónál az útdíjról vagy a beszámoló közzétételéről szóló
számla. Ezt akkor jelen pillanatban hogyan
is kell megőrizni: mivel ezek a számlák elektronikus aláírással rendelkeznek, fel kéne keresni egy adattárházat vagy saját magunknak
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kellene a megőrzésről gondoskodni. Az előbbi
választása esetén az adattárház fizikai helyét is
be kell jelenteni az adóhatósághoz – a normál
változásbejelentő lapon van rá lehetőség.
Elektronikus aláírással nem rendelkező
számla esetén további kikötés, hogy nemcsak a
számlát, hanem a számlában foglalt gazdasági
eseményt alátámasztó iratokat is elektronikus
formában „összefűzve” archiválni kellene.
Az sem derül ki ebből a jogszabályból,
hogy milyen gyakorisággal kellene archiválni.
A megőrzést illetően a javaslatom a kivárás
lenne. Elég nagy a nyomás, hogy megszülessen
végre (mondjuk karácsony és szilveszter között)
egy végrehajtási rendelet, ami valószínűleg köztes megoldást fog adni. Kell majd a megőrzéshez
egy független fél, de olyan technikai kívánalmakat fogalmaznak meg, amit talán kisebb pénzért
teljesítenek az előírásokból adódóan nagyobbra
duzzadt piacon megjelenő szolgáltatók.

nem lesz rajta vagy EDI-rendszerhez való csatlakozást emlegetnek, akkor jelen környezetben nem
biztos, hogy jó döntés. Elektronikus aláírással
ellátott számla esetén azzal kell számolni, hogy évi
12 számla már biztos lesz, és nagy valószínűséggel
kelleni fog egy külső szolgáltató, aki valószínűleg
nem nagy összegért a megőrzési előírásokat teljesíti nekünk. Fix költsége mindenkinek van, tehát
ha csak egy-két szolgáltatón gondolkodunk, akkor
meg kell nézni, hogy milyen előnyt ígérnek a szolgáltatók és mibe kerül a tárolása.
Ha a vállalkozásunk kénytelen útdíjszámlát
elektronikusan befogadni, akkor a megőrzés
nagy eséllyel nem lesz ingyen, tehát akkor az évi
mondjuk 50 útdíjszámla mellé más szolgáltatók
elektronikus számlája (melyek elektronikus aláírással el vannak látva!) már nem lesz nagy költségnövekmény, tehát már csak az a kérdés, hogy
valóban értékes bónuszokat gyűjthetünk-e be az
elektronikus számlázásra való átállásért cserébe.

Akkor most elfogadjam vagy ne
az e-számlát?

Az e-számlák nyomtatása

Érződik a leírtakból is a bizonytalanság. A szokásos probléma, hogy nem tudjuk, mit fog az
adóhatóság rajtunk két év múlva követelni. A
levonási jog gyakorlásának feltétele a hiteles
számla, és a hitelesség elektronikus számla
esetén hogyan biztosítható, milyen konkrét kívánalmak lesznek majd? Merthogy most erről
nem sokat lehet hallani.
A fenti ömlesztett anyagot próbáljuk meg
életszerűbb formába önteni. Én vagyok egy
kisvállalkozó, aki inkább vevőként szembesülhet az elektronikus számlával. Azok miatt,
amiket csak így tudok őrizni (közzététel, útdíj
stb.) már most is kell foglalkoznom. Befogadom még a többi vállalkozó számláját is, és
egyelőre tárolom. És hamarosan reméljük,
hogy a bizonytalanság egyre kisebb lesz.
Különféle jutalomfalatokért a közművek kínálják az elektronikus számlát. Ebben az esetben arról kell először meggyőződni, hogy milyen formában bocsátják ki a számlát. Ha elektronikus aláírás

Az elektronikus számlákat a könyvelési gyakorlatból adódóan nyomtatni fogjuk, viszont
figyeljünk arra oda, hogy a megőrzési kötelezettségünk elektronikus formában áll fenn, tehát az adóhatóság a fájlokat bármikor kérheti.
És ahogyan azt már leírtam, hogy az archiválási szolgáltató felkeresését illetően kivárni
érdemes. A még nem ismert archiválási módszer eljöveteléig arról gondoskodjunk, hogy
valamilyen könyvtárba (mappába), több szolgáltató esetében több könyvtárba (mappába)
vagy valamilyen könnyen visszakereshető módon mentsük el a fájlokat. Figyeljünk arra is
oda, hogy az eredeti fájlt mentsük el. Például
lehet olyan eset, hogy az elektronikus aláírással
ellátott számlát kiállító fél a számla letöltéséhez
ad kulcsot. Ezt a cég ügyvezetője letölti, majd a
könyvelőnek továbbküldi e-mailen. Ez utóbbi
lépés miatt az elektronikus aláírás nem vész el a
már továbbküldött számlát illetően. Ami az ügyvezetőnél van, az is eredeti, és amit átküld, az is.
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Feltételes tőkeleszállítás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A tőkerendezéssel kapcsolatban sokkal többet foglalkozunk, mint korábban. Ennek oka egyrészt a sok negatív saját tőkével rendelkező cég, másrészt mindenki a jövő évi változásra készül, amikor már csak hárommillió forinttal lehet megalakítani egy kft.-t. Nem biztos, hogy ezekre ad megoldást, de ebben a témában merül
fel a feltételes tőkeleszállítás esete. Rövid cikkemben mindösszesen azt szeretném tisztázni, hogy egyáltalán
mi is ez.
Mi az a tőkeleszállítás?
A törzstőke, amivel egy cég megalakul, a működés folyamán nemcsak
növelhető, hanem csökkenthető is. A hatályos Gt. szerint a taggyűlés a
törzstőkét – a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok
betartásával – leszállíthatja. A szabad akarat mellett van a törvényben
néhány olyan eset, amikor pedig köteles a tőkét leszállítani.
A tőkeleszállításról nagyon fontos tudni, hogy ha a cég saját tőkéje magasabb a jegyzett tőkéjénél, akkor a jegyzett tőke leszállításával
arányosan ezek összegét is ki kell fizetni a tulajdonosoknak. Ha például a jegyzett tőke 1 millió forint, a tőketartalék 100 ezer forint, az eredménytartalék 200 ezer forint, akkor 10 százalékos jegyzett tőke leszállításánál csökkentem a jegyzett tőkét 100 ezer forinttal, a tőketartalékot
10 ezer forinttal, az eredménytartalékot pedig 20 ezer forinttal. Azaz,
ha a kft. saját tőkéje a jegyzett tőkét meghaladja, akkor a jegyzett tőke
leszállításával arányos tőke- és eredménytartalék is megilleti a tulajdonost; természetesen az adózási feltételeknek megfelelően.
Viszont sajnos nem csak nyereséges vállalkozások vannak. Ha a kft.
saját tőkéje a jegyzett tőke alatt van, akkor a jegyzett tőke leszállításával először a veszteséget – az eredménytartalék negatív összegét – kell
rendezni, majd a fennmaradó összeget vonhatja ki a kft. tulajdonosa.
Még egy tudnivaló. A törzstőke nem szállítható le a minimum tőke
alá, egyetlen kivétellel. Ez a kivétel pedig a feltételes tőkeleszállítás.

Mikor van ennek értelme?
Ha például egy társaság veszteségesen működik, akkor először az
egyes üzletrészek értékét a cég tényleges gazdasági helyzetéhez igazítja (itt szállítja le a törzstőkét), majd utána kerül sor új tőke bevonására.
Plusztőkét egy pótbefizetéssel is be lehet vonni, de ezzel a lekötött
tartalékba kerül a befizetett összeg. A feltételes tőkeleszállítás egy negatív eredménytartalékkal rendelkező cég esetében a jegyzett tőkéből
az eredménytartalék negativitását ellensúlyozza, és utána a tőkeemeléssel visszaáll a jegyzett tőke értéke.

Példa
Egy vállalkozás az alábbi saját tőkével rendelkezik:
Jegyzett tőke:
Eredménytartalék:

1 000 000 Ft
–800 000 Ft

Első megoldásként a tagok pótbefizetést határoznak el a veszteség
fedezetére. A befizetett összeg
800 000 Ft

Feltételes tőkeleszállítás
Ekkor az történik, hogy a társaság dönt a tőke leszállításáról, de
ugyanebben az időpontban elhatározza a tőke felemelését is. Ekkor
tehát lehet 500 ezer forint alá csökkenteni a tőkét, de azonnal el kell
határozni a legalább 500 ezer forintra történő felemelést is.

4. oldal

A részletes szabályokat a Gt. 159. § (3) bekezdésében olvashatjuk.
A törzstőke ezzel akár a nulláig is leszállítható, viszont nem értelmezhető a tőkeleszállítás olyan mértékben, hogy azzal a jegyzett tőke –
még ha átmenetileg is – negatív legyen.

