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Immár a második évébe lépett a kisadókról szóló szabályozás, és bár tavaly is
számos módosításon esett át, még mindig van mit csiszolni rajta. Legtöbb esetben a tételes adó összegében lesz majd változás. Szedjük csokorba a kisadózó
vállalkozások tételes adójának változásait.
Nem főállású
kisadózók
A legjelentősebb változást mindenképpen az
hozta, hogy azoknak a
kisadózóknak sem kell a
magasabb összegű tételes adót választani, akik
katás vállalkozásuk mellett más vállalkozásban
társas vállalkozóként biztosítottak. Mint tudjuk,
az eredeti szövegezés
szerint kizárólag a teljes
munkaviszony mellett
lehetett valaki nem főállású kisadózó. Bár tavaly
több adózói kérdésre
olyan válasz érkezett,
hogy ez volt a jogalkotó
szándéka, ez idén mégis
a helyére került.
2014-től
tehát
nem főállású kisadózó, azaz havonta 25

ezer forint tételes adó
megfizetése mellett választhatja a katát az, aki
a) legalább heti 36 órás
foglalkoztatással járó
munkaviszonyban
áll, azzal, hogy a heti
36 órás foglalkoztatás
megállapításánál az
egyidejűleg fennálló
munkaviszonyokban
előírt munkaidőt ös�sze kell adni,
b) kiegészítő tevékenységet folytatónak
minősül,
c) külföldön biztosított
személynek minősül,
más államban biztosítottnak minősül,
d) más államban biztosítottnak minősül,
e) rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül,
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f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy
kisebb mértékű,
g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozónak vagy társas
vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású
kisadózó jogállást is.
Aki már tavaly is kapcsolatba került a kata
szabályaival, annak jól látszik, hogy az a) pont
megváltozott, míg a g) pont bekerült a felsorolásba. Ezt a kettőt értelmezzük.
Akinek a katás vállalkozása mellett eddig is
egyetlen 36 órás munkaviszonya volt, annak
nincs változás, továbbra is 25 ezer forintot
kell fizetnie havonta. Akinek viszont a 36 órás
munkaideje több munkáltatótól jön össze,
azaz több részmunkaidős munkaviszonnyal
rendelkezik, az korábban nem tudott megfelelni a törvényi feltételnek, így ő tavaly még 50
ezer forintot fizetett havonta. Nála jelentős a
változás, hiszen 2014. január 1-jétől belefér a
nem főállású kisadózó fogalmába, így a továbbiakban havonta 25 ezer forintot kell fizetnie.
Természetesen itt is figyelni kell arra, hogy
a hónap minden napján teljesüljön a feltétel.
Ha például van két 20 órás munkaviszonyunk,
majd az egyik megszűnik, és rögtön a következő napon nem létesítünk egy másik munkaviszonyt, akkor arra a hónapra már 50 ezer
forintot kell fizetni.
A másik változás a többes vállalkozói jogviszonnyal rendelkezők esete. Nagyon gyakori,
hogy párhuzamosan két vállalkozással ren-

Ha valakinek a törvényi szabályozás miatt változik meg a besorolása, azaz főállásúból nem
főállásúba megy át, annak ezt az
adóhatóság felé be kell jelentenie.
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delkezik valaki, és az egyiket beviszi a katába.
Ekkor az a gyakorlat, hogy a nem katás cégbe
van bejelentve mint főállású társas vállalkozó,
azaz ott fizeti legalább a minimálbér után a
járulékokat.
2013-ban hiába fizettek a minimálbér után
járulékot, a katás szabályozás szerint a katás
vállalkozásukban is főállásúnak minősültek.
Azaz, volt két főállású vállalkozói jogviszonyuk.
2014-től – hasonlóan a munkaviszonyhoz
– ha valaki rendelkezik egy főállású társas vállalkozói jogviszonnyal, akkor a katás vállalkozásában már nem lesz főállású, azaz havonta 25
ezer forint megfizetésével letudhatja adókötelezettségét.
A törvény szerinti g) pont megfogalmazása
azonban rejt még némi meglepetést. Nem úgy
fogalmaz, hogy a máshol főállású vállalkozók,
hanem a máshol nem kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók tartozhatnak ide.
Nézzük csak a kombinációkat. Emberünk
kisadózó a katás vállalkozásában és mellette:
– van 36 órás munkaviszonya: 25 ezer forint
lesz a tételes adója,
– nyugdíjas: 25 ezer forint lesz a tételes adó,
mert kiegészítő tevékenységet folytató,
– kiegészítő tevékenységet folytató társas
vállalkozó: 25 ezer forint lesz a tételes adó,
ami akár a nyugdíjas státusából, akár a társas vállalkozói státusából levezethető,
– főállású egyéni vagy társas vállalkozó: 25
ezer lesz a tételes adó, mert másik vállalkozásban megtörténik a teljes járulékfizetés,
– másik katás vállalkozás főállású kisadózója: a másik vállalkozásban megfizeti az 50
ezer forintot, azaz ott főállású, akkor itt már
elég a 25 ezer forint havonta,
– társas vállalkozó hallgatói jogviszonya mellett: idén már ő is 25 ezer forintot fizet, mert
teljesíti azt a feltételt, hogy a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
– van hallgatói jogviszonya: na ő viszont 50
ezer forintot fizet, hiszen egyetlen feltételt
sem tud teljesíteni.
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Ez utóbbi két eset mindenképpen érdekes.
Ha valaki nappali tagozatos tanuló, azaz hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és van egy katás
vállalkozása, akkor 50 ezer forintot fizet. Ha
van egy nem katás vállalkozása is, akkor viszont
már csak 25 ezret, annak ellenére, hogy a nem
katás vállalkozásában nincs járulékfizetési kötelezettsége.

Bejelentési kötelezettség
Bár ebben nincs változás, de mindenképpen
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha valakinek a törvényi szabályozás miatt változik meg
a besorolása, azaz főállásúból nem főállásúba
megy át, annak ezt az adóhatóság felé be kell
jelentenie.
Valójában, ha január 1-jétől megtörténik a
változás, akkor azt már decemberben be kellett volna jelenteni, de ha ez elmaradt, akkor
mindenképpen pótoljuk még akár januárban
is. Bár egyetlen hónapra feleslegesen a magasabb összegű adót kell megfizetni, de mint
ahogy a közmondás is tartja: jobb később,
mint soha.

Emelt összegű tételes adó
Első ránézésre úgy tűnhet, hogy nem csak
kedvező irányba változik a törvény. A tételes
adó emelkedése azonban csak látszólagos.
Valóban van egy magasabb összegű adó a
törvényben, de ezt annak kell megfizetni, aki
ezt választja.
Ennek bevezetésére azért került sor,
mert sokan kifogásolták az 50 ezer forintos
adóval megszerezhető biztosítottsági szintet.
Ez ugyanis csak 81 300 forintra biztosítja az
ellátási alapot, ami még a minimálbért sem
éri el.
Azok a főállású kisadózók, akik szeretnének
magasabb összeg után adózni és ezáltal magasabb ellátási alapot szerezni, azok választhatják
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a havi 75 ezer forintos emelt összegű tételes
adót. Ezzel havonta 136 250 forint lesz a járulékalapjuk.
A választás előtt én azért azt javaslom, nézzük meg, hogy milyen előnyöket érünk el havi
25 ezer forint pluszadó befizetésével.
Ha valaki a közeljövőben gyermekvállaláson gondolkodik, és fontos, hogy a folyósított
ellátás ettől magasabb legyen, akkor elképzelhető, hogy megéri választani.
Aki 1-2 éven belül nyugdíjba megy, neki azt
kellene kiszámolni, hogy vajon mennyivel lenne
magasabb a nyugdíja, ha most többet fizet. Ez
viszont alapvetően nem ettől az utolsó egy-két
évtől függ, hanem az összes korábbi évi járulékalapjától is. Ha végig a minimálbér után fizetett
járulékot, akkor szerintem nem lesz jelentősen
magasabb a nyugdíja. Lehet, hogy ekkor érdemes a havi plusz 25 ezer forintot egy öngondoskodási számlán elhelyezni. Ezzel persze senkit
nem lebeszélni akarok erről a választásról, in-

kább csak azt szeretném elérni, hogy mérlegeljünk, mielőtt döntésünket bejelentjük.
Az emelt összegű tételes adó bejelentése
és az onnan való visszalépés egy kicsit különleges a már megismert törvény rendszerében.
Az emelt összegű adót először a bejelentés
hónapjára, utoljára pedig a megszűnés bejelentésének hónapjára kell megfizetni.
Talán egy példán egyértelműbb. Ha valaki
januárban bejelenti, hogy az emelt összeget
szeretné megfizetni, akkor először már januárra, azaz február 12-ig a 75 000 Ft-ot kell megfizetnie. Ha emberünk októberben úgy dönt,
hogy kijelentkezik az emelt összeg alól, akkor
októberre (azaz, november 12-ig) még fizeti a
75 000 Ft-ot, és novemberre először (azaz de
cember 12-ig) kell megfizetnie az 50 000 Ft-ot.

Kisadózók bejelentése
Az előbbieknél lényegesen kisebb horderejű
változás, hogy ha egy társaságban a bejelentett kisadózó valamilyen ok miatt kilép, akkor
helyette új kisadózót kell bejelenteni.
Eddig úgy szólt a törvény, hogy azonnal, most
úgy szól, hogy legalább a következő naptól.
Ennek persze az esetek többségében nincs
jelentősége, mert ha például január 10-én
kilép valaki, akkor teljesen mindegy, hogy
január 10-től vagy 11-től jelentjük-e be az új
kisadózó tagot. Ebben a hónapban mindkét
személy után meg kell fizetni a tételes adót.
Akkor lehet fontos a dátum, ha pont hó végére esik a váltás. Ha január 31-én kilép a tag,
és csak február 1-jétől jelentjük be az új tagot,
akkor egyetlen hónapban sem kell „dupla”
katát fizetni.

Induló vállalkozások kataalanyisága
Hasonló a tanács a következő változás esetében is. Azt jól tudjuk, hogy már egy újonnan alapított vállalkozás is választhatja a
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katát (ha az ügyvéd is úgy akarja…). Ekkor
már a cégbírósági bejegyzési kérelmet így
kell leadni, és akkor indulástól élvezhetjük
előnyét.
A kataalanyiság létrejötte eddig az a nap
volt, amikor a vállalkozást az adóhatóság nyilvántartásba vette.
Idén ez úgy változik, hogy a nyilvántartásba
vétel vagy a létesítő okirat ellenjegyzésének
napja közül akkor, amelyik a korábbi.
Azaz. Ha január 10-én ellenjegyzi az ügyvéd a társasági szerződést, és január 15-én
nyilvántartásba veszik a céget, akkor biztosan
januárra kell először katát fizetni.
Ha viszont január 30-án történik meg az
ügyvédi ellenjegyzés, de csak februárban
veszik nyilvántartásba, akkor nem februárra
indul az adófizetés, hanem már januárra.
Tudom, hogy sokszor nincs lehetőségünk
induló vállalkozásnak tanácsot adni, mert a
könyvelőt már későn keresik meg, de ha mégis, akkor figyeljünk a dátumokra.