Amikor a társaság a tőke leszállításáról
dönt, de ugyanebben az időpontban elhatározza a tőke felemelését is.
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A pótbefizetés után a saját tőke szerkezete így alakul:
Jegyzett tőke:
1 000 000 Ft
Lekötött tartalék:
800 000 Ft
Eredménytartalék:
– 800 000 Ft
Másik megoldásként feltételes tőkeleszállítás mellett döntenek
800 ezer forint értékben, de ugyanebben az időpontban a tőkeemelést is elhatározzák, 800 ezer forint értékben.
A tőkeleszállítás után – ami csak egy fikció, hiszen azonnal követi
majd a tőkeemelés – a saját tőke így nézne ki:
Jegyzett tőke:
1 000 000 – 800 000 = 200 000 Ft
Eredménytartalék:
–800 000 Ft + 800 000 Ft = 0 Ft
De ezzel egyidőben megtörténik a tőkeemelés is, és a cégbíróság a
bejegyző végzése szerint a társaság jegyzett tőkéje ismét 1 000 000 Ft.
A befizetés után tehát a saját tőke így alakul:
Jegyzett tőke:
200 000 + 800 000 = 1 000 000 Ft
Eredménytartalék:
0 Ft
A pótbefizetéses megoldás előnye, hogy ha a cég gazdaságilag
helyreáll, akkor a befizetett összeget a tulajdonosoknak vissza kell
fizetni.
A feltételes tőkeleszállítás végeredményeként pedig előny, hogy
nincs a társaság saját tőkéjében negatív értékkel rendelkező elem.
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Könyvelési tételek
A számviteli törvény szempontjából a feltételes tőkeleszállítás
könyvelése valójában két részletből áll (csakúgy, mint jogilag
maga az esemény). A törvény tehát a feltételesség jellemzőivel
külön nem foglalkozik, hanem egy tőkeemelést és egy tőkeleszállítást kell könyvelni a normál szabályoknak megfelelően. Amire
van konkrét szabály, hogy mindkét esetben a könyvelést a cégjegyzékbe jegyzés időpontjában, azaz a végzés kiadásának napján
el kell végezni.
A feltételes tőkeleszállítás könyvelése:
– Ha a jegyzett tőke csökkenése korábbi évek veszteségére kerül átvezetésre
T: 411 Jegyzett tőke
K: 413 Eredménytartalék
– Ha a tulajdonosoknak kifizetésre kerül
T: 411 Jegyzett tőke
K: 47 Tulajdonosokkal sz.
		
kötelezettség
T: 47 Tulajdonosokkal sz. K: 38 Pénzeszközök
kötelezettség
A tőkeemelés könyvelése
T: 36 Tulajdonosokkal sz.
követelés

K: 411 Jegyzett tőke
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Változások a pénzmosás megelőzésével
kapcsolatos teendőkben
Szerző: dr. Sallai Csilla

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (továbbiakban: Pmt.) 2013. július 1-jei hatállyal ismét változott. A változásokat a gyakorlati tapasztalatok és a nemzetközi jogharmonizáció tette szükségessé. A mostani változások elsősorban ugyan
pontosítások, de ahhoz, hogy a könyvelő szükség esetén helyesen járjon el, mindenképpen ismerni kell az
eljárási szabályokat.
Terjedelmi okokból a követendő eljárás minden részletére nem tudunk kitérni. Azt azonban leszögezhetjük, hogy
• a szabályzat elkészítése,
• a törvényi változások szerinti aktualizálása,
• a kijelölt személy, illetve az egyéb változások bejelentése,
• a munkatársak rendszeres oktatása és
• szükség esetén a bejelentési kötelezettség teljesítése
változatlanul a könyvelőket is terheli.
A kérdéskör súlyát az is mutatja, hogy a változás életbelépésével egy időben
lépett hatályba az új büntető törvénykönyv is (2012. évi C. törvény), amely
többek között önálló tényállásban szabályozza a terrorizmus finanszírozását.
A változásokkal egyidejűleg felül kell vizsgálni a könyvelő (könyvelőiroda)
belső szabályzatát. Ehhez segítséget nyújt a hatóság is, hiszen a NAV Központi
Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Irodája is kiadta a jogszabályváltozással összhangban lévő szabályzatot. Ennek megfelelően kell a már meglévő
szabályzatot (ugye, minden kedves olvasónak megvan?) aktualizálni.

Mit jelent az aktualizálás?
• Azoknak a könyvelőknek, akik a korábbi mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső szabályzatot alkalmaztak, elvileg
nincs tennivalójuk, a belső szabályzatuk módosítása a mintaszabályzat aktualizálásával automatikusan megtörténik.
• A mintaszabályzattól eltérő belső szabályzatot alkalmazó szolgáltatók ugyanakkor kötelesek aktualizálni belső szabályzatukat a Pmt.módosulásoknak megfelelően.
Sem azoknak, akik mintaszabályzatot használnak, sem azoknak, akik
eltérő szabályzatot alkalmaznak, nem kell a szabályzatot sehova sem
megküldeni jóváhagyásra.
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Egy könyvelő 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését
megtagadni, ha az ügyfél a szolgáltatónál
(könyvelőnél) ezen időpontig nem jelent meg.
Tényleges tulajdonos
Bővült a tényleges tulajdonosnak minősülő természetes személyek köre.
A változás után már az a természetes személy is tényleges tulajdonosnak
minősül, aki közvetve rendelkezik a szavazati jogok, illetve a tulajdoni
hányad 25%-val. A gyakorlatban sokszor fordul elő olyan szövevényes
tulajdonosi háttér, amikor – elsősorban a céges tulajdonosi láncolatok
miatt – a valóságos tulajdonosok beazonosítása szinte lehetetlen. Ilyen
esetekben a vezető tisztségviselők minősülnek tényleges tulajdonosnak.
Valójában a nem magánszemély ügyfélnél is a magánszemélyeket
kell beazonosítani, hiszen ők tudják a pénzmosási cselekményt elkövetni.
A törvény elnevezésével élve a szolgáltató (azaz a könyvelő) az
ügyfél személyazonosságának ellenőrzése során köteles az ügyfél nevében eljáró meghatalmazott meghatalmazásának érvényességét, a
rendelkezésre jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, továbbá
a képviselő képviseleti jogosultságát is ellenőrizni. Az ellenőrzés során jogosult a személyazonosságra vonatkozó adatokat nyilvánosan
hozzáférhető vagy adatigényléssel lekérhető adatbázisban ellenőrizni.

A beazonosítás
A beazonosításnál továbbra is megmaradt a természetes személy nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a saját vagy más személy nevében jár-e el. Szerve-
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tos feladat. Különös figyelmet érdemelnek a megszokottakhoz képest
bonyolultabb, az átlaghoz képest nehezebben áttekinthető, illetve a
szokatlan gazdasági események. Persze minden szolgáltatónál (minden könyvelőnél) és minden ügyfélre vonatkozóan más és más tekinthető a megszokotthoz képest szokatlannak, eltérőnek, bonyolultabbnak. Abban az esetben, ha a könyvelőirodában többen is dolgoznak,
szükséges egységes normarendszert kialakítani a standardoktól való
eltérés észlelésére. Erre vonatkozóan rendszeresen belső oktatást is
kell tartani, szervezni a munkatársak részére, s a kollégák ezen való
részvételét is dokumentálni kell.

zet esetében viszont annak képviselője minden esetben köteles megadni a
tényleges tulajdonos családi és utónevét, lakcímét, állampolgárságát.
A beazonosítást valamelyest egyszerűsíti, hogy mellőzni lehet az ügyfélnek a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkoztatását akkor, ha a könyvelő rögzíteni tudja a részére bemutatott okiratok,
illetve a számára törvényesen hozzáférhető nyilvános adatbázisok alapján a tényleges tulajdonos törvényben meghatározott adatait.
Változatlan, hogy a beazonosításra vonatkozó dokumentumokat az
adatrögzítéstől számított 8 évig meg kell őrizni, s egy célellenőrzésnél,
illetve a hatóság kérésére azt be kell mutatni. Az iratőrzési határidőt a
hatóság, ügyészség, bíróság legfeljebb 10 évre meghosszabbíthatja.
Átmeneti szabályként a tulajdonosi kör mostani változás szerinti beazonosítására a hatálybalépéstől kezdődően másfél év áll rendelkezésre.
Ennek megfelelően a szolgáltató (könyvelő) 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha az ügyfél a
szolgáltatónál (könyvelőnél) ezen időpontig nem jelent meg személyesen vagy képviselője útján ügyfél-átvilágítás céljából és az ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljeskörűen rendelkezésére. Tehát 2015. januártól kezdődően nem lehet azon ügyfelek
számára szolgáltatást nyújtani, akikkel addig a könyvelő nem találkozott,
s nem tudta a szükséges tulajdonosi beazonosítást elvégezni.
Új lehetőség, hogy szolgáltatók egymással az ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadásáról írásban megállapodást köthetnek. Ez esetben
az ügyfél-azonosítást lefolytató szolgáltató az ügyfél hozzájárulása alapján haladéktalanul köteles lesz az átvilágítás során rögzített adatokat az
írásbeli kérést intéző szolgáltató felé kiadni. Ilyen megállapodást köthet
például a céget alapító ügyvéd és a könyvelő mint két szolgáltató.

A bejelentési szabályok több területen is szigorodtak

A tevékenység

A törvényalkotás gépezete tovább dolgozik a pénzmosási kérdéseken is,
mert várhatóan még az idei évben elfogadásra kerül az Európai Unió
új, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelve, amelynek
következtében a magyar Pmt. is teljeskörűen felülvizsgálatra kerül.