Adatszolgáltatás
Ez egy izgalmas területe a kata szabályainak, és miután az első év adatszolgáltatása
még csak előttünk áll, tapasztalattal nem is
rendelkezünk. Biztos vagyok benne, hogy
erről még későbbi számunkban fogunk
írni.
Most egyelőre nézzük a változásokat tényszerűen.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget az éves
szinten egymillió forintot meghaladó üzleti
kapcsolatokról kell tenni, mindkét félnek.
Tehát a katás vállalkozásnak is és a katástól
számlát befogadó vállalkozásnak is.
A katás vállalkozás adatszolgáltatásának határideje február 25., míg a „másik
oldal” határideje március 31. A nem katás
vállalkozások adatszolgáltatására minden
bizonnyal egy külön nyomtatvány fog megjelenni.

www.iranyadomagazin.hu

3. oldal

Tombola mint adózási kérdés

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tombola mint adózási kérdés
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Most, hogy közeleg a farsang és a báli szezonok ideje, megfordulhat a cégvezetők fejében, hogy jópofa lenne
egy tombolasorsolás. De tényleg ilyen egyszerű? Gondolunk egyet és már sorsolunk is? Nekünk, szakembereknek azért ilyenkor mindig jusson eszünkbe ennek adózási feladatai, következményei.
Az első lépés: a szelvények értékesítése
A szerencsejáték egyik sokak által ismert formája a tombola. A tombola kérdésköre magában foglalja a tombolajegy értékesítését, illetve a
kihúzott nyeremények átadását.
A jegyértékesítéssel nincsen semmi gond, az áfaszabályozásból
egyértelműen kiolvasható, hogy semmilyen bizonylatolási kötelezettség nem csatlakozik hozzá, azaz nem kell róla az áfatörvény értelmében vett számlát vagy nyugtát kiállítani. Valamilyen bizonylatot
azonban igen, másképp nem lehetne a nyertest beazonosítani, ezek
lennének a tőpéldányról letépett sorszámok.
Az átadott nyeremények körül már több a teendő. Mivel szerencsejátékról van szó, ezért itt bejelentési, elszámolási, adózási kötelezettségeink is lehetnek.

Tombola mint szerencsejáték
Az 1991. évi XXXIV. törvény szól a szerencsejátékok szervezéséről. A
tombolát mint definíciót nem találjuk meg a törvényben, viszont találunk egy fogalmat, ami pontosan ezt definiálja:
„Sorsolásos játék az olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték-szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást
helyez kilátásba meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat,
szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) kihúzása esetén.”
A tombola tehát a sorsolásos játék egyik alfaja. Ha a kibocsátott
sorsjegyek száma nem több, mint 5000 darab, a jegybevétel kevesebb, mint 500 000 forint, és a jegybevétel legalább 80%-át kisorsolják, akkor a tombolát csak be kell jelenteni, legkésőbb 10 nappal a
játék előtt, előzetes engedély nem kell hozzá.
A bejelentésre nincs nyomtatvány rendszeresítve, kötetlen formában kell leadni a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályára (1051
Budapest, Sas utca 20–22.).
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A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
– a szervező neve (cége), lakóhelye (székhelye), fizetési számlaszáma,
– a sorsjegyek ára,
– a kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszáma,
– a sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzés (sorozat, sorszám stb.),
– a sorsolásos játék nyereményalapja,
– a sorsolásos játék nyerőosztályai, a nyeremények leírása és értéke,
a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének
módja,
– a sorsolás helye, ideje és lebonyolításának szabályai.
Játéktervet nem kell hozzá mellékelni. Erre a hivatal nem fog reagálni (helyszíni vizsgálatot tehet), és ez így van rendjén. A bejelentés
meglepő módon illetékköteles, 3000 forintnyi bélyeget kell rátenni
a bejelentésre.

Ki adózik a nyeremény után?
Mivel a nyereményt átvevő magánszemély vagyona gyarapodik, foglalkoznunk kell az adóssal is, nézzük sorban ezeket.
Személyi jövedelemadó
Az szja-szabályozás egyértelmű adómentes jogcímet ad erre, nem
lesz adófizetési kötelezettség sem a magánszemélynél, sem a kifizetőnél.

Az át nem vett nyeremény után játékadót kell
fizetni, méghozzá az át nem vett nyeremény
értékét kell adóként befizetni és bevallani is.
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Járulék, eho, szocho
Személyi jövedelemadó-alap hiányában ezekkel a kötelezettségekkel
szintén nem kell számolni.
Illeték
Csak ajándékozási illeték merülhet fel, ha az átadott nyeremény
értéke önmagában több mint 150 ezer forint, vagy ezen érték alatt
is, ha okirat készül róla. Pezsgő, torta, ajándékcsomag, apróbb ajándéktárgyak esetén nyilván nem készül okirat, és az érték is 150 ezer
forint alatt marad, ezekkel gond nincs. Ha mégis akadna illetékköteles
nyeremény, akkor a nyeremény boldog tulajdonosa a 13AVBA (2014.
évtől 14AVBA) nyomtatványon bejelenti a kötelezettségét és várja az
adóhatóság határozatát az értékre megállapított 18%-os illetékről.
Játékadó
Akármilyen hihetetlen, a cikkben vázolt tombolajáték (azaz a kibocsátott sorsjegyek száma nem több, mint 5000 darab, a jegybevétel
kevesebb, mint 500 000 forint, és a jegybevétel legalább 80%-át kisorsolják) mentes a játékadó alól. Amire viszont figyelmi kell, hogy az
át nem vett nyeremény után kellene ilyet fizetni, méghozzá az át nem
vett nyeremény értékét kell adóként befizetni és bevallani is. Ez elég
riasztóan hangzik, tehát érdemes olyan játékot szervezni, ahol nem
marad át nem vett nyeremény.
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Kell-e közjegyző a sorsoláshoz?
Egyéb fontos szabály, hogy a sorsoláson közjegyzőnek kellene jelen
lennie. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve
védi a játékosok érdekeit.
A gond az, hogy valószínűleg nincs annyi közjegyző, ahány helyen
egyszerre tombolát sorsolnak, illetve ha ezt komolyan vennék, akkor
inkább nem lenne tombola. A közjegyzőt viszont semmiképpen ne
hagyjuk el, ha nagy összegű nyereményekről van szó (pl. autó, ékszer,
bankkártya, készpénz), de ez már egy másik történet, mivel itt eleve
engedélyköteles lesz maga a sorsolás is.

És ha elfelejtettük bejelenteni?
Az előbbi levezetést arra alapoztuk, hogy megtörténik a tombola szabályos
bejelentése. El tudom képzelni, hogy ez nem történik meg. Sőt! Többségében talán ennek a feladatnak nem tulajdonítunk nagy jelentőséget.
A mulasztásunknak azonban csak egy következménye lehet: a feltárt
mulasztást bírságolhatja a NAV egy mulasztási bírság kiszabásával, de ettől
még a többi kötelezettség, illetve a mentességi szabályok maradnak, hiszen tartalmilag tombolahúzás történt, és nem más. És a tartalom elsődlegessége a formával szemben egy nagyon fajsúlyos alapelv az adózásban.

www.iranyadomagazin.hu

5. oldal
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Munkáltatói lakáscélú kölcsön
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A munkavállaló részére adható adómentes juttatások szűkössége miatt mindig nagy érdeklődés kíséri egyegy új adómentes jogcím megjelenését. 2014-ben is találtunk az adócsomagban új lehetőséget, ami biztosan sok munkáltató fantáziáját meg fogja mozgatni.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy végtörlesztés
Erről már nem érdemes hosszasan írni, hiszen egy tiszavirág-életű szabályozásról van szó. 2011 végén 7,5 millió forintig lehetett adómentes
támogatást adni a végtörlesztéshez. Talán annyit még ehhez a lehetőséghez, hogy 2013. április 2-ig a 12K99-es nyomtatványon a munkáltatókat adatszolgáltatási kötelezettség terhelte, ha ilyen támogatást adtak.
A támogatás és az adatszolgáltatás közötti rendkívül hosszú idő miatt erről sokan elfelejtkeztek. Érdemes ellenőrizni, hogy megtörtént-e
az adatszolgáltatás, amit egyébként a végtörlesztésre adott kölcsön
esetében is be kellett adni.

Élet a végtörlesztés után
A végtörlesztéses mizéria után 2013. december 31-ig úgy lehetett
adómentesen lakáscélú hitelt a dolgozónál törleszteni, hogy első
lépcsőben kamatmentes kölcsönt kellett adni a dolgozónak hitelintézeten keresztül, majd ezt lehetett elengedni adómentes támogatás
jogcímén. Persze a két lépcső között illett szünetet tartani, mivel a
kölcsönnyújtás utáni azonnali elengedés tartalmilag direkt pénzbeli
támogatásnak minősül, amire még nem volt adómentes jogcímünk.

Új lehetőség 2014-ben
2014. évtől ezt a kerülőutat le lehet vágni, és a dolgozónak akár hitelintézettel fennálló lakáscélú hitelét lehet törleszteni. Persze mint
minden adómentes jogcímben, itt is van egy kisebb akadálypálya.
Nézzük, először miben gondolkodhatunk
Hozzájárulhat az adott munkáltató által korábban adott kölcsön, egy
másik munkáltató által korábban adott kölcsön, illetve hitelintézet-
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tel szemben fennálló (forint- vagy devizaalapú) kölcsön törlesztéséhez.
A támogatásnak nem kell végtörlesztésben megvalósulnia, elég
csak a hitelbe beletörleszteni. Lehet ebből cafeteriaelemet is csinálni,
bár ezzel elég sok plusz adminisztrációs feladatot vállal be a munkáltató és a hitelintézet is.
Nincs kötöttség abban a tekintetben, hogy egy ilyen juttatásban
részesülő dolgozónak mióta kell a cégnél lennie, illetve a támogatást
követően nincs kötelező foglalkoztatási idő. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy néhány napra bejelentett dolgozónak bátran betörleszthetünk. A rendeltetésszerű joggyakorlás itt belép, bár időkorlátot
nem ad. Személyes véleményem szerint a juttatást követően 1-2 éves
(valós!) foglalkoztatásban nem nagyon lehet hibát találni.
És akkor mik a korlátok?
A hiteltörlesztés lehetősége a már ismert munkáltatói lakáscélú támogatás rendszerébe épült bele, így a feltételek innen már ismertek lesznek.
1. Több munkáltató (akár párhuzamos munkaviszony, akár egymást
követő munkaviszony esetén) ugyanazon dolgozó részére 5 év
alatt 5 millió forint támogatást adhat. Ha egy munkavállaló nincs
nálunk 5 éve alkalmazásban, akkor mindenképpen érdemes a

Nincs kötöttség abban a tekintetben,
hogy egy ilyen juttatásban részesülő
dolgozónak mióta kell a cégnél lennie,
illetve a támogatást követően
nincs kötelező foglalkoztatási idő.
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korábbi évekről egy nyilatkozatot kérni tőle, hogy kapott-e ilyen
juttatást más munkáltatótól.
2. A támogatás összege nem lépheti túl a vételár vagy bekerülési
költség 30%-át. Egy hitel esetén ezzel semmi baj: nem a hitelből,
hanem a vételárból indulunk ki. Például egy 10 millió forintos lakásra felvett 5 millió forintos hitel esetében a lakás vételárának
30%-át, azaz 3 millió forintot törleszthetünk adómentesen.
A kombináció ott kezdődik, ha több tulajdonos, illetve adóstárs
is van a hitelügyletben. A jogszabályi szövegből csak annyi derül
ki, hogy hitelintézettől felvett kölcsönről van szó. Ha ezt a dolgozó
vagy a dolgozó házastársa vette fel, akkor a támogatás lehetősége
nem kérdés, de a keretösszeg igen: a teljes bekerülési érték vagy
csak a fele. És ettől csak durvább eseteket fog az élet produkálni,
lehet majd az adóhatóságot zargatni, mivel a jogszabályban erről
aztán egy árva szó sincs. Ha az előző példánk szerinti 10 millió forintos lakást a munkavállalónk és házastársa közösen – fele-fele
arányban – vásárolta, akkor a támogatható összeg a lakás vételára
felének 30%-a, azaz 1,5 millió forint.
3. A támogatással érintett lakás nem haladhatja meg a méltányolható
lakásigényt (méretet). Itt megint el fog akadni a tudomány, mert a
szabályozásnak az a része világos, hogy a lakás méretét lefordítjuk
a jogszabályhely nyelvére (félszoba mérete, komfortosság stb.), de
amikor a dolgozó nem egyetlen lakásáról van szó, akkor bajban
leszünk. Mivel csak a hitellel érintett lakásról beszél a jogszabály,

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

ezért a munkavállaló többi lakásával nem kell foglalkoznunk.
A méltányolható lakásigénynél azonban azt is nézni kell, hogy
mennyi az adott lakásba beköltöző személyek száma. Egy bérbe
adott lakás esetén nulla, mivel a bérlőkkel nem lehet számolni. Itt
az lenne a helyes a munkáltató részéről, ha nem adna erre a lakásra felvett hitel törlesztésére támogatást. Mi lehet erre a megoldás?
Csak egy ötlet, de talán a lakcímkártyák ellenőrzése.

Technikai kérdések
A támogatás kapcsán hitelintézetet (vagy Államkincstárt) be kell kapcsolni a történetbe, hiszen az ő adatszolgáltatása alapján tájékozódik
a NAV. Tudjuk, hogy az adómentes ügyletekről alapesetben nincs
adatszolgáltatás, ez egy ritka kivétel, mivel a visszaélés lehetősége
elég nagy.
Talán ebből is egyértelmű, hogy csak utalni lehet az összeget, készpénzes megoldásban nem kellene gondolkodni.
Már korábban is feszegettem azt a témát, hogy szükséges-e az
adómentesség feltételeinek fennállását a munkáltatónak vizsgálni.
Erről szabályt nem találunk, de nagyon erősen javasolt a dolgozó magánéletébe belevájni (de azért csak óvatosan…), mert a munkáltató
felelősségét könnyen megállapíthatja az adóhatóság, és a juttatás
béresítése esetén a szankciók mindenki előtt ismertek. A lényeg a
lényeg: nyilatkoztassunk és kérjük be az adómentességet alátámasztó
dokumentummásolatokat is.
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Cafeteria 2014 – nyugodt évváltás

Fata László

Cafeteria 2014 – nyugodt évváltás
Szerző: Fata László

Ritka az ilyen év, amikor pár apró korrekcióval folytathatjuk az eddig
megszokott cafeteria-rendszerünket. Cikkünkben összefoglaljuk, mit is
érdemes kihasználni az idén.
Közterhek

Széchenyi Pihenő Kártya

A közterhek nem változtak. Béren kívüli juttatások esetén a juttatás értékének 1,19-szerese
után kell 16% személyi jövedelemadót és 14%
ehót fizetni, így összesen 35,7% az adóteher.
Az egyes meghatározott juttatások esetén
az ehoteher 27%-ra nő, így itt 51,17% teljes
teherrel kell számolni.

A SZÉP Kártyával a 2013-ban megszokott keretekkel 3 különböző féle „alszámlát” tudunk
majd 2014-ben is kezelni.
A keretösszegek, felhasználási területek a
már ismert módon alakulnak. A keretek ellenőrzésekor figyelembe kell venni a más juttatónál kapott feltöltést is.

Az egyes juttatások keretösszegei, a béren
kívüli juttatásokra vonatkozó 500 000-es keret továbbra is változatlanul megmaradnak.
Mindössze a minimálbér növekedése eredményez apró változásokat. A keret változatlansága miatt ez bizonyos értelemben szűkülést
is eredményez, mert a megemelkedett minimálbér százalékában kihasznált lehetőségek
más juttatásoktól veszik el a lehetőséget.

Étkezés
2014-ben a munkáltató munkahelyi étkeztetést biztosíthat a munkavállalóinak a törvényi
szabálynak megfelelően. A munkahelyi étkeztetés 12 500 Ft/hó értékben adható 35,7%
közteherrel a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen.
Erzsébet-utalványt havi 8000 Ft értékben
adhat béren kívüli juttatásként a munkáltató
2014-ben (ugyanúgy, mint idén, akár utólag
is). Az utalvány fogyasztásra kész étel vásárlására és vendéglátóhelyeken használható.
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Iskolakezdési támogatás
Iskolakezdési támogatást a közoktatásban (általános és középiskola) részt vevő gyermekekre
tekintettel adhatunk tankönyvre, taneszközre,
ruházatra költhető utalvány formájában.
Gyermekenként a minimálbér 30%-ig
nyújtható ilyen juttatás minden erre jogosult
munkavállalónak. A családi pótlékra jogosult
szülő és vele egy háztartásban élő házastársa
kaphatja, azaz egy közös gyermek után mindkét szülő igénybe veheti, ha ezek a pontok
igazak rá.
A tanévkezdést megelőző 60. naptól az év
végéig adhatjuk majd a juttatást.
Természetesen ezekről a feltételekről a
munkavállaló nyilatkozata alapján kell, hogy
meggyőződjön a munkáltató.

Helyi bérlet
Ebben a juttatásban nem változott a szabályozás. A munkáltató nevére szóló számla alap-
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ján a bérlet értékéig adhatjuk béren kívüli
juttatásként.
Csupán érdekesség, hogy a budapesti
bérleteknél hallható árcsökkenés csak akkor
érvényesíthető, ha nem kérünk számlát. Akkor
viszont nem lehet béren kívüli juttatás.

A munkáltató
2014-ben korlátlanul
adhat adómentesen
sportrendezvényekre
szóló belépőt,
bérletet.

Cafeteria 2014 – nyugodt évváltás

Pénztári juttatások
A pénztáraknál a munkáltatói befizetésekre
csak a minimálbér emelése lesz hatással. Továbbra is egy juttató adhatja a hozzájárulást
35,7% közteherrel, így a dolgozóknak nyilatkozniuk kell, hogy más juttatótól nem részesülnek ilyen támogatásban.
Az egyéni befizetések szabályainak változására azonban érdemes lesz külön figyelni.
2013-ban, ha valaki például önkéntes nyugdíjpénztárba saját befizetéseket teljesít, akkor –
a különleges szabályoktól eltekintve – az összeg
20 százalékát, de legfeljebb 100 000 forintot
jóváírnak a számláján. Hasonló kedvezmén�nyel élhetünk együttesen az egészségpénztár
és önsegélyező pénztár estében is.
A jóváírás azonban az összes pénztárnál ös�szeszámolva sem lehet több mint 120 000 forint.
Így például egy önkéntes nyugdíjpénztárban befizetésnél igénybe vehetünk maximum
100 000 forint kedvezményt, de ekkor más
pénztárban maximum 20 000 forint jóváíráshoz juthatunk.
A 2014-es szabályok szerint a saját befizetések 20 százaléka lehet a jóváírás értéke, de ez
összesen 150 000 forintot érhet el a különböző
pénztártípusoknál együttesen számolva. Azonban az egyes pénztártípusokra külön-külön
nem lesz korlátozás. Így elképzelhető, hogy az
összes kedvezményt egyetlen általunk fontosnak ítélt pénztártípusban vesszük igénybe.

Kulturális szolgáltatásra szóló belépő
A kifizető évente 50 000 Ft értékben adhat
adómentesen kulturális szolgáltatásra szóló belépőt, bérletet. Kedvező változás, hogy

2014-ben a sporteseményre, sportrendezvényre szóló belépőt nem kell ehhez hozzászámolnunk.

Közkedvelt kedvező adózású juttatások
– áttekintés
Együttes
értékét
is vizsgálni
kell-e
(*)

Adóés járulékteher
2014.

Munkahelyi
étkeztetés

Igen

A feltételek fennállása esetén
12 500 Ft/hó
értékig 35,7%

Erzsébet-utalvány

Igen

8000 Ft/hó
értékig 35,7%

Helyi bérlet

Igen

35,7%

Iskolakezdési
támogatás

Igen

Évente gyermekenként a
minimálbér 30%ig 35,7%

Önkéntes nyugdíjpénztár

Igen

Havonta a minimálbér 50%-ig
35,7%

Egészségpénztár,
önsegélyező
pénztár

Igen

Havonta együtt a
minimálbér 30%ig 35,7%

Széchenyi Pihenő
Kártya vendéglátás alszámla

Igen

Évente
150 000 Ft-ig
35,7%

Széchenyi Pihenő
Kártya szállás
alszámla

Igen

Évente
225 000 Ft-ig
35,7%

Széchenyi Pihenő
Kártya szabadidő
alszámla

Igen

Évente
75 000 Ft-ig 35,7%

Sportrendezvényre szóló belépő

Nem

Adómentes

Kulturális
belépő

Nem

Évente 50 000
Ft-ig adómentes

Sporteseményre szóló belépő
A munkáltató 2014-ben korlátlanul adhat
adómentesen sportrendezvényekre szóló belépőt, bérletet. Ezeket a sportról szóló törvény
hatálya alá tartozó sportrendezvényekre lehet
felhasználni.
A 2004. évi I. törvény 77. § u) pontja szerint
sportrendezvény:
„Sportszervezet vagy sportszövetség által
versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek
minősül.”