Míg az ügyfél beazonosítása egyszeri esemény, addig az ügyfél tevékenységének, üzleti kapcsolatainak a figyelemmel kísérése folyama-

• 5 munkanapon belül kell a tevékenységét kezdő vállalkozásnak
a „pénzmosással kapcsolatos bejelentés megtételéért felelős
személyt” kijelölni. (Ő az ún. kijelölt személy.) A kijelölt személy
kilétéről 5 munkanapon belül kell a hatóságot tájékoztatni. A bejelentést érdemes tértivevényes ajánlott küldeményként postázni, s
a kézbesítési és átvételi igazolást 8 évig meg kell őrizni.
• A bejelentéshez immáron nem elégséges a pénzmosásra utaló
tény, adat vagy körülmény leírása, csatolni kell az azokat alátámasztó dokumentumokat is. (Persze ez utóbbi teljesítése csak
akkor lehetséges, ha azok a könyvelő birtokában vannak.)
• Az új szabályok szerint azokat az eseteket is jelenteni kell, amikor a
pénzmosás gyanúja fennáll, de
○ az ügyfél a pénzmosásra gyanút adó cselekményt kezdeményezte, de nem hajtotta végre, illetve
○ a szolgáltató nem tudja végrehajtani az ügyfél átvilágítását.
Pénzmosásra utaló tény, adat, körülmény felmerülése esetén a hatóság jogköre is bővült.
• A hatóság jogosult a szolgáltató (könyvelő) által kezelt adatot, bizonylatokat, valamint üzleti titkot megismerni – ezzel összhangban
pedig a szolgáltatók (könyvelők) kötelesek a megkeresésben megjelölt adatot, titkot a hatóság részére megküldeni.
• A hatóság jogosult központi államigazgatási szerv, bíróság, felügyeletet ellátó szerv által kezelt adatot megismerni, ezen adatokat megkeresésre e szervek kötelesek a hatóság rendelkezésére bocsátani.
• A hatóság a felügyeleti szervnél eljárást kezdeményezhet.
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Ennek a témának a megírására leginkább az vezetett, hogy 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.
Az osztalék
A bérszámfejtéssel kapcsolatos kérdések előtt
tisztázzuk, hogy milyen körülmények között
keletkezik ez a jövedelem, mert akkor már
nagyon könnyű dolgunk lesz.
Sok külföldi tulajdonossal rendelkező vállalkozásnál, s egyre gyakrabban akár tisztán
magyar vállalkozások magyar tulajdonosainál
is felmerül a kérdés: lehet-e az osztalékot euróban meghatározni?
A válasz egyértelmű: Ha jegyzett tőkét a
cégbíróság forintban jegyzi, akkor az osztalékot is forintban kell meghatározni.
Azaz, ha a társaság forintban vezeti a
könyveit, forintban készíti el a számviteli törvény szerinti beszámolót, akkor az forintban
mutatja az osztalékot. A beszámoló elfogadásával a taggyűlés az eredménykimutatásban
forintban kimutatott osztalékot hagyott jóvá.
Nincs lehetősége a taggyűlésnek arra, hogy a
forintban kimutatott osztalék helyett euróban
hagyja jóvá az osztalékot.
Mindez azt is jelenti, hogy a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint egy
forintban megszerzett jövedelemről van szó,
még akkor is, ha később ezt az osztalékot a
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magánszemély euróban szeretné felvenni. De
erről később. Maradjunk tehát annál, hogy az
osztalékot forintban kell meghatározni.

A taggyűlés döntése
A taggyűlésnek döntenie kell arról, hogy mikor történjen az osztalékfizetés, azaz meg kell
határoznia az osztalékfizetés napját. Ezt gyakran úgy szoktuk beírni a határozatba, hogy a
társaság likviditási lehetőségeinek megfelelően kerül az osztalék kifizetésre. Itt tehát még
lehet rugalmas a döntés.
A taggyűlés viszont dönthet arról, hogy a
forintban jóváhagyott osztalékot a külföldi
tulajdonos cégnek ne forintban fizessék ki,
hanem euróban. Az euró árfolyamát viszont a
taggyűlés nem határozhatja meg, és ráadásul,
ha a kifizetés időpontját nem is tudjuk előre,
akkor pláne nem tudjuk ezt átszámolni.
Ha a taggyűlés az osztalékkifizetés időpontját pontosan meghatározta, az árfolyamot arra a napra akkor sem tudjuk meghatározni.
A fizetendő euró mennyiségének meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy a tag a
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forintban meghatározott osztalékából a szabadpiacon mennyi eurót tudna vásárolni az
osztalékfizetés időpontjában. Ez egyértelmű

Egy forintban jóváhagyott
osztalék esetében a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint egy forintban
megszerzett
jövedelemről
van szó, még akkor is, ha
később ezt az osztalékot a
magánszemély euróban szeretné felvenni.

Osztalék euróban

A magánszemély tehát ekkor is annyi eurót kap, mintha az aznapi eladási árfolyamon
megvette volna.

Az osztalék számfejtése
Mindezek után az osztalék számfejtésével
kapcsolatban már nincs is kérdés. Ugye? Hiszen a forintban meghatározott osztalékból
forintban levonjuk az szja-t, és ha szükséges,
akkor az ehót, és a forintban meghatározott
nettó osztalékot fogjuk neki kifizetni.
Vagy forintban, vagy a napi eladási árfolyamon átszámolva euróban.

Példa
Egy tag osztalékát a taggyűlés 1 millió forintban határozta meg. Könyvelés menete:
Osztalék jóváhagyása
T: 493 – K: 4792 1 000 000 Ft
Levont szja
T: 4792 – K: 462 160 000 Ft
Levont eho T: 4792 – K: 4631 140 000 Ft

akkor, ha a társaságnak nincs eurója, azaz
előbb meg kell vennie az eurót, hogy az osztalékot euróban ki tudja fizetni. Semmilyen
problémát nem vet fel a kérdés, ha a forintban számfejtett nettó osztalékot a cég a forintszámlájáról a magánszemély eurós számlájára utalja. A bank konvertál, így semmilyen
formában nem merül fel a rejtett jövedelem
juttatása.
Ennek a logikának a mentén indokolt eljárni akkor is, ha van a társaságnak eurója. Ez
esetben az euró bekerülési árfolyama és az
osztalék fizetésekor az euróbankszámlát vezető pénzintézet euróeladási árfolyama közötti
különbözetet a társaságnál árfolyam-különbözetként kell elszámolni.

Maradék nettó osztalék 700 000 Ft, melyet a
tulajdonosnak euróban szeretnének kifizetni.
A kifizetés napján érvényes, a devizabankszámlát vezető pénzintézet aktuális eladási
árfolyama 300 forint/euró.
Ha nincs devizaszámlánk, akkor a forintszámláról indítjuk az utalást a tag eurós
bankszámlájára. Ez a társaságnál semmilyen
különlegességet nem eredményez. Megterhelik a számlát 700 000 Ft-tal, a tag pedig kap
2333,33 eurót.
T: 4792 – K: 384 700 000 Ft
Ha van devizaszámlánk, akkor a saját devizaszámlánkról indítunk 2333,33 eurós utalást.
Ha viszont a számlánkon levő deviza aktuális
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nyilvántartási árfolyama ettől eltér, akkor a
különbözetet árfolyam-különbözetként kell
elszámolni. (Könyvelésére érdemes egy átvezetési számlát alkalmazni, legyen ez most a
4799.)
– Ha a devizaszámlánkon a nyilvántartási
árfolyam kisebb, legyen 290 Ft/euró
• T: 4792 – K: 4799		
700 000
• T: 4799 – K: 386		
676 666
• T: 4799 – K: 97		
23 334
		
(árfolyamnyereség)
– Ha a devizaszámlánkon a nyilvántartási
árfolyam nagyobb, legyen 310 Ft/euró
• T: 4792 – K: 4799		
700 000
• T: 4799 – K: 386		
723 332
• T: 87 – K: 4799		
23 332
		
(árfolyamveszteség)

Végezetül egy „életszerű” eset
Találkoztam már olyan esettel is, amikor osztalék címén a tulajdonosnak az eurós számláról elutaltak 3000 eurót. Az volt a könyvelő
feladata, hogy ezt számfejtse. Talán mondanom sem kell, hogy a cég osztalékát forintban
hagyta jóvá a taggyűlés.
Ha az előbb leírtaknak a logikáját érted,
akkor most nem kell mást tenned, mint vis�szafelé számolni.
Példánkban legyen az euró kifizetésekor
érvényes eladási árfolyam 300 forint.
Ekkor a magánszemély forintban 900 000
forint jövedelemhez jutott, ami a forintban
számfejtett nettó osztalék.
Ha 16% szja-t és 14% ehót kell levonni a
bruttó osztalékból, akkor ez a 900 ezer forint a bruttó osztalék 70%-a, azaz a bruttó
osztalék: 900 000 / 0,7 = 1 285 714 forint
osztalékjövedelmet kell a bérszámfejtésben
szerepeltetni.
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Amikor nem kell illetéket fizetni
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Cikkemben az illetékmentes ingatlanszerzés lehetséges kihatásaival foglalkozom. Vajon mi történik az
így szerzett ingatlan hasznosítása során?
Előzmény, az illetékmentes szerzés
Magánszemélyek esetében klasszikusnak mondható illetékmentes ingatlanszerzési típus az egyenes ágbeli rokontól történő ajándékozás,
öröklés és vásárlás. Ez különösebb magyarázatot nem igényel, felső
értékhatár nélkül mindenféle egyenes ágbeli rokontól (jellemzően
szülőtől) szerzett ingatlanvagyon illetékmentes.