Lakáshitel-törlesztés támogatása adómentesen
A munkáltató évek óta adhat adómentesen
lakáscélú támogatást a munkavállalóinak.
A jelentős (folyósítás évét megelőző négy
évben ilyenként folyósított összegekkel együtt
legfeljebb 5 millió forintig terjedő) mértékű
támogatást a munkavállalók ez idáig lakásvásárlásra, -építésre, -bővítésre és -korszerűsítésre használhatták fel.
Bár sok munkavállalónál a már meglévő
lakás hiteleinek törlesztéséhez is jól jött volna
a támogatás, az eddigi szabályok ezt nem tették adómentesen lehetővé.
2014-ben a törvényi feltételeknek való
megfelelés esetén a lakáscélú hitel törlesztését is támogathatja a munkáltató.

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.

Fata László

Cafeteriaelem

(*) 500 000 Ft/év értékig áll rendelkezésre a kedvező
35,7% mértékű közteher, felette 51,17% adó- és járulékteherrel kell számolni.
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Ügyvédi gondolatok a jogi személyekről és a nem jogi személyiségekről, avagy: változik-e valami,
ha holnaptól egy bt. már nem lesz többé jogi személy? Dr. Németh Gabriella

Ügyvédi gondolatok a jogi személyekről és a nem
jogi személyiségekről, avagy: változik-e valami, ha
holnaptól egy bt. már nem lesz többé jogi személy?
Szerző: Dr. Németh Gabriella

A polgári jogban a személy fogalma azt jelenti, arra ad lehetőséget, hogy emberek vagy szervezetek polgári
jogok alanyai lehessenek.
Milyen személyek léteznek a magyar polgári jogban?
1. Természetes személyek
A személyek között megkülönböztethetünk természetes és jogi személyeket. Ez a megkülönböztetés azért szükséges, mert nem minden jognak lehet minden személy alanya. Ilyenek például a személyes jogok: a
képmáshoz való jog, szülő joga vagy személyes anyakönyvi jogok, családi
jogok (pl. házasság) stb. Ezek olyan speciális jogosultságfajták, melyeknek
nem lehet alanya egy szervezet. Ezért kell létrehozni a jogban, ebben az
absztrakt, elméleti modellben a jogi személy fogalmát is, és különbséget
tenni a személyek között. Logikus az is, hogy míg egy ember, természetes
személy önállóan cselekedhet (ezt a jogban cselekvőképességnek hívjuk),
addig egy szervezet ilyet nem tud, legfeljebb a képviselője vagy a képviselő szervezet képviselője, aki végül mindig egy ember kell, hogy legyen.

2. Jogi vagy nem jogi személyiségű társaságok, szervezetek
Az emberen kívül jogi személyek és jogi vagy nem jogi személyiségű
szervezetek szerezhetnek jogokat és lehetnek kötelezettségek alanyai.
A nem jogi személyiségű társaságokon kívül még általában a jogi
személyek elkülönült, önálló szervei sem jogi személyek (pl. egy vállalat
telephelye vagy egy szervezet önmagában tekintve), hacsak ilyennek nem
minősítette az alapító (az alapító okiratban, alapszabályban). Ez azt jelenti, hogy pl. egy közgyűlés nem köthet szerződést senkivel vagy egy taggyűlést sem lehet csak úgy beperelni. Mivel azonban ennek természetesen
egyéb jogi, könyvelési, felelősségi következményei voltak, vannak, így
mondhatjuk: nem tipikus a jogban, hogy ezt választják a jogi személyek.
Kizárólag nagyobb volumenű gazdasági erő, jelentős gazdasági, könyvelési kérdések esetén jön szóba ez a lehetőség, amely újabb költségekkel jár.
Szervezetek közt is az eddigiekben különbséget tettünk jogi személy
típusú szervezet és nem jogi személyiségű szervezet között. Az első társasági törvény megalkotásakor (1988-ban) a jogalkotó is dilemmázott: hogy
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a kisebb típusú szervezeteknél (kkt., bt.) jogi személyiséggel lássa el azokat,
vagy meghagyja őket egy kedvezőbb, kevésbé formális típusú jogi minőségben. Végül ez utóbbi mellett döntött akkor (hogy miért, arra e cikk végén
kitérek), mert ehhez a minőséghez kedvezőbb más jogi megítélésű szabályozás is kapcsolódott (könyvelés, illetékek stb.). Ez most megváltozik.
A betéti társaság és a közkereseti társaság tipikusan nem vagyonegyesítő társasági forma (mint a kft.), hanem úgynevezett személyegyesítő jellegűek. Ezek gazdálkodása is hasonlít akár még egy egyéni vállalkozáshoz
is (hiszen a tagok személyesen dolgoznak a cégben és ehhez arányosan
részesednek a jövedelemből), míg a kft. logikája más: az alapító összeteszi a közös vagyont, hozzárendeli a célokat, tevékenységi köröket az alakuló ülésen, és kinevezi az ügyvezetést. Ezután a vagyont a célok érdekében
kell az ügyvezetésnek forgatni, termelni. (Ebben hasonlóságot láthatunk
az alapítványokkal is, bár azokat nem profit céljára hozzák létre, hanem
valamilyen nonprofit cél megvalósítása érdekében.)
Ha a tagok „megunják” a közös munkát egy személyegyesítő cégben, akár egy felmondó levéllel kiléphetnek a bt.-ből, nem így egy
kft.-nél. De egyebekben a jogvállalási, kötelezettségszerzési vagy pereskedési pozíciója egy bt.-nek ugyanolyan, mint egy jogi személyiségű gazdasági társaságnak.
Mielőtt azt is elárulnám: tavasztól másképp kell-e könyvelni egy
bt.-t, ha jogi személy lesz, értsük meg a jogi személyek lényegét.

Mik a jogi személyek jellemzői?
A jogi személy egy olyan szervezetet jelent, amely a természetes személyekhez hasonló módon jogképes: saját nevében jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat. A jogi személy egy formális, szabályozott
szervezeti forma, egy jogi kreáció, amely stabil, általában vagyonegyesítő jelleggel, erős szervezettel, konkrét felelősségi és működési
pozíciókkal bír. Legtipikusabb formája a magyar társasági jogban a
kft. és az rt. De nem csak a társasági jogban találunk jogi személyeket:
az alapítványok, az egyesületek, korábban az állami vállalatok vagy
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Ügyvédi gondolatok a jogi személyekről és a nem jogi személyiségekről, avagy: változik-e valami,
ha holnaptól egy bt. már nem lesz többé jogi személy? Dr. Németh Gabriella

éppen a szövetkezetek is ilyenek. Törvényben kell megmondani egy
szervezetről, hogy jogi személy-e vagy sem.
Bár a betéti társaság tavaszig nem jogi személyiségű társaság,
mégis megállapítható, hogy jelenleg is mind jogi felelősségét, mind
működési elveit tekintve nagyjából megfelel egy jogi személyiségnek.
Mindene megvan ugyanis, ami egy jogi személyt jellemez. Egy elkülönült szervezete van (taggyűlés vagy tagok gyűlése), külön képviselője van, aki eljár a szervezet nevében (beltag képviselő), önállóan jogokat szerezhet, kötelezettségek alanya lehet, perelhet és perelhető.
Így bátran kijelenthetem: a mindennapi működésben semmilyen
különbség nem lesz a betéti társaságokat tekintve. Nem kell másképp könyvelni, nem kell másképp alapítani, nem fog máshogyan
szerződést kötni és ellenpert indítani sem kell másképp. Működési
szabályait azonban a jövőben nem a társasági törvényben kell majd
keresni, hanem az új polgári törvénykönyvben.

Ha nem változik semmi a gyakorlatban, akkor mégis mi változott és miért-e változások?
Az új polgári törvénykönyv megalkotása nemcsak a törvény szövegének
átírását, módosítását jelentette, hanem összességében – sok-sok jogi
témát is érintő – óriási koncepcionális reformot valósít meg. Mindezek
mellett folyamatos feladatunk a magyar jogban megfelelni az uniós jog-

harmonizációs előírásoknak és a modern gazdasági igényeknek is. Mivel
a szocializmus utáni új piacgazdasági rendben betöltötte funkcióját az
első, második és későbbi társasági törvények is, elterjedtek az egyes (a
nyugati gazdaságokban megszokott) cégformák, kialakult a piacgazdasági működési, adózási, könyvelési rend, és van már stabil bírósági joggyakorlat is a vitás kérdésekben, most már lehetővé vált, hogy az egész
jogrendszert érintő jogelvi, koncepcionális változásokra is sor kerülhessen. Ez történt most a gazdasági társaságokról szóló törvény megszüntetésével, pontosabban beillesztésével az új polgári törvénykönyvbe.
Nemcsak abban lesz változás 2014. március 15. után, hogy megszűnik a cégeket szabályozó önálló társasági törvény, és valamennyi
gazdasági társaságra vonatkozó szabály bekerül ebbe az új, megváltozott kódexbe, hanem a cégek szabályozásán belül is alapvető változás
lép életbe: valamennyi céges forma jogi személy lesz.
Ebből egyenesen következik, hogy az eddigi nem jogi személyiségű társasági formák jogi személyek lesznek (vagy pedig eddig létező
cégformák egyszerűen megszűnnek, ha azokat a jövőben nem találjuk
meg az új Ptk.-ban vagy más önálló törvényben.)
Felvetődhet a gyakorlatias kérdés: ezek a változások konkrétan milyen változásokat jelentenek a cégek és tanácsadóik számára? Kell-e
azzal törődni a könyvelőnek, hogy a bt. innentől jogi személy lesz?
A jogalkotó sok-sok általános szabályt a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok közé helyez majd, így sok-sok apró szabályt
nem a kft.-nél vagy a bt.-nél fogunk majd megtalálni, hanem a személyeket, jogi személyeket általában és együtt szabályozó törvényi
részeknél, és az egyes társasági formák szabályait találjuk meg külön
az adott cégformát szabályozó részben.
Végül idézek egy interjúból, amelyet a társasági törvény atyjával,
dr. Sárközy Tamás jogászprofesszorral készítettek (a ptk2013.hu portálon), ő mit mond erről: „Mi a gyakorlati jelentősége annak, hogy a kkt., bt.
jogi személy lesz? A kkt. és a bt. jelenleg ugyan nem jogi személy, de a cégneve
alatt minden olyan jogot és kötelezettséget megszerezhet, amelyeket a jogi
személy kft., tehát a változásnak gyakorlati jelentősége nincs. Hogy miért
nem lett jogi személy 1988-ban, annak a történelem az oka. A német jogban
azt mondták – nagyon régen –, hogy ami szerződéssel keletkezik, az nem lehet jogi személy. A kkt., bt. pedig szerződéses konstrukció. Aztán megérkezett
a kft., ami úgy jogi személy, hogy szerződéses alapú. De a német, osztrák jog
a kkt., bt. státusán nem változtatott, és a magyar sem 1945 előtt. Amikor ’88ban kodifikáltunk, az volt az álláspont – a jogi ízlés miatt is –, hogy ott ne
térjünk el a régi magyar jogtól, ahol nem feltétlenül szükséges. A németek,
osztrákok továbbra is tartják a kkt., bt. nem jogi személy státusát, de mi
most, hogy a Gt. bekerült a Ptk.-ba, jogi személynek nyilvánítjuk. Ellenkező
esetben – mivel szerződésről van szó – be kellett volna tenni a kötelmi részbe. Emiatt persze senkinek nem kell hozzányúlni a társasági szerződéséhez.
Ez egyébként megint csak az új cégtörvényből fog majd kiderülni.”
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Mikor kezdődik el az ellenőrzés?
Avagy az önellenőrzési tilalom kezdete
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Korábbi számunkban már írtam arról, hogy milyen események nem önellenőrizhetők. Most egész más
módon kerül be a képbe az önellenőrzés tilalma. Ha megkezdődik az adóellenőrzés, akkor már az aznap
leadott önellenőrzéseket sem fogja az adóellenőr figyelembe venni. De mikor kezdődik az ellenőrzés?
Miről szól a megbízólevél?
Mielőtt tisztáznánk a megbízólevél átvételének dátumát (mert ugye
ez lesz a kulcsa az önellenőrzési tilalomnak), először tisztázzuk, hogy
egyáltalán miről is szól a megbízólevél. Mert egyáltalán nem biztos,
hogy adóellenőrzésről van szó. Sőt!
Sokszor indul például egy áfavizsgálat egyes adókötelezettségek
ellenőrzésével. Ennek oka, hogy az egyes adókötelezettségek vizsgálata egy olyan ellenőrzési típus, amely az iratok meglétét ellenőrzi, de
rendelkezésre áll a hatóságnál az iratanyag a folytatáshoz is. Amikor
bemutatjuk a dokumentációt, az ellenőrzés önmagában adóhiányt
nem állapíthat meg, de ezzel hozzájutnak az áfaellenőrzéshez szükséges dokumentumokhoz és a vizsgálat lezárását követően egyből ki is
adhatják az áfavizsgálat megbízólevelét.
Amikor az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről
szóló megbízólevelet vesszük át, akkor tehát még nem áll be az önellenőrzési tilalom. Amikor az átfordul áfavizsgálatba, akkor igen.
Amíg tehát nincs olyan megbízólevél, ami nevesítetten egy vagy
több adónemet vagy átfogó jelleggel az összest tartalmazza, addig
önrevíziónak helye van.

Az ellenőrzés kezdete: a megbízólevél kézbesítése
Az adóhatóság adózók által leginkább ismert arca a hatósági ellenőrzés.

Telefonon keresztül megbízólevelet
nem lehet átadni,
ezért ez az út nem létezik.

12. oldal

Az adóellenőrzés egyik nagyon fontos következménye, hogy az
ellenőrzéssel érintett időszak, illetve adónem nem önellenőrizhető.
De pontosan mikortól is? Az ellenőrzés megkezdése napjától, azaz
azt megelőző nap 24 óráig beadható az önrevízió, utána nem. Egy
délután átvett megbízólevél már a délelőtt beadott önrevíziókat is
szabálytalanná teszi.
Adódik a kérdés, és mely naptól kezdődik az ellenőrzés? A jogszabály e tekintetben egyértelmű: „Az ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános
megbízólevél bemutatásával kezdődik.”
Nem olyan régi szabályról beszélünk, ezelőtt volt az, hogy az ellenőrzésről szóló értesítéshez fűződött hasonló joghatás. 2013. évtől
az ellenőrzés a megbízólevél átvételéhez kapcsolódik. Az értesítéssel
még semmi nem történik, függetlenül attól, hogy az értesítés papíron,
elektronikusan vagy telefonon érkezik.
A kulcsa az egész intézménynek a megbízólevél átvétele. Ez viszont
többféleképpen megvalósulhat.
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őrzés ebben az esetben is pontosan meghatározható időpontban
kezdődik.
Elektronikus megbízólevél
A 2013-as adócsomag részeként olvashattunk erről az új lehetőségről.
Ilyet azonban még nem kapunk az év első felében, mert csak 2014
nyarán indul ez a technológia. Annyit kell róla tudni, hogy ha adózó
vagy meghatalmazottja kinyitja a levelet (rákattint), akkor egy visszajelzés megy a NAV-nak, és ezzel a nappal a megbízólevél átvettnek
tekinthető. Ha akarva vagy akaratlanul nem nyitja meg a levelet, akkor
erre is van szabály: a második elektronikus értesítést követő ötödik
napon beáll a kézbesítési vélelem. Azaz idővel ezt a levelet is átvettnek
kell tekinteni.
Itt még arra érdemes felkészülni, hogy ha egy adott céghez több
személy is meghatalmazottként be van jelentve, akkor mindenkinek
megérkezik az elektronikus értesítés, de bárki is rákattint, a visszajelzés megérkezik a NAV-hoz.
Telefonon keresztül
Még mindig sokszor érkezik kérdésként, hogy ha telefonon értesítenek az ellenőrzésről, akkor megkezdődik-e az ellenőrzés, azaz beáll-e
az önellenőrzési tilalom. Állítólag az ellenőrök erről tájékoztatják őket
telefonon. Én ezt nem tudom megerősíteni, mert ilyennel nem találkoztam, és szerintem teljesen egyértelmű: telefonon keresztül megbízólevelet nem lehet átadni, ezért ez az út nem létezik.

Személyes átvétel
Az átvétel megtörténhet az adózó székhelyén vagy az adóhatóság irodájában, az átvétel dátuma alapján itt egyértelmű a helyzet. Ezen a
napon megkezdődött az ellenőrzés.
Postai átvétel
Az adóhatóság mindig tértivevénnyel küldi ki a megbízóleveleket, ebből fogja látni, hogy mikor vette át adózó. Ha nem veszi át, akkor az
adózás rendje rafinált szabályokkal kijelöl egy mesterséges időpontot,
és átvettnek tekinti a megbízólevelet. Ha nem vesszük át a levelet, de
beáll a kézbesítési vélelem, akkor is megkezdődik az ellenőrzés, az
önellenőrzéshez kapcsolódó tilalommal együtt.
Szerencsére mostanában egy elektronikus üzenet is érkezik a kézbesítési vélelem beálltáról, így a nem szándékosan át nem vett leveleknél még utána lehet menni, hogy mi is volt a levélben.
Általános megbízólevél
Ilyet állítanak ki, amikor nyugtaellenőrzésekről van szó. Az ellen-

Idézzük fel a 2011-ben országosan kirobbant botrányt ebben az
ügyben. Egy adószakértő cikkére a NAV hivatalosan válaszolt, melyben
egyértelműen leírták:
„Az adóhatóságnak az ellenőrzéssel kapcsolatos telefoni értesítése nem
eredményez önellenőrzési tilalmat, tekintve, hogy nem valósul meg az ellenőrzésről szóló értesítés kézbesítése.”
Ha tehát ilyen tájékoztatást kapunk telefonon, nyugodtan szálljunk
vele vitába.

Amit tilos, ha megkezdődik az ellenőrzés
Tudni kell azt is, hogy az ellenőrzés megkezdésével nemcsak az önrevíziós tilalom áll be, hanem korábban be nem adott bevallás pótlására sincs lehetőség.
Mindig gondoljuk hát meg, hogy mikor adjuk be az önellenőrzéseket.
Hallottam már olyan kialakított gyakorlatról, hogy az önellenőrzést
beadni csak a munkaidő végén lehet. Ekkor már nem érkezik postás
és nem vesz át senki elektronikus értesítést.
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Ha egy tag kilép a társaságból, akkor üzletrésze fejében megilleti őt a társaság vagyonának egy része. De
milyen része? A saját tőke mely elemeinek kell venni az arányos részét? A számviteli törvény egyik idei módosítása leporolta ezt a témát, nézzük meg, mit is jelent ez a gyakorlatban.

Néhány gyakori eset
Az egyik olyan esemény, amikor egy kilépő taggal el kell számolni,
ha üzletrészét a társaság visszavásárolja. Ennek oka gyakran az, hogy
a tag ki akar lépni, de a maradó tagok egyelőre nem akarnak új tagot, viszont ők nem kívánják megvenni az üzletrészt. Átmenetileg a
társaság is birtokolhatja saját üzletrészét, de később mindenképpen
dönteni kell a sorsáról: eladják, a meglévő tagok között szétosztják
vagy bevonják.
Cikkemben nem ezeknek az eseteknek az adózási kérdéseiről írok,
hanem arról, hogy a kilépő tag üzletrésze fejében milyen összegre
jogosult.
Ugyanezt az elméletet kell majd használni egy tőkeleszállítás esetében is. Itt lehet, hogy valójában senki nem lép ki, de a tagoknak
az üzletrészük egy aránya kivonásra kerül, melynek fejében bizonyos
járandóságra jogosultak a társaság vagyonából.

Közbenső mérleg
Ez is egy friss módosítás, ami sok korábbi kérdést megválaszol. Eddig
ugyanis az üzletrész fejében meghatározott céges vagyonhoz nem volt
más támpontunk, mint az utoljára elfogadott beszámoló.
2013. november 30-tól előírja a számviteli törvény, hogy ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról vagy
figyelembevételéről rendelkezik, akkor saját tőke alatt a jogszabály
előírásainak megfelelő időpontra mint mérlegfordulónapra elkészített közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.

14. oldal

Így ha a tőkeleszállítást bejegyzi a cégbíróság, akkor a bejegyzés
napjára közbenső mérleget kell készíteni, és így kell megállapítani a
cég saját tőkéjét.