Bérbeadás
A dolog ott kezd érdekes lenni, ha az így szerzett ingatlant az új tulajdonos bérbe adja vagy értékesíti.
• Bérbeadásnál az értékcsökkenés szempontjából lehet a dolog érdekes:
Vásárlás esetén a vételárból továbbra is ki lehet indulni, nem probléma.
• Öröklés esetén – mivel nincs illetéket kiszabó határozat – a hagyatékátadó végzésben szereplő összeget kell az értékcsökkenés
alapjának tekinteni.
• Ajándékozás esetén viszont az értékcsökkenés nulla. Itt az ajándékozási szerződésben meghatározott értéket sem lehet alapul venni, és az a bizonyos vélelmezett 75%-os szabályt is csak ingatlanok
értékesítése esetén lehetne alkalmazni. Itt tehát le kell mondanunk az értékcsökkenés elszámolásáról.

Értékesítés
Ha az illetékmentesen szerzett ingatlanunkat eladjuk, akkor a megszerzésre fordított összeget a következők szerint határozzuk meg:
• Vásárlás esetén a vételárból kell kiindulni.
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• Öröklés esetén – azonosan a bérbeadásnál leírtakkal – a hagyatékátadó végzésben szereplő összeget kell az értékcsökkenés alapjának tekinteni.
• Ajándékozás esetén pedig a vételár 75%-át kell szerzési értéknek
tekinteni, azaz a bevétel 25%-a az adóköteles jövedelem (bár még
itt az 5–15 éves inflációs tényezővel is számolni lehet).
Ebből a szabályrendszerből az is következik, hogy van némi mozgástér
abban, ha én a gyerekem részére ingatlant akarok átadni. A gyermek
szempontjából javasolt a visszterhes vagyonátruházás. Általában a
szülő hosszú ideje birtokolt lakását adná át a gyermeknek, visszterhes vagyonátruházás esetén az 5 éves szabályból adódóan nem lesz
személyi jövedelemadó a szülőnél. Ha a gyermek később bérbe adja
vagy eladja, akkor a magas vételár miatt magas értékcsökkenéssel,
illetve magas szerzési értékkel tud számolni.
Ennek a megoldásnak van természetesen árnyoldala is: ha a gyermek semmilyen anyagi háttérrel nem rendelkezik, akkor a visszterhes
átruházást át lehet adójogi szempontból ajándékozásnak minősíteni,
és ez miatt az ingatlan gyermek általi hasznosításának adókötelezettségére változhat.
Példa
Vegyük azt a példát, hogy a szülő egy 6 éve 10 millió forintért vásárolt
lakást akar a gyermeknek átadni.
Ajándékozás esetén illeték nem lesz, viszont ha a gyermek az ingatlant eladná még abban az évben 12 millió forintért, akkor 2 millió
forint után 320 000 forint adója keletkezne.
Ha a bérbeadás mellett dönt, akkor minimum évi 200 ezer forint
biztos költségtől esik el.
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Amikor nem kell illetéket fizetni az ingatlanszerzés esetében…

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

• Ősrégi szabály, hogy az új építésű ingatlan első vásárlója 15 millió
forint értékig nem fizet illetéket, feltéve, hogy az ingatlan teljes vételára 30 millió forint alatt van.
• Az idei évtől jött be kedvezményként, hogy ha valaki kisebb értékű
lakásra cseréli a jelenlegi lakását, akkor szintén nem lesz illetékfizetés. Ezt lehet alkalmazni akkor is, ha cserepótló vétellel oldja
meg.
Tételezzük fel, hogy van egy lakás a tulajdonomban, melyet úgy kívánok eladni, hogy veszek helyette egy kisebbet. Az eladás megtörténik
2013. október 2-án 11,5 millió forintért. 2014. november 4-én sikerül
vásárolnom egy 8 millió forintos lakást. Tegyük fel, hogy egyik értéket sem vitatja az adóhivatal. A 8 millió forintos lakás után kalkulált
320 000 forintnyi illetéket nem kell megfizetnem, mert 1 éven belül
egy ettől értékesebb lakást adtam el.
A felsorolt esetek mindegyikéhez csatlakozik egy nulla forint fizetendő illetékről szóló határozat, amiben megtaláljuk az ingatlan forgalmi értékét. Az ingatlan hasznosítása, illetve értékesítése esetén ez
lesz a kiinduló érték.

Ha visszterhes formában történne az átadás, mondjuk 12 millió
forint értéken, akkor az illeték ugyanúgy nem lenne, és egy 12 millió forintos eladás után sem kellene adózni. Bérbeadás esetén évi
240 000 forint fix költséggel is lehetne számolni.

Egyéb alternatívák illetékmentességre
A magánszemélyek esetében léteznek még illetékmentes ingatlanszerzések:
20 milliós szabály
• Öröklés esetén mentes a túlélő házastárs általi ingatlanszerzés,
felső értékhatár nélkül.
• Öröklés esetén 20 millió forintig mentes a mostoha-, illetve nevelt
gyermek vagyonszerzése a mostoha-, illetve nevelőszülőtől származóan.

Ajándékozással szerzett ingatlan bérbeadása esetén értékcsökkenés nem számolható el.

Társaságok illetékmentessége
Eddig csak magánszemélyekről volt szó, pedig társas vállalkozások
illetékmentes ingatlanszerzése is érdekes lehet. A társaságok átalakulása az ingatlanok tekintetében visszterhes vagyonátruházásnak
minősül, mely után illetéket kellene fizetni. Ha az átalakulás kedvezményezett, akkor illeték az ingatlanvagyon jogutódra való átszállását
nem fogja terhelni. Anélkül, hogy a kedvezményezett átalakulás szabályaiba belemennék, a leggyakoribbnak mondható átalakulás, a
társasági formaváltás idetartozik.
Szintén a társaságokat érintő nem olyan régi szabály, hogy a
kapcsolt vállalkozástól származó ingatlanvásárlás után a társaságnak nem kell illetéket fizetnie, ha a cég főtevékenysége a vásárlás pillanatában saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Hát igen,
ebben azért van fantázia: a saját cégemnek apport vagy visszterhes formában akarom az ingatlant átadni. Az átadást megelőzően,
ha főtevékenységként bejelentem az elvártak közül valamelyiket,
majd az átadást követően visszajelentem a főtevékenységet, akkor
az illetékmentesség meg is lenne oldva. Persze azért ez nem kockázatmentes, ez valójában olyan trükk, amikor az adóhatóságnak
volna keresgélnivalója.

www.iranyadomagazin.hu

11. oldal

Cikk
Az
egészségügyben
cím Szerző érintett vállalkozások szakképzési hozzájárulásra vonatkozó speciális szabályai
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egészségügyben érintett vállalkozások
szakképzési hozzájárulásra vonatkozó

speciális szabályai
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A szabályok egyértelmű elkülönülése végett érdemes külön a gyógyszertárakkal és külön az orvosokkal foglalkozni.
A patikák esete
A patikák helyzete sajnos egyértelmű: az adóhatóság határozott álláspontja az, hogy a gyógyszertárban foglalkoztatottak bére után teljes
egészében meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást. A legfőbb
indok a tevékenység kereskedelmi jellege. Ezt az álláspontot a mai
napig is támadják – egyelőre eredménytelenül.

Az orvosok hozzájárulási kötelezettsége
Az orvosi tevékenységet végzők esetén 2012. január 1-jétől a bevételarányos megközelítés lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy első lépésben a
kedvezmények figyelembevétele nélküli teljes szakképzési hozzájárulás
összegét meg kell állapítanom. Ennek a kötelezettségnek azt a részét
nem kell megfizetnem, amekkora részt az egészségpénztári finanszírozás (kártyapénz) a teljes bevételen belül képvisel. Ebből az is következik,
ha csak kártyapénzből van az árbevétel, akkor nem lesz fizetnivaló szakképzési hozzájárulás. Az arányszámot nem nehéz elképzelni, a probléma
a finanszírozás utólagos jellegéből adódik, ugyanis a havi bevallásoknál
ezeknek az arányszámoknak a számolgatásához már nincs fogódzó.

Az orvosi tevékenységet végzők esetén
2012. január 1-jétől a bevételarányos megközelítés lépett életbe.
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Példa egy társaság esetére
A következőkben egy gazdasági társaságos és egy egyéni vállalkozós
példán keresztül mutatnám be az elszámolás jogszabályi rendelkezésekbe nem ütköző módját.
Kezdjük a sort egy orvos betéti társasággal. A számviteli törvény hatálya alá tartozó cégek esetén az egészségpénztári szervtől érkező bevételt
(kártyapénzt) árbevételként kell könyvelni, tehát a teljesítésnek (és nem
a pénzügyi teljesítésnek) megfelelően kell elszámolni a finanszírozást.
Az alábbi táblázat tartalmazza az adott hónapra lekönyvelt kártyapénzt,
illetve más bevételeket is. A szakképzési hozzájárulásban jelentkező kötelezettség legyen fix havi 4000 forint, aminek az alapja a személyesen
közreműködő tag és az asszisztense bére. Az arányszámot kénytelenek
vagyunk a tárgyhavi tényadatok alapján számítani (nem kumulálhatunk), és ez már garanciája annak, hogy év végén lesz különbözet.
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Az egészségügyben érintett vállalkozások szakképzési hozzájárulásra vonatkozó speciális
Cikk cím
szabályai
Szerző
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Éves elszámolás

Kártyapénz
300 000
550 000
450 000
300 000
700 000
550 000
350 000
650 000
400 000
500 000
550 000
750 000
6 050 000

Egyéb bevétel
25 000
30 000
20 000
15 000
45 000
45 000
70 000
35 000
200 000
35 000
120 000
25 000
665 000

Összes bevétel
325 000
580 000
470 000
315 000
745 000
595 000
420 000
685 000
600 000
535 000
670 000
775 000
6 715 000