Elszámolás a saját tőke arányában
És akkor itt jön a lényeg. A megszűnő üzletrész fejében a tagokat a
saját tőke arányos része illeti meg, és most már azt is tudjuk, hogy a
közbenső mérleg alapján.
A kérdés már csak az, hogy a saját tőke melyik elemének arányos
része. A jegyzett tőke csökkenése egyértelmű. A tőke- és az eredménytartalék (ideértve a mérleg szerinti eredményt is) arányos része
megint csak nem kérdés. De vajon a lekötött és az értékelési tartalék
arányos részével mi a helyzet?
Ez idáig a gyakorlatban ennek arányos részével a társaságok nem
számoltak, mondván, hogy ezt valamilyen ok miatt nem lehet felosztani. Az értékelési tartalék egy eszközhöz kapcsolódik, míg a lekötött
tartalék valamilyen konkrét célt szolgál. Ezt nem lehet a megszűnő
üzletrész arányában csökkenteni.
Ha a kérdést viszont onnan közelítjük meg, hogy az üzletrész értéke a saját tőke-jegyzett tőke arányában határozható meg, akkor

A bejegyzés napjára közbenső mérleget kell
készíteni, és így kell
megállapítani a cég saját tőkéjét.
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Példa
A következő példákban végig úgy fogok számolni, hogy a jegyzett tőke
a felére csökken.

1. eset
Egy klasszikus esetben, ahol a jegyzett tőkén felül csak eredménytartalék van, sima az ügy.

Eredeti (ezer Ft-ban)
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
SAJÁT TŐKE

10 000
4 000
14 000

Tőkekivonás
után
(ezer Ft-ban)
5 000
2 000
7 000

Ebben az esetben a kilépő tag 7000 ezer forintot kap 5000 ezer forint névértékű üzletrészéért, így 2000 ezer forint után lesz adófizetési
kötelezettsége.

2. eset
Még mindig nagyon gyakori az olyan sajáttőke-összetétel, ami jegyzett
tőke, eredmény- és lekötött tartalék elemekből áll. Itt így néz ki a saját
tőke.

Eredeti (ezer Ft-ban)
mégiscsak vinni kellene a lekötött és az értékelési tartalék arányos
részét is.
A dilemmára a számviteli törvény 37. § (2) g) pontja adja meg a választ.
A tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a
tőke- és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét az
eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni.
Azaz tényleg nem lehet az arányos értékkel a lekötött és az értékelési tartalékot csökkenteni, de azzal mégis kalkulálni kell, és az eredménytartalékok között kell kimutatni.
Még akkor is, ha ezáltal az eredménytartalék összege negatív lesz.

Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
SAJÁT TŐKE

10 000
1 000
3 000
14 000

Tőkekivonás
után
(ezer Ft-ban)
5 000
–1 000
3 000
7 000

Itt már jól látszik a lekötött tartalékra jutó arányos rész átvezetése.
A lekötött tartalékot nem lehet csökkenteni, ezért az arra jutó részt az
eredménytartalékban kell átvezetni. Végeredményképpen ugyanazt
kapjuk: a saját tőke pontosan a felére csökkent.
Ezzel a logikával tehát a saját tőkének bármennyi eleme van, le
tudjuk vezetni a változást. A vége biztosan az, hogy a saját tőke ös�szesen sora arányaiban annyival csökken, amennyi a jegyzett tőke
csökkenése volt.
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Kis összegű követelések elengedése

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kis összegű

követelések elengedése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Vannak cégek, amelyeknek a profiljából adódóan sok magánszemély megrendelője van, az általa
megengedett halasztott fizetésből adódóan pedig sok „apró” kintlévősége is keletkezik. Ezek nyilvántartása komoly adminisztrációt kíván. Egyik-másik követelés esetében pedig felmerülhet az igény, hogy
elengedjük őket. Ezt a döntést viszont adójogi szempontból kell megítélni. Rossz hír a kérdéssel kapcsolatosan, hogy itt nincs minden adónemre használható, univerzális szabály, azaz minden egyes követelés
elengedését külön-külön kell megítélni.
Általános forgalmi adó
Kezdjük az általános forgalmi adóval. Ha áfás
ügyletről volt szó, akkor csak annyit tudunk tenni,
hogy integetünk az általunk felszámított és bevallott, de pénzügyileg soha be nem folyt áfának.
Érdemes gondolkodni egy ilyen vállalkozásnak a pénzforgalmi áfa elszámolásának
választásában, de ez már egy önálló téma
lehetne.

Társasági adó
A társasági adó egy fokkal bonyolultabb. A
társasági adó a magánszemélyekkel szemben
fennálló, behajthatatlannak nem minősülő
követelések elengedésére tekintettel elszámolt ráfordítást nem emeli be növelő tételbe.
Az adminisztrációs nehézség miatt nem valószínű, hogy a cég az egyes követelésekre ér-

A magánszemélyt ki
kell értesíteni az elengedésről és arról, hogy 16%
személyi jövedelemadót
köteles utána megfizetni.

16. oldal

tékvesztéseket számolgatott el, így ha az adott
követelés behajthatatlannak minősül, akkor
a ráfordításkénti elszámolása évében szintén
nem kell korrekcióban gondolkodni.

Személyi jövedelemadó
A személyi jövedelemadó tekintetében a legnagyobb félelmünk az, hogy az elengedett
követelés után 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a cégnek, és ez miatt inkább
hurcoljuk tovább a követelést. Első lépcsőben
szét kell válogatni a követeléseket aszerint,

www.iranyadomagazin.hu

hogy elévült-e vagy sem. Ha már elévült, akkor
jogszerűen behajtható követelés hiányában
nincs vagyonnövekmény, azaz nincs adókötelezettség (ennek megfelelően eho és járulék
sem). A még el nem évült követeléseket aszerint kell szétválogatni, hogy van-e olyan, amit
fizikálisan sem tudok már behajtani (pl. bírósági úton sem érhető el a vevő). Ezek esetén
sem kell adókötelezettséget megállapítani.
Ha ezen a második rostán is fennakad a követelés, azaz nem elévült, behajtható követelésről beszélünk, akkor ezek elengedése már
adóköteles. A magánszemélyt ki kell értesíteni
az elengedésről és arról, hogy 16% személyi
jövedelemadót köteles utána megfizetni. Az
elengedő fél pedig 27% egészségügyi hozzájárulás megfizetésére lenne kötelezett. Brrr!
Nyilván nem akarok egy elbukott kintlevőség
után még adózni is, tehát kénytelen vagyok
az egyes követeléseket folyamatosan szétválogatni, és elsősorban csak az elévülteket
kivezetni. A második szűrővel az a gond, hogy
minden apró követeléssel nem fog a vállalkozó bírósághoz rohangálni, amit pedig nem
próbál meg ezen az úton érvényesíteni, annak
jobb az elévülését megvárni, mert egyébként
az adóhatóság könnyen kimondhatja, hogy
olyan követelést engedett el, melyet be tudott
volna hajtani.

Könyvajánló: Dr. Tóth András: Ősember a pénztárcámban

Könyvajánló
Dr. Tóth András:

Ősember a pénztárcámban
Ez a könyv sokat segíthet abban, hogy bizonyos területeken felnyissa
a szemünket. Ha elolvassa az ember, akkor utána már sohasem tehet
úgy, mintha nem olvasta volna.
Részlet a könyvből:
Ki talált kincset?
Egy másik rejtély szerint, ha kiválasztunk tíz azonos jövedelmű embert, mondjuk tíz embert egy munkahelyről
azonos fizetéssel, akkor közülük lesznek, akik kifejezetten
jómódúakká válnak, és lesznek, akik teljesen eladósodnak
és elszegényednek. A felületes szemlélő úgy gondolja, hogy
az anyagi helyzet a jövedelemtől függ. De ez nem így van.
Látható, hogy azonos jövedelem mellett is bármi megtörténhet.
A közvélekedés szerint a legtöbb gazdag azért gazdag, mert örökölte,
kapta vagy nyerte a pénzt. A gyakorlatban azonban mint tanácsadó látom,
hogy ez éppen fordítva van. Akik a pénzüket örökölték vagy egy váratlan
üzleti lehetőséggel az ölükbe hullott, akkor azoknak a szerencséseknek a
90%-a ezt a pénzt elveri. Ugyanaz a folyamat játszódik le, mint a lottónyerteseknél. Ezzel szemben én nagyon sok tényleg gazdag emberrel találkoztam.
Ezeknek az embereknek a 90%-a nagyon szegény körülmények közt nőtt fel,
és semmiféle anyagi támogatást sem kapott a vagyona felépítéséhez.
Anyukám történész. Ő mesélte, hogy az 1800-as évek első felében a parasztok egy kis része a korszerű mezőgazdasági módszerek bevezetésével nagyon
meggazdagodott. Földeket vásároltak fel, nagy gazdaságokat létesítettek. Mindezt látták a falubeliek. Mit mondtak róluk? Azt, hogy elásott kincset találtak…
Ez a történet nagyon jól rávilágít az emberi viselkedés egyik alapvonására. A pszichológusok ezt hívják kognitív disszonanciának. (Ezt a kifejezést feltétlenül jegyezze meg. Ezzel bármelyik társaságban remekül lehet villogni.)
A dolog lényege a következő: Mindenki úgy véli, hogy ő maga szuper ember.
Ekkor lát valakit, aki jobb, sikeresebb nála (például gazdagabb). Ilyenkor az
agy ellentmondást észlel, amelyet azzal old fel, hogy automatikusan magyarázatokat készít arra vonatkozóan, hogy a másik miért rossz, illetve, hogy a
sikere csak látszólagos. Például, hogy a másik örökölte, nyerte a vagyonát.
Esetleg kincset talált. De leginkább, hogy a másik bűnös úton jutott hozzá.
Ezzel szemben mi jók és becsületesek vagyunk, ezért vagyunk szegények.