Az arányszám hosszúságát illetően megint nincs semmi kapaszkodó, jobb
híján a négy tizedesig való számítást fogom választani. A táblázat 13 sora 12
bevallást takar, december hónapra nem adunk előlegbevallást. Egészségügyi
szolgáltatást nyújtó cégek esetén a beszámoló határideje miatt megengedi a
jogszabály, hogy az év elején leadott „végleges” elszámolást korrigálni lehessen
a társaságiadó-bevalláson, ez esetben gyakorlatilag 13 bevallás lesz egy évben.
Példa egyéni vállalkozóra
Folytassuk a sort egy egyéni vállalkozó orvossal. Az egyéni vállalkozó esetében már a pénzforgalmi szemlélet érvényesül, tehát a kártyapénzek késedelme miatt az év eleje megcsúszik. Viszont mentőövet jelent, hogy nincs
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Éves elszámolás

Kártyapénz
500 000
700 000
300 000
550 000
450 000
300 000
700 000
550 000
350 000
650 000
400 000
500 000
5 950 000

Egyéb bev.
25 000
30 000
20 000
15 000
45 000
45 000
70 000
35 000
200 000
35 000
120 000
25 000
665 000

Összes bev.
525 000
730 000
320 000
565 000
495 000
345 000
770 000
585 000
550 000
685 000
520 000
525 000
6 615 000

tilalma a megelőző évről áthúzódó kártyapénzek figyelembevételének. Az
alábbi példa a cég mintájára készült, azzal a különbséggel, hogy a kártyapénzeket két hónappal elcsúsztattam. A 4000 forintos kötelezettség itt

Arányszám
0,0833
0,0545
0,0444
0,0500
0,0643
0,0818
0,2000
0,0538
0,5000
0,0700
0,2182
0,0333
0,1099

Bruttó köt.
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
48 000

Tény köt.
333
218
178
200
257
327
800
215
2 000
280
873
133
5 276

Bevallandó
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
1
nem vall
–1

már csak az alkalmazottakhoz csatlakozik, az egyéni vállalkozó maga után
nem fizet semmi szakképzési hozzájárulást. Az első két hónapra pedig a
megelőző évi teljesítmény alapján érkező kártyapénzek kerülnek beírásra.

Eltérés a régi szabályhoz képest
Az árbevétel-arányos számítás a korábbi munkaidő-ráfordításos számításhoz képest érdekességeket is produkál. Például adott egy egyéni
vállalkozó orvos, akinek van egy asszisztense. Az asszisztensét csak tbfinanszírozott rendeléseken alkalmazza, a magánpraxisban nem. Mivel
csak az alkalmazott bérét terheli szakképzési hozzájárulás, így a régi logiArányszám
0,0476
0,0411
0,0625
0,0265
0,0909
0,1304
0,0909
0,0598
0,3636
0,0511
0,2308
0,0476
0,1005

Bruttó köt.
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
48 000

Tény köt.
190
164
250
106
364
522
364
239
1 455
204
923
190
4 825

Bevallandó
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
nem vall
0

ka szerint nem kéne fizetni szakképzésit, de az új szabály sajátossága ezt
felrúgja, és a magánpraxisra eső bevétel arányában fizetni fog az egyéni
vállalkozó az asszisztens bére után szakképzési hozzájárulást.

www.iranyadomagazin.hu

13. oldal

Év végi juttatások – hogyan arányosítsunk?

Fata László

Év végi juttatások
Szerző: Fata László

– hogyan arányosítsunk?

Örömmel töltheti el az érzés azt a munkáltatót és munkavállalót, ahol a cégben lesz pénz év végi pluszjuttatások kiadására.
A munkavállalók örömét csak fokozhatja, ha növekszik a számukra felhasználható összeg. Így kézenfekvő lehet az ötlet, hogy adjunk béren kívüli juttatásokat dolgozóinknak.
Ezzel ugyanis a 10 000 forint munkáltatói összkeretből kb. 7300 forint
felhasználható, míg normál adózás mellett bérként kb. 5100 forintot
tud a munkavállaló elkölteni.
(A béren kívüli juttatások közterhe 35,7% – a juttatás értékének
1,19-szeresére kell 16% személyi jövedelemadót és 14% ehót fizetni.)
Persze ez a számítás csak akkor jelent bármit is, ha a dolgozónak
olyan juttatást adunk, amelyet ő szívesen fogad, jól el tud költeni,
vágyik rá. Emellett a juttatásokról később sem deríti ki egy adóellenőrzés, hogy elhibázott valamit, rosszul számolt a munkáltató. Az ilyen
hibák bizony elég sokba kerülhetnek.
A Könyvelők Országos Találkozójának 2013-as rendezvényén is sok olyan
kérdést tekintettünk át a Cafeteria TREND standjára látogatókkal, melyek
hasznosak lesznek a juttatások szabályos időzítésében, arányosításában.
Év végén különösen fontos erre figyelnünk, hiszen egy év közben
belépett munkavállalónál bizonyos juttatásoknál kiadhatjuk akár a
teljes éves keretet, míg másoknál a nálunk töltött idővel kell a személyi jövedelemadó-törvényben szereplő értékeket arányosítani. A
szabályozás három alapvetően különböző módon határozza meg a
juttatási keret évközi arányosítását.

1. Időbeli arányosítás
A személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatároz egy
500 000 forintos összkeretet a béren kívüli juttatásokra.
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
70. § (4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az a juttatás, amely megfelel a
71. §-ban meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja. Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá
a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel
más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes
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értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak – a munkavállaló
által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló, jogviszonyban töltött napokkal – arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része. Az éves keretösszeg 500 ezer forint,
ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
Itt egyértelműen úgy rendelkezik a szabályozás, hogy a munkaviszonyban töltött napok arányával kell ezt az összeget korrigálnunk.
Így ha valaki pontosan fél évet tölt nálunk, akkor 250 000 forint az a
határösszeg, amire figyelnünk kell. Azonban az egész évben dolgozó
félállású munkatársunk kerete továbbra is 500 000 forint, és az év
közben érkezőknél nem kell figyelnünk, hogy a máshol kapott juttatásaival hogyan is áll az 500 000 forinthoz képest.
Kicsit hasonló időbeli arányosítással találkozhatunk például az Erzsébet-utalvány esetében is, ahol utólagosan adva is biztosíthatjuk a
nálunk jogviszonyban töltött hónapokra a 8000 Ft/hó juttatási értéket.
71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a
munkavállalónak
bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven
belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden
megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész.
Itt sem kell vizsgálnunk, hogy más ad-e ilyen utalványt a dolgozónknak
vagy előzőekben mennyit kapott. A november 20-án belépő munkatársunk pedig november és december hónapokra kaphat idén 8-8000 forint
Erzsébet-utalványt kedvező adózással. Ráadásul az adótörvény szabályai
alapján részmunkaidőben dolgozók is kimeríthetik a teljes havi keretet.

Az egész évben dolgozó félállású munkatársunk kerete továbbra is 500 000 forint.
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2. Máshonnan kapott?
A Széchenyi Pihenő Kártya esetén nem időbeli korlátokra kell figyelnünk. Itt a máshol kapott juttatásokkal együttvéve kell számolnunk az
egyes alszámlák kereteit.
71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a
munkavállalónak
c) az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
ca) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott
szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
cb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken
(ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan
együttvéve – legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
cc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható
– több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint támogatás.
A részmunkaidősök tehát a teljes kerettel számolhatnak és az év közben belépő munkatársunk is igénybe veheti ezt, ha úgy nyilatkoznak,
hogy máshol még nem kaptak SZÉP Kártya-feltöltést.
(Persze az 500 000 forintos keret külön szabályaira érdemes figyelni.)
Különleges szabály vonatkozik a pénztárakba fizetett munkáltatói hozzájárulásra. Az előre-utólag adott juttatásokra most ebben a
cikkben nem térünk ki, de a máshonnan kapott juttatások itt szigorú
kötelezettséget jelentenek.
71. § (3) Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt
munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénz
tár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,
c) foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát

Fata László

meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, 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. 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.
Ha a munkavállalónk úgy nyilatkozik, hogy az adott hónapra más
juttatótól kapott pénztári hozzájárulást, akkor bizony mi ezt már nem
adhatjuk neki a béren kívüli juttatás kedvező adóterheivel.

3. Arányosítás nélkül
Mindezen már ismertetett szabályok mellett a személyi jövedelemadóról szóló törvényben olyan juttatásokat is találunk, ahol sem időbeli
arányosításra, sem a máshol kapott juttatásokra nem kell figyelnünk.
1. sz. melléklet
8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.28. az ingyenesen vagy kedvezményesen
b) a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50
ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére
– szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a
Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást.
Mivel a szabályozás nem tartalmaz időbeli vagy más juttatóra vonatkozó korlátozásokat, így a részmunkaidősök, az év közben belépők
is teljes 50 000 forintos értékben megkaphatják ezt a juttatást. Még
akkor is, ha az adóévben más munkáltatótól is kaptak már ilyet.
Egyedül a saját nyilvántartásunkban kell figyelnünk az egyes magánszemélyek esetén, hogy ne lépjük túl a megadott 50 000 forintos keretösszeget.
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.

www.iranyadomagazin.hu
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Remittenda lapok ingyenes átadásának adókötelezettsége

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Remittenda lapok ingyenes átadásának
adókötelezettsége
Szerző:
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A főszabály
Az ingyenes átadás adómentessége addig
gondolkodást sem igényel, amíg a magánszemély vásárláshoz kapcsolódóan kapja (pl.
a legfrissebb szám mellé). De ez nem mindig
van így.
Ha nem vásárlás részeként adják, akkor
adómentességi jogcímet már nem lehet találni, egyes meghatározott juttatásként kellene
adózni utána. Ez azt jelenti, hogy az átadott
lap, könyv átadáskori szokásos piaci értékének 1,19-szerese után 16% szja és 27% eho
terheli a lapkiadót.
Fontos, hogy nem a lap eredeti ára az
irányadó, hanem már annak „avult” állapotában lévő piaci ára. És itt lesz egy kis mozgástér.
Egy hetilap, esetleg napilap esetén akár nulla
forint sem durva kijelentés, más sem értékelné többre. Még azzal sem kell foglalkozni,
hogy annak a lapnak anyagára van, a nyomtatása is költségbe került. Az számít, hogy mit
adna érte egy fogyasztó. A számítással ott kell
foglalkozni, ahol a lap mellé ajándéktárgyat
adnak, például egy gyerekeknek szóló újság
mellékleteként játékot. Ha másnak nem is, de
a játéknak van értéke.