Mindezek a mentségek arra jók, hogy nyalogassuk lelki sebeinket és
vigasztaljuk magunkat. Abban viszont megakadályoz minket ez a lelki technika, hogy a valódi okokat megtaláljuk, és tényleg meggazdagodjunk. Pedig ebben a könyvben éppen azt a célt tűztem
ki, hogy megmutassam ezt a lehetséges utat.
Miért nem dúsgazdag minden nemdohányzó?
Manapság már egyöntetű vélemény, hogy a dohányzás
szenvedélybetegség.
Nagyapám mesélte, hogy az első világháborúban, a hadifogolytáborban jó néhány katonatársa éhen halt, mert az élelmiszer-fejadagját is dohányra cserélte. Egy átlagos dohányos
13 éves korában kezdi a dohányzást, és egy doboz cigarettát
füstöl el napjában. A dohányosoknak általában nem okoz anyagi nehézséget a
cigaretta árának kigazdálkodása. A dohányosok nem rabolnak bankokat, hogy
cigarettát vegyenek. Egy doboz cigaretta ára 500 Ft. Így egy átlagos dohányos
havi kb. 15 000 Ft-ot költ a szenvedélyére.
A nemdohányzók nem költenek cigarettára. Ezért ez a fenti pénz megmarad. Ha feltételezzük, hogy ezt a pénzt 13 éves koruktól 63 éves korukig
félreteszik és befektetik mindössze 9%-os hozammal, akkor a végén 159 millió forinttal kellene rendelkeznie minden nemdohányzónak. Nem kell egy
közgazdasági fenoménnak lenni ahhoz, hogy lássuk, a nemdohányzók nem
szoktak így meggazdagodni. Sőt, egy átlagos nyugdíjas dohányos (már aki
megéri) nem szegényebb, mint egy átlagos nyugdíjas nemdohányzó.
Ezek után jogosan merül fel a kérdés: mi az a rejtélyes erő, ami a nemdohányzókat fosztogatja? Mi bünteti őket életük folyamán 159 millió forintra? Mielőtt lelkesen nekiállnának dohányozni, hogy megmeneküljenek ez
elől a sötét fosztogató erő elől, nézzünk általánosabban körbe! A dolog a
következőképpen áll: az emberek döntő többsége hosszú távon éppen an�nyit költ, amennyit keres. Ez így érvényes a kalkuttai szemétdombon gyűjtögetőktől kezdve a nemzetközi csúcsmenedzserekig. De miért?
Dr. Tóth András (tothandras.hu) hírhedetten laza
stílusban ír pénzügyekről. A TV2-ben pénzügyi problémamegoldó sorozatot vezet, díjnyertes blogger és
két gazdasági újságban van rovata.
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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.
Akinek 2013-ban bérbeadásból volt bevétele a vállalkozásában, akkor, ha jól tudom,
az még januárra nem választhatta a katát. Mikor jelentkezhet be először a kisadózó
vállalkozások tételes adója alá?

?
18. oldal

A kérdező jól tudja, hogy 2013 decemberében az
ilyen vállalkozás nem tehetett bejelentést a kata
alá. Az adóalanyiság pedig mindig a bejelentést
követő hónap első napján jön létre, így 2014.
január 1-jétől még nem lehet kataalany az illető
vállalkozás.
Amennyiben viszont 2014-ben már nem számláz bérbeadásból származó bevételt, akkor akár
2014 januárjában is bejelentheti, hogy a hatálya
alá szeretne tartozni, és akkor februártól kataalany
a vállalkozás.
Fontos azonban azt is figyelni, hogy a
kataalanyiság alatt sem lehet bérbeadásból származó jövedelmet szerezni, így ha csak azért nincs
még eddig ebből származó bevétel, mert még nem
jött el a kiszámlázás időszaka, akkor nem is érdemes a bejelentést megtenni, hiszen a bérbeadásból származó bevétel kiszámlázása megszünteti az
adóalanyiságot.
Találkoztam már olyan esettel is, hogy valaki
decemberben bejelentette kataalanyiságát, mert
elfelejtette, hogy korábban volt neki bérbeadásból származó bevétele. A NAV általában be is
jegyzi a bejelentés alapján az adóalanyiságot,
amit viszont a vállalkozónak jogtalan bejelentés
miatt töröltetnie kell. Fontos, hogy az adóalanyiság ebben az esetben nem megszűnik, hanem
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létre sem jön. Ennek majd akkor lesz jelentősége,
ha később ismét be akar lépni, hiszen ha létre
sem jött az adóalanyisága, akkor nem kell kivárni
a 24 hónapot sem.

Válasz-adó

Milyen járulékfizetési szabályok vonatkoznak arra a
gyesen lévő kismamára, aki saját kft.-ben ügyvezető is?
Személyesen nem működik közre, csak az ügyvezetéssel
kapcsolatos feladatokat látja el.
A társas vállalkozás tagja az ügyvezetői teendőket munkaviszonyban vagy társas vállalkozóként láthatja el. Munkaviszony esetén egyértelmű a helyzet: fizetés nélküli szabadság esetén
semmilyen társadalombiztosítással összefüggő
kötelezettség nincs, egyéb esetben pedig a
tényleges munkabér után az általános szabályok szerint kell a járulékokat megfizetni.
Munkaviszony hiányában a vezető tisztségviselő társas vállalkozónak minősül. A
biztosított (tehát kiegészítő tevékenységet
folytatónak nem minősülő), illetve heti 36

órás foglalkoztatással nem rendelkező társas
vállalkozó jövedelem hiányában is köteles
havonta a következő járulékok megfizetésére:
– a minimálbér 112,5 százaléka után a 27
százalékos szociális hozzájárulási adó,
– a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, illetve
– a minimálbér után a 10 százalékos nyugdíjjárulék megfizetésére.
E havi minimális kötelezettség nem terheli a
gyesben és gyetben részesülő társas vállalkozót,

abban az esetben, ha a gyes és a gyet tartama
alatt a tevékenységét személyesen nem folytatja.
Ennek a feltételnek az ügyvezető tag azonban
csak akkor tud megfelelni, amennyiben a társaságban van másik ügyvezetésre jogosult tag. Tehát, amennyiben egyedüli ügyvezetővel állunk
szemben, akkor a gyes és a gyet tartama alatt havi
minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, ám ha az ügyvezetői teendőket más látja el
helyette, akkor semmilyen kötelezettsége nincs.

?

További

hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Két folyton visszatérő kérdés

az év végi
átértékeléssel kapcsolatban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bár a következő sorokban levőket számtalanszor hallhattad tőlem, minden évben találkozom olyan könyvelővel, aki májusban csap a fejére: „Uh, elfelejtettem átértékelni! Pedig a Zsuzsi külön felhívta a figyelmet
rá!” Na ezért foglalkozunk újra és újra a témával.
Az átértékelés könyvelése

Hogyan könyveljük az átértékelést?

A tavalyi év záró tételeinek könyvelése és a tárgyév könyvelésének kezdetekor van szezonja az átértékelés nyilvántartásba vételének.
Miért is?
Nagyon fontos, hogy az átértékelés könyvelése megtörténjen, mi
előtt a következő év gazdasági eseményeit elkezdjük könyvelni.

Véleményem szerint a könyvelés azért is szép szakma, mert a számviteli törvény nem konkrét könyvelési tételeket tartalmaz, hanem gyakorlatilag azok végeredményét. Megmondja, hogy mit melyik mérlegvagy eredménysoron kívánja látni. Ezért az átértékelés könyvelésével
kapcsolatban is a saját gyakorlatomat tudom leírni, azaz, hogy én azt
hogyan szoktam könyvelni.

Minden könyvelő tudja, hogy az év első hónapjaiban párhuzamosan folyik két év könyvelése. Még az előző évet zárjuk, és már könyveljük a januári eseményeket is, hiszen folyamatosan a következő év
bevallásait is (például áfabevallás) be kell adni.
Viszont ha korábban lekönyveljük a januári devizaszámla tételeit,
mint hogy az év végi értéket átértékeljük, akkor ebből elég komoly
eltérés keletkezhet.
Itt ugyanis a bekerülési értéken kell számolni az állománycsökkenéseket, melyet ha megváltoztatunk (az átértékelés kapcsán pedig
megváltozik), akkor már nem is annyi az átlagár. Azaz könyvelhetjük
újra az egészet.
Vagy ha például van egy vevői követelésünk, és az eredeti bekerülési értékhez képest számoljuk ki az árfolyam-különbözetet, akkor az
átértékelés könyvelése után marad egyenleg a folyószámlán, pedig
nem maradhatna.
Tehát fontos, hogy mielőtt az adott főkönyvi számlára elkezdjük az
új év gazdasági eseményeit rögzíteni, azelőtt könyveljük le az év végi
átértékelést!
Lehet, hogy mindezt a program megteszi egy gombnyomásra, de
ezt se felejtsük el!

20. oldal

Az év végi átértékelés az egyetlen olyan helyzet, amikor tételenként
megállapítjuk a különbözetet, de az előjelhelyes összesítés során vagy
árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség keletkezik. Ennek érdekében nyissunk egy „technikai számlát” a 36-os számlacsoportban,
adjunk neki egy olyan nevet például, hogy „év végi átértékelés átvezetési számla”. Amikor a devizás eszköz vagy forrás értékét átértékeljük,
akkor ez lesz az ellenszámla. A végére pedig ennek a számlának az
egyenlege adja az összevont árfolyam-különbözetet, melyet vagy a 87es, vagy a 97-es számlára átvezetünk.
Fontos, hogy ezt a 369-es elszámolási számlát rögtön a tárgyévet
követő év elején meg kell nyitni, és legkésőbb a mérlegkészítés fo-

A devizaalapú tételeknél
ugyanazokat az értékelési szabályokat
kell követni,
mint a devizában fennálló tételeknél.
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lyamatának a végén le kell zárni. Ha későn kezdjük el az átértékelést
könyvelni, akkor nem lesz helyes a következő év árfolyamának elszámolása.
Ha a vevő és szállító folyószámlán levő tételeket a könyvelőprogram automatikusan értékeli át, akkor ellenőrizd le, hogy ezeket se a
87-es vagy 97-es számlákra könyvelje, hanem az általad használt 36os számlára.