Ha a kiadó egy intézménynek ad át 20 db, átadáskor
500 forintot érő könyvet, akkor átlépi az áfában ismert
5000 forintos értékhatárt.

16. oldal

A remittenda lapok, könyvek egy része a zúzdában végzi, viszont vannak, akik marketingeszközként használják, azaz ingyenesen szétosztják
magánszemélyeknek. Az ingyenesség mint kifejezés mindig egy adózási
csemege. Ezt járjuk most körül.
Vajon mi annak a régi újságnak az értéke?
Könyv esetén igazán nehéz a helyzet: több
hónapja eladatlan, valamilyen aktuális eseményt feldolgozó könyvről van szó, vagy egy
szépirodalmi műről, aminek azért mindig van
értéke. Tehát a legnehezebb feladat az érték
meghatározása.
Ha van érték, akkor az átadás hónapját követően a havi adatszolgáltatásban magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek részén
kell a már jelzett adókat bevallani. Ha nincs,
akkor természetesen adókötelezettség sem
merül fel.

akkor nincs vele teendő, az áfa hatályán kívüli
tételként nem fog adózni, és a korábban levont adóhoz sem kell hozzányúlni.
Nem egészen az átadáshoz kapcsolódó problémaként említeném meg, hogy tapasztalatom
szerint a remittenda példányok újságosoktól való
visszaszállítása nem mindig az áfatörvénynek
megfelelően bizonylatolódik. Mivel hibás teljesítésről nem beszélhetünk, így az újságosoknak
kellene visszaszámlázni az eladatlan példányokat,
és nem a kiadónak vagy a terjesztőnek kellene
módosító számlát kiállítania. Egyébként a költségvetés nem károsul ez utóbbi esetben sem, mégis
a helytelen bizonylatolás miatt bele lehet kötni.

Az áfa és a számlázás

Társasági adó

Mint minden ingyenes juttatás esetén az áfa
szabályai mellett soha nem lehet elmenni. A
kiadó részére visszaszállított termékek után a
kiadó az általános forgalmi adót le fogja vonni. Ezt jól is teszi, hiszen az áfatörvény a vállalkozás érdekében történő kis értékű ajándékozást kifejezetten támogatja.
Itt arra kell vigyázni, hogy a jól ismert 5000
forint ajándékozási tételenként értendő. Nem
darabonként, hanem az ajándék értékeként.
Azaz, ha a kiadó például egy intézménynek ad
át 20 db, átadáskor 500 forintot érő könyvet,
akkor a jelzett értékhatárt átlépi.
Igen, itt is súlya van az átadáskori piaci
érték meghatározásának. Ha az 5000 forintos
értékhatár alatt van az átadott tétel összege,

Az ingyenes átadás érinti a társasági adót is,
mivel a kiadók nagy része, biztos vagyok benne,
hogy gazdasági társaság. Problémát itt egyébként
nem látok, mivel a társasági adó az üzletpolitikai
célból történő lapok, könyvek átadását akkor is
elismeri, ha nem vásárláshoz kapcsolódik. Tehát
akár van értéke, akár nincs az átadott remittenda
példánynak, a társasági adót korrigálni nem kell.

www.iranyadomagazin.hu

Könyvajánló: Máriás Attila – Munkaidőkeret Kalauz

Könyvajánló
Az öt leggyakoribb bérszámfejtői tévhit
a munkaidőkerettel kapcsolatosan
(Részlet Máriás Attila Munkaidőkeret Kalauz c. szakkönyvéből)

Mivel a tapasztalatok szerint a hatályos munkaügyi szabályok közül
3. sz. tévhit
talán a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati problé„Havibéres, órabéres díjazási forma nem számít, egyformán számfejtjük”
mák okozzák az egyik legtöbb fejtörést az ügyvitelért felelős munkatárMunkaidőkeretes foglalkoztatás esetén az elszámolási szabályok elsaknak, ezért munkáltatói oldalról nem maradhat el a bérelszámolást
térően alakulhatnak, attól függően, hogy a munkavállaló alapbére
végző munkavállalók felkészítése sem.
órabérben vagy havi alapbérben került meghatározásra.
Bár kétségtelen tény, hogy a munkaidőkeret alMáriás AttilA
kalmazása elsősorban munkaszervezési kérdés, nem
4. sz. tévhit
bérszámfejtési, mégis indokolt a bérelszámolást
„Rendben van az, ha a munkaidőkeretben foglalkoztatott munvégzők alapos felkészítése az egyenlőtlen munkaidőkavállalók bérlapján szereplő ledolgozott napok, órák száma és a
beosztással járó elszámolási kérdésekkel kapcsolatotényleges munkaidő-nyilvántartás szerint ledolgozott napok, órák
MUNKAiDŐKErEt
san.
száma eltér”
KAlAUZ
A bérelszámolást végzők sokszor előre félnek, ha a
Igen gyakori, hogy a munkavállaló részére átadott bérelszámunkáltatójuk vagy ügyfelük munkaidőkeret bevezetémoláson 22 nap/176 óra mint ledolgozott idő szerepel, hol
sét tervezi. A félelmek sokszor alaptalanok, melyek jeott a munkavállaló ténylegesen 190–200 órát töltött beoszlentős része a munkaidőkeretet körüllengő tévhitekből
tás szerint rendes munkaidőben történő munkavégzéssel.
ered. Nézzük ezeket:
Figyelemmel az Mt. 155. § (3) bekezdésében foglaltakra, a munkáltató
nem mentesül a részletekbe menő olyan elszámolás elkészítésének és
1. sz. tévhit
munkavállaló részére történő átadásának kötelezettsége alól, melyből a
„Munkaidőkeretben minden pótlékot a munkaidőkeret végén kell elszámolni”
munkavállaló az elszámolás helyességét ellenőrizni tudja.
Téves, hogy minden bérpótlékot a munkaidőkeret végén kell elszáEz alól még az sem mentesíti a munkáltatót, hogy az alkalmazott
molni, hiszen munkaidőkeret alkalmazása esetén csak egyetlen pótlék
bérprogramban ezt nem lehetett beállítani.
kapcsán merülhet fel a munkaidőkeret végeztével történő elszámolás,
ez pedig a kereten felüli órák kapcsán a rendkívüli munkaidőben tör5. sz. tévhit
ténő munkavégzés pótléka.
„Munkaidőkeret alkalmazásához kifejezetten keretes munkaszerződés kell”
Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, így munkaidőkeret alkalmazásához
2. sz. tévhit
alapvetően nem kell speciális munkaszerződés, azt a munkáltató –
„Munkaidőkeretben addig nincs túlóra (értsd: rendkívüli munkaidőben törtéfigyelemmel a kontraktuális akadályok résznél kifejtettekre – jogosult
nő munkavégzés), amíg a keret nem jár le”
egyoldalúan elrendelni.
Téves, hogy minden egyes rendkívüli munkaidőben történő munMáriás AttilA
kavégzés elszámolása a munkaidőkeret lejártakor esedékes, hiszen
A könyv szerzője Máriás Attila, a BDO Magyarország
vezető munkaügyi tanácsadója. Négy évig munkaügyi
ez a szabály csak a kereten felüli rendkívüli munkaidőben történő
felügyelőként dolgozott az OMMF Dél-alföldi Munkamunkavégzés pótléka kapcsán érvényes. A munkaidő-beosztás eltérő,
ügyi Felügyelőségén. Munkaügyi tanácsadóként válkészenlét és ügyelet alatt teljesített munkavégzés kapcsán a rendkívüli
lalatok munkaügyi átvilágításával, illetve munkaügyi
munkaidőben történő munkavégzés pótléka a szokásos bérszámfejtanácsadással foglalkozik.
téskor, vagyis a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig esedékes.
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Máriás AttilA
vezető munkaügyi tanácsadó
BDO Magyarország

Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok
szakán szerezte. A diploma megszerzését követően az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelőségén munkaügyi felügyelőként dolgozott négy
évig. 2009-től a BDO Magyarország munkatársa.
A BDO Magyarország munkaügyi tanácsadójaként vállalatok munkaügyi átvilágításával, illetve
munkaügyi tanácsadással foglalkozik.
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Segédlet a munkaidőkerettel
kapcsolatos szabályok
gyakorlati alkalmazásához

Máriás Attila
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Máriás Attila

Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok
szakán szerezte. A diploma megszerzését követően az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelőségén munkaügyi felügyelőként dolgozott négy
évig. 2009-től a BDO Magyarország munkatársa.
A BDO Magyarország munkaügyi tanácsadójaként vállalatok munkaügyi átvilágításával, illetve
munkaügyi tanácsadással foglalkozik.
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17. oldal

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.
Van egy ügyfelem, aki Brüsszelben dolgozik, lakását Budapesten kiadja. Az
szja-törvény 17. § (5) bekezdése szerint levonhatja a más településen általa
igénybe vett lakás bérleti díját.
Az a kérdés, hogy a más település alatt csak Magyarországon belüli települést jelent vagy külföldi települést is?

?
18. oldal

2012. január 1-jétől lakás bérbeadása esetén
a bérbe adó magánszemély a bérbeadásból
származó bevételéből levonhatja az általa más
településen bérbe vett lakás ugyanazon évben
igazoltan megfizetett bérleti díját.
Ennek feltétele, hogy a bérbeadás, illetve a
bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja és
a bérbe vett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével (például önálló tevékenység vagy egyéni
vállalkozói tevékenység bevételével) szemben
nem számol el költséget, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem
térítették meg.
A más településre vonatkozóan a törvényben
nincs olyan feltétel, hogy annak földrajzilag hol
kell elhelyezkednie, tehát nem tesz különbséget
külföldi vagy belföldi település között.
Ebből következően a Brüsszelben bérbe vett
lakás bérleti díja levonható a bérbeadásból származó bevételből.
Ha a bérleti díjat nem forintban fizeti, akkor
az szja-bevallásban a költség elszámolásához az
szja-törvény 6. §-át kell alkalmazni.

www.iranyadomagazin.hu

Eszerint a külföldi pénznemről történő átszámításhoz a törvény főszabálya alapján a kiadás
esetében a teljesítés (bérleti díj kifizetésének)
időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Ezzel eltérően a magánszemély választhatja a
megelőző hónap 15. napján érvényes MNB-árfolyamot is.

?

Válasz-adó

Egy vállalkozó autóbuszos helyi járatot üze
mel
tet,
amihez kedvezményes tanuló- és nyugdíjasbérlete
ket is árusít. A tárgyhavi értékesített mennyiség után
megigényli a szociálpolitikai menetdíj-támogatást.
Kérdések:
1. Az igényt milyen időpontra könyveljem?
2. Az áfát én visszaszámolom a kapott támogatásból, tehát amit kapunk, az bruttó. Ez így helyes? Az
áfát melyik hónapra kell bevallani? A tárgyhóban,
igényléskor, vagy amikor megjön a támogatás?
A kérdéssel kapcsolatban a számviteli és az
áfatörvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az első kérdésre a számviteli törvény ad
választ.
A jogszabály alapján járó támogatást arra
az időszakra kell nyilvántartásba venni, amelyik időszakra jár a támogatás.
Így például a novemberi hónapra megigényelt támogatást november végével követelésként és bevételként le kell könyvelni.
Az áfa szempontjából az áfatörvény 65. §-a
szerint kell eljárni. Eszerint:

„Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
esetében az adó alapja – ha e törvény másként
nem rendelkezik – a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell
akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybe vevőjétől, akár harmadik féltől, ideértve a
támogatások bármely olyan formáját is, amely
a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja.”
A bérleteket részben az utasok, részben az
állam finanszírozza. Mindkét esetben a kifizetett ellenérték a bruttó ár része, ezért a kapott

támogatást is bruttó összegnek kell tekinteni. Ebből visszaszámolva a nettó részt a 9-es
számlaosztályba bevételként, míg az erre jutó
áfa összegét kötelezettségként kell könyvelni.
Bár azt hozzá kell tenni, hogy amit az utas fizet,
az valójában az ellenérték, míg amit az állam
finanszíroz, az pedig „csak” adóalap.
Az áfa teljesítésének időpontjára az áfatörvény 55. §-ától találhatunk rendelkezéseket. Azt már tisztáztuk, hogy a bérlet eladása
esetén a támogatás is a szolgáltatásnyújtás
árának része, a főszabály szerint az áfát pedig
a teljesítéskor kell megállapítani.
Azaz, amikor az utas a szolgáltatást igénybe
veszi, abban a tárgyidőszakban kell mind az
ellenértéket, mind pedig az adóalapot a bevallásban feltüntetni.

További hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban olvashatsz:

www.iranyadomagazin.hu
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Cégautóadó különleges esetekben

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Cégautóadó különleges esetekben
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2009 februárja óta ismerjük, valljuk, fizetjük a cégautóadót. Azt nem írom, hogy szeretjük, mert sokszor
az ügyfelek még mindig nem értik, miért is kell ezt fizetni. Pedig ez már régen nem az üzleti cél-magáncél
arányától függ.
Előzmény

Társas vállalkozó kiküldetési rendelvénye

A cégautóadót egy úgynevezett vagyoni típusú adóként alkalmazzuk,
tehát főszabály szerint annak kell fizetni, akinek a tulajdonában van
az autó.
Egy gazdasági társaság tulajdonában levő személygépkocsi után
minden esetben adót fizet, míg egy magánszemély csak néhány speciális esetben.
A személygépkocsi fogalmát itt az szja-törvény alapján kell vizsgálni, nem pedig az áfatörvény alapján. Ami az szja-ban személygépkocsi, az a cégautóadó rendszerében is.

Amikor a téma napirendre került, egy adóhatósági tájékoztatót kértem arról, hogy lehet-e kiküldetésben egy társas vállalkozó.
Akkor ezt a választ kaptam. Miután a jogszabályi környezet nem
változott, remélem, ezt még most is lehet alkalmazni.

Magánszemély autóját céges utakra használja,
és útnyilvántartás alapján költségtérítést kap
Ez az egyik eset, amikor a magánszemély tulajdonában levő autója
után adót kell fizetni, mert egy vállalkozásban költségelszámolás történik. Talán sokan tudják, hogy ha mindezt útnyilvántartás helyett kiküldetési rendelvénnyel számolták volna el, akkor az adót meg lehet
spórolni, de esetünkben útnyilvántartás készült.
Az adóalanyiság fő szabály szerint a tulajdonos személyéhez kapcsolódik. Még akkor is, ha az egy magánszemély: az adót neki kell
bevallani és megfizetni.
Ha a személygépkocsinak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok (mint tulajdonostársak) a tulajdoni hányadaik arányában
minősülnek adóalanynak, azaz a fizetendő cégautóadót a tulajdoni
hányadukkal arányosan viselik.
Láttam már olyan megoldást, hogy a cég vallotta és fizette be a
magánszemély autója után a cégautóadót. Fura, hiszen nincs is autója, akkor neki nincs mi után fizetni. Azt a magánszemélynek kellett
volna bevallani.

20. oldal

„…költségtérítést adhat kiküldetési rendelvény alapján egy bt. a
tagjának a bt. tevékenységével összefüggő feladatai ellátása érdekében saját tulajdonú személygépkocsija használatára tekintettel.
Amennyiben a költségtérítés címén kifizetett összeg a kiküldetési
rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett
üzemanyagár szorzata, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsinorma-költség alapulvételével meghatározott összeg, akkor ez a magánszemélynél adómentes. Ebben az esetben cégautóadót sem kell
fizetni [Gjt. 17/A § (2) bek.].”

Lízingbe vett autók utáni adó
Ha a hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsit pénzügyi
lízingbe vagy tartós bérletbe adják, akkor a lízingbe vevő (és nem a
tulajdonos lízingtársaság), illetve a tartós bérletbe vevő az adóalany.
Igaz, a tartós bérlet esetében ez csak 2013. július 1-je óta van így.

Ha a személygépkocsit tartós bérletbe
adják, akkor 2013. július 1-jétől a tartós
bérletbe vevő az adóalany.

www.iranyadomagazin.hu

Cégautóadó különleges esetekben
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fizeti, így már lehetővé válik a cégautóadóból levonni a határidőre
megfizetett gépjárműadót.
Ha az előbb a pénzügyi lízinget és a tartós bérletet hoztam párhuzamba (bár hozzáteszem, tudom, hogy a kettő nem ugyanaz), akkor
nézzük együtt az operatív lízingbe vagy bérbe adott személygépkocsik
esetét. Itt ugyanis nem alkalmazható az előbbi speciális szabályozás,
azaz operatív lízingbe vagy bérbe adott személygépkocsik esetén
mindig a lízingbe adó – azaz a tulajdonos – a cégautóadó fizetésére
kötelezett.
Természetesen a bérleti díjba beépítheti (be is fogja építeni)
a felmerülő pluszköltségét, de ennek áfatartalma a főszolgáltatás
áfakulcsával egyező.
Láttam már olyan operatív lízingről szóló számlát, hogy a
cégautóadó külön sorban szerepelt. Nem túl szerencsés, de az legalább helyes volt, hogy azt is áfával növelt értéken számlázták ki.