Devizaalapú tételek átértékelése
Sokan nem tudják, hogy a devizaalapú tételeknél ugyanazokat az értékelési szabályokat kell követni, mint a devizában fennálló tételeknél.
Vannak olyan ügyletek, melyeknél a felek ugyan valamilyen árfolyamhoz kötik az ügylet forintban meghatározott árát, de ezeket nem kell
átértékelni.
Például egy devizaalapú forintbérlet alatt azokat az ügyleteket
értjük, amelyek a szerződésben rögzített bérleti díjakat valamely
devizanemben is kifejezik a szerződéskötéskor ismert árfolyammérték mellett. A fizetendő díjakat ezt követően a devizában meghatározott érték aktuális árfolyamán átszámított forintérték szerint
határozzák meg.
A bérleti díjak lehetnek magasabbak és alacsonyabbak is a bérleti
időszakban attól függően, hogy a szerződéskor megállapított „referencia” árfolyamhoz képest a forint le- vagy felértékelődik, de ezeket
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nem árfolyam-különbözetként jelzik a számlán, hanem egyszerűen
ennek megfelelően határozzák meg a forintértéket.
A bérleti díjak forintellenértékét előre meghatározni nem lehetséges, az árfolyamváltozás miatti korrekciók tehát a bérleti díj ös�szegét változtatják. Ezeknél a bérleti díjaknál nem beszélhetünk a
kötelezettségekre vonatkozó év végi értékelésekről, mert a teljesítés
időpontjában számlázott bérleti díj a későbbiekben már nem változhat, a szállítói kötelezettség átértékelésének nincs értelme, miként a
bérbeadónál sem kell a már kiszámlázott bérleti díjak év végi követeléseinek könyv szerinti értékét módosítani.
Ami viszont átértékelés alá esik, azok a devizaalapú kötelezettségek.
Ezeknél az ügyleteknél arra kell figyelni, hogy a lízingcégek a számlában a tőkerészletet mindig az eredeti árfolyammal számolják, és
ehhez képest határozzák meg az árfolyam-különbözetet.
Mi ezt a bizonyos eredeti árfolyamot már bekerüléskor megváltoztathatjuk, ha nálunk a teljesítés napján érvényes árfolyam ettől eltér.
És aztán eljön az év vége, amikor a fennmaradó tartozásunkat átértékeljük az év végi árfolyamra.
Lehet, hogy a bank még mindig azt a bizonyos eredeti (pl. 254
Ft-os) árfolyamot alkalmazza, de ha mi már átértékeltük 300 Ft-ra a
tartozásunkat, akkor a tőketörlesztést ezen az árfolyamon kell számolni, és ehhez képest kell meghatározni az árfolyam-különbözetet.
Mondhatnám úgy is, hogy figyelmen kívül hagyjuk a számlában
szereplő „tőke” és „árfolyam” címeken leszámlázott forintösszegeket,
és meghatározzuk a saját nyilvántartásunk szerinti árfolyamon.
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Befejezetlen termelés leltározása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyik legnehezebben leltározható vagyoni érték, ezért különös odafigyelést érdemel. Egyik tipikus esete
a mezei leltárak meghatározása, de az építőipari cégek is találkozhattak már a problémával.
A mezőgazdasági ágazatban
Egyik kedvenc sztorim, amikor egy ellenőrzés során a mezei leltárt
akarta az ellenőr megtekinteni, majd igen nehezen lehetett megmagyarázni neki, hogy a földben levő műtrágya és vetőmag szabad
szemmel nem látható, de leltározni kell, mert a majdani termés egy
befejezetlen állapota.
Ilyen és hasonló esetekre is gondolnunk kell, amikor az év végi
készletállományt kell meghatároznunk.
Miért is?
Önköltség-számítási szempontból alapkövetelmény, hogy a termény, termék a termelési folyamat megkezdésétől annak befejezéséig viselje az előállításával összefüggő összes termelési költséget. Ez
teszi szükségessé egy adott évben felmerült növénytermelési költségek elhatárolását az évek között. Ennek módszere viszont nem az időbeli elhatárolások között keresendő. A befejezetlen növénytermelés
költségeit elkülönítetten kell nyilvántartani, illetve gyűjteni, és mint
befejezetlen termelést a 2. számlaosztályban a „Mezei leltár” számlán
kell kimutatni.

Az építőiparban
Ez a másik tipikus esete a befejezetlen termelés, valójában befejezetlen szolgáltatás esetének. Itt is tipikus hiba, hogy a felmerült, de még
ki nem számlázott költségeket időbelileg elhatároljuk. Pedig nem ez a
helyes. Ezeket is a készletek között kell kimutatni.
A helyes érték meghatározásának első lépése pedig egy korrektül
vezetett alvállalkozói nyilvántartás.
A probléma alapvetően az egyszerűsített éves beszámolót készítőknél van, hiszen ők a készletekről értékbeni nyilvántartást nem
vezetnek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ún. alvállalkozói
nyilvántartás vezetésére ne lenne szükség, melyből követhető, mikor
és melyik kibocsátott számlában történt az alvállalkozó munkájának
továbbszámlázása. Erre azért is szükség van, hogy tisztán lássuk azt
az összefüggést, hogy az alvállalkozói számla teljesítésének időpontja
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nem lehet későbbi, mint az a teljesítési időpont, amellyel továbbszámláztuk az adott alvállalkozói teljesítményt.
A számviteli törvény 98. §-a értelmében az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások számára megengedett, hogy a saját termelésű készletet a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált
haszonnal csökkentett eladási áron értékelhessék. De ez csak látszólag
egyszerű, hiszen a teljesítési fok megállapítása – amit a megrendelővel
és a műszaki ellenőrrel is el kell fogadtatni – nem könnyű feladat.
Némiképp segít a problémán, ha a mérlegkészítés időpontjáig az
adott építési munka befejeződik, és a teljesítés adatai alapján vissza
tudunk számolni a mérleg-fordulónapi állapotra. Ellenkező esetben
komoly számításokkal, építésügyi szakemberek írásbeli véleményével
kell alátámasztanunk a befejezetlen termelés értékét.
El kell gondolkodni azon is, hogy az építőipari vállalkozásnál teljesen értelmetlen a mérlegkészítés időpontjának meghatározása
márciusi 31. előtti időpontra, mert addig még sok minden kiderülhet.

Kockázat
A helytelenül megállapított befejezetlen termelés komoly adókockázatot is rejt. A készletre nem vett, hanem tévesen költségként elszámolt tételek mind a társasági adó, mind pedig a helyi iparűzési adó
alapját eltérítik. És akkor még nem is beszéltünk a valótlan adatokat
tartalmazó mérlegről és eredménykimutatásról.
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Ízelítő az
következő számából

Vezércikk

Többek között az ingatlanértékesítésekről is. A cikk lehet, hogy hasznos legyen számodra majd májusban is.

Közös tulajdon hasznosítása
Az adórendszer magánszemélyenkénti adóbevallásban kívánja megtestesíteni a jövedelmet és az azt terhelő adót. Egy olyan szituációban,
amikor valakivel valamilyen kapcsolatban merül fel a jövedelem vagy
az adó, akkor a történet nehézkessé válik. Nem kell sokat magyarázni
a családi adókedvezmény szabályainak kuszaságát házaspárok, élettársak közös érvényesítése kapcsán. A cikkben a közös tulajdon hasznosítása miatt felmerülő adózási problémákkal foglalkozunk. Érintjük
az áfa, a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás
problematikáját is.

Ingatlanértékesítés az szja-bevallásban
Most, hogy újra vége egy évnek, és elkezdődik az éves adóbevallások
készítésének sorozata, olyan kérdésekre keressük a választ, ami jellemzően csak ilyenkor merül fel. Az első határidő az egyéni vállalkozók szja-bevallása. Ekkor viszont nemcsak vállalkozói jövedelmükről,
hanem az azon kívül megszerzett jövedelemről is számot kell adniuk.

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.

Megjelenik
februárban

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

Fejlesztési tartalék egyéni vállalkozóknál
Azt gondolnánk, unalomig tárgyalt téma, mégis elevenítsük fel a fejlesztési tartalék szabályait kifejezetten az egyéni vállalkozókra vonatkozólag. Sokszor emlegetjük, hogy ugyanaz, mint a társaságoknál, de
ezt már most meg szeretném cáfolni. Igenis van különbség, ami ebben az esetben ráadásul az egyéni vállalkozók javára billenti a mérleg
nyelvét.

Készletek a kivában
Természetesen nemcsak az szja-bevalláshoz kapcsolódó cikkeket olvashatsz a következő számban. A kivások is hamarosan beadják első
bevallásukat. Végignézzük a törvényt, hogy a készletek miatt milyen
esetekben és milyen irányban történik a kivaalap módosítása. Láthatjuk majd, hogy a kezdeti előnyök és kiskapuk már nincsenek meg, de
még mindig sok cég ezen keresztül látja a kiva előnyeit.

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?
1. Igaz-e az az állítás, hogy egy nappali tagozatos diák
katás vállalkozásában havonta 25 ezer forint tételes
adót fizet?
a) Igen, hiszen ő tanulmányaira tekintettel biztosított.
b) Igen, de csak akkor, ha van mellette egy másik vállalkozása is,
ahol társas vállalkozónak minősül.
c) Nem, hiszen nincs 36 órát meghaladó munkaviszonya.

4. A kilépő taggal szembeni elszámolásnál megilleti-e a
tagot a lekötött tartalék arányos része?
a) Igen, hiszen az is a saját tőke része, ezért arányosan abból is részesül.
b) Nem, hiszen a lekötött tartalékból nem lehet az arányos részt vis�szavezetni.
c) Az attól függ, hogy milyen jogcímen képződött a lekötött tartalék.

2. Van-e bejelentési és/vagy engedélyezési kötelezettsége egy tombolát szervező vállalkozásnak?
a) Igen, be kell jelenteni, ha a kibocsátott sorsjegyek száma nem
több, mint 5000 darab, a jegybevétel kevesebb, mint 500 000
forint, és a jegybevétel legalább 80%-át kisorsolják. Ezen határérték felett nemcsak bejelenteni kell, hanem engedélyt is kell
kérni.
b) Igen, és minden esetben engedélyt is kell kérni.
c) Nem, a tombolajátékot nem kell bejelenteni.

5. Keletkezik-e adófizetési kötelezettség egy magánszeméllyel szembeni kis értékű követelés elengedése
kapcsán?
a) Nem, mert a magánszeméllyel szembeni követelés elengedése
kapcsán nem kell a tao-alapját megemelni.
b) Igen, az elengedett követeléssel meg kell emelni a társasági adó
alapját.
c) Igen, de nem a tao-törvény alapján, hanem a magánszemély 16%
szja-t fizet, míg a cég 27%-os ehót.

3. Az alábbiak közül melyiknél áll be az önellenőrzési
tilalom?
a) Telefonon az adóhatóság hivatalos embere közli, hogy a beszélgetést rögzítik, és tájékoztat, hogy megkezdődött az ellenőrzés.
b) Postán érkezik tértivevényes levélben egy megbízólevél
egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzéséről.
c) Az adóhatóság épületében átvesszük az átfogóan, az összes adónemre irányuló ellenőrzésről szóló megbízólevelet.

+1. Melyik mérlegsoron kell kimutatni az alvállalkozók
által már leszámlázott költséget, ha a megrendelő
felé a fordulónapon még nem számláztuk tovább a
bevételt?
a) Az alvállalkozó költségszámláját az aktív időbeli elhatárolások közé
át kell könyvelni.
b) Az alvállalkozó költségszámláját a készletek között kell kimutatni.
c) A ki nem számlázott bevételt a 9-es számlaosztállyal szemben az
aktív időbeli elhatárolások közé le kell könyvelni.

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

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!