Hatósági nyilvántartásban nem lévő autó
Hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az
a személy vagy szervezet lesz az adó alanya, aki a személygépkocsi
használata után költséget (a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerinti tételes költségelszámolással költséget,
értékcsökkenési leírást) számol el.
Ez a helyzet például a külföldön üzembe helyezett autók esetében.
Ha egy külföldi rendszámú autóra számolunk el költséget, akkor a
cégautóadót a költséget elszámoló vállalkozásnak kell megfizetni.
Természetesen itt is van kivétel. Ha a lízingbe, illetve tartós bérletbe vevő magánszemély és az általa lízingbe vagy tartós bérletbe vett
személygépkocsi után nem történik költségelszámolás, akkor nem kell
adót fizetni.
Mindehhez talán még annyit érdemes tudni, hogy mi is az a tartós bérlet. A gépjárműadóról szóló törvény értelmező rendelkezése
szerint tartós bérletbe adott személygépkocsi az a személygépkocsi,
amelyet
• egyrészt egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak
bérbe,
• másrészt a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték.
Idén fél évtől tehát a tartós bérletbe adott személygépkocsik után
mind a cégautóadót, mind a gépjárműadót ugyanaz az adóalany

Speciális adózást választó vállalkozások
Az eva, a kata, az átalányadó mind-mind olyan adónemek, melyek
több adókötelezettséget kiváltanak.
Ezekben nem biztos, hogy a cégautóadó is benne van, így azt kell
vizsgálni, hogy alanyi jogon van vagy nincs kötelezettség.
Egyéni vállalkozók esetében biztosan nem lesz adókötelezettség,
hiszen esetükben nem valósul meg a tételes költségelszámolás.
Amennyiben viszont pl. egy evás gazdasági társaságként tulajdonolják az autót, akkor már a vagyoni értéket kell nézni. Ebben az esetben tehát a cégautóadót be kell vallani és meg kell fizetni. Érdemes
számolni, hogy az eladással keletkezett adóteher nem lesz-e kisebb,
mint a hosszú időn keresztül fizetett cégautóadó.

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

Klasszikus iskolapélda, és majd meglátod, hogy a
könyvelése sem ördögi, de talán mégis érdemes
arra, hogy megnézzük a káreseményekkel kapcsolatos könyvelési tételeket.
Egy külsős könyvelő problémája
Mondom azt, hogy a külsős könyvelők problémája, bár erre mindig
azt kapom, hogy munkaviszonyban sem könnyebb. Szóval ott sem teljesen akadálymentes az információáramlás. A kezdeti problémák abból adódnak, hogy amikor egy javítási számla megérkezik, akkor nem
mindig derül ki belőle egyértelműen, hogy az nem egy rutin javítási
szolgáltatás, hanem valamilyen káresemény eredménye.
Ezért fordulhat elő, hogy a számlát rögtön az 52-es számlacsoportba könyveljük, pedig annak a 86-os egyéb ráfordítások között lenne a
helye. Különösen akkor, ha a biztosító térítése befolyik, hiszen azt az
egyéb bevételekre, a 96-os számlára kell könyvelni.
Honnan fogod tudni, hogy káreseményről van szó? Például onnan, hogy
• a javítási szolgáltatások között festést vagy karosszériamunkát is látsz,
• a számla végösszegének csak egy részét kell az ügyfelednek kifizetni, mert a többit a biztosító téríti.
Ha ezek vagy hasonló jelek káreseményre utalnak, akkor egyéb ráfordítást kell könyvelned.

Könyvelési tételek: 1. példa
Megérkezik a javításról szóló számla, melyből 10% önrészt és az áfa
50%-át kell kifizetni. A többit a biztosító közvetlenül a szerviznek fogja
utalni. A javítás összege 500 ezer forint plusz áfa.
Ssz.

Gazdasági
esemény
megnevezése

1.

Javítási számla 50%
(áfa levonható)

2.

Javítási számla 50%
(áfa nem vonható le)
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Tartozik

Követel

számla

Tartozik

összeg
454

86
466
86

Követel

317 500
250 000
67 500

454

317 500

Ssz.

3.
4.

Tartozik

Követel

számla

Tartozik

Követel

összeg

454

38

117 500

117 500

454

96

517 500

517 500

Könyvelési tételek: 2. példa
A javításról szóló számla készpénzben kiegyenlítésre kerül, a biztosító
pedig a saját kalkulációja alapján fizet, melyet elfogadtunk. (Előfordul, hogy nem a számla benyújtásával rendezik a kártérítést, hanem
ajánlatot tesznek az összegre, melyet elfogadhatunk.)
Az autóval kapcsolatban 100%-os levonási joggal rendelkezünk, a
javítási számla végösszege 500 ezer forint plusz áfa, a biztosító ajánlata 600 ezer forint volt.
Ssz.

1.
2.

317 500

Gazdasági
esemény
megnevezése
Számla részfizetése
(nettó 10%-os
önrésze és az áfa
50%-a)
Biztosító térítése

3.
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Gazdasági
esemény
megnevezése
Javítási számla
(áfa levonható)
Biztosító ajánlatának elfogadása
Biztosító átutalása

Tartozik

Követel

számla

Tartozik

Követel

összeg
381

86
466

635 000
500 000
135 000

36

96

600 000

600 000

384

36

600 000

600 000

Ízelítő az
következő számából

Vezércikk

Megjelenik
decemberben

bízva abban, hogy mindenki gördülékenyen átállhasson az
új rendszerre.

Ismét itt a feltöltési kötelezettség
Tudom, hogy közhely, de újra eltelt egy év. Hamarosan előttünk
a 2013-as év zárása. Ennek első állomása már egy decemberi fel

Mennyi az annyi? Kérdések a szabadságok körül

adat, a feltöltési kötelezettség. Összeszedjük az összes adónemet,

Az új Munka törvénykönyve megváltoztatta a szabadságokra vonat-

ahol december 20-ig valamilyen teendőnk van, kiegészítve azzal,

kozó rendelkezéseket, így sok szakembernek okoz problémát néhány

hogy milyen szankciókra számíthat az, aki ezt elmulasztja. Ter-

speciális esetben a szabadságok mértékének meghatározása. Nehéz

mészetesen nem megyünk el a változások mellett sem, hiszen a

feladvány egy gyesről visszatérő munkavállaló esete, de érdekes az is,

jelenleg még csak törvényjavaslatként ismert anyag szerint lesz

ha a fizetés nélküli szabadság alatt a cég végelszámolással megszűnik.

újdonság is.

Mi az az önszámlázás?
Az online pénztárgépek bevezetése előtti utolsó simítások

Sokan csak onnan ismerik ezt a kifejezést, hogy az áfatörvény

Nagyon izgalmasan indul a következő év, hiszen 2013.

169. §-ában, a számla kötelező tartalmi elemei között szerepel egy

december 31-ig (legalábbis a jelenlegi állapot szerint) a

ilyen kifejezés. De mit takar pontosan ez a számlázási rendszer?

régi pénztárgépek jelentős részét online gépek váltják fel.

Mikor fordulhat elő, hogy a számlát a terméket beszerző vagy a

Röviden összeszedjük az utolsó feladatokat, teendőket,

szolgáltatást igénybe vevő állítja ki?

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

Felelős szerkesztő:

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.
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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. Mi a feltételes tőkeleszállítás?
a) Amikor egy vállalkozás tőkeleszállításról dönt, de a cégbíróságtól
azt csak egy határozott időre kéri. Ezen idő leteltével a tőke visszaáll az eredeti szintre.
b) Amikor egy cég a tőkeleszállítás következtében a minimálisan előírt jegyzett tőke alá csökkenti az alaptőkét, de egyidejűleg meghatározza azt a végső dátumot, amikor a tőkeemelésről is dönt.
c) Amikor egy cég a tőkeleszállítás következtében a minimálisan
előírt jegyzett tőke alá csökkenti az alaptőkét, de egyidejűleg tőkeemelésről is dönt.
3.
a)
b)
c)

Mikor szükséges tényleges tulajdonosi nyilatkozat?
Minden esetben.
Csak akkor, ha a tulajdonosok magánszemélyek.
Csak annál a tulajdonosnál, aki más gazdálkodó szervezet, hiszen
a magánszemélyeket már a cégbejegyzéskor azonosították.

4. Kifizethető-e euróban az osztalék egy forintban jegyzett társaságnál?
a) Nem, az osztalék csak forintban fizethető ki.
b) Igen, de az osztalékot forintban kell jóváhagyni, és a kifizetéskor
érvényes árfolyamon kell átszámolni, hogy a magánszemély ne
juthasson bujtatott jövedelemhez.
c) Igen, de ebben az esetben euróban kell az osztalékot jóváhagyni.
5. Ha az ajándékba kapott ingatlant bérbe adjuk, akkor
ebben az esetben mi az értékcsökkenés alapja?
a) Ajándékozással szerzett ingatlan esetén nem lehet értékcsökkenést elszámolni.
b) Meg kell határozni az ingatlan előállítási értékét – esetleg vagyonbecslő segítségével –, és azután számolható el értékcsökkenés.
c) Az ajándékozási szerződésben meghatározott érték, még akkor is,
ha az ajándékozás illetékmentes volt.
+1. Kell-e szakképzési hozzájárulást fizetni a gyógyszertárban dolgozó patikusok után?
a) Nem, mert orvosi tevékenységet végeznek, így ez mentes a szakképzési hozzájárulás alól.
b) Igen, de csak olyan mértékben, amennyi a patika teljes árbevételéből az általuk készített termékek arányában keletkezne.
c) Igen, a gyógyszertáraknak nincs mentességük, a teljes szociális
hozzájárulási alap szakképzési hozzájárulási alapot is képez.

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

1. Igaz-e, hogy az elektronikus számla megőrzéséhez
muszáj külső szolgáltatót igénybe venni?
a) Igen, hiszen ő tudja biztosítani a számla eredetiségét és sértetlenségét.
b) Nem, mert a számlákat elektronikus formában tárolni akár mi is
tudjuk egy külön mappában, CD-n vagy egyéb módon.
c) Nem, mert a számla kinyomtatása után azokat akár a papíralapú
számlák között is tárolhatjuk.

