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Közös tulajdon hasznosítása

Kiemelt

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

cikkek ebben

A közös tulajdon hasznosításával kapcsolatos kérdések a 2006. évben jelentek
meg először, amikor az ingatlan bérbeadására bevezették az akkor még 4%os ehót. Az ehót ugyanis a jövedelmet szerző magánszemélynek kell 1 millió
forint felett fizetni, és ezért nem mindegy, hogy egy nagyobb ingatlant valaki
egyedül ad bérbe vagy többen teszik ezt. A cikkben eho-, szja- és áfakérdéseket
is tisztázunk.

a számban:

Az alapszituáció az, hogy van egy ingatlan, aminek
több, osztatlan közös tulajdonosa van (pl. férj-feleség, szülő-gyermek stb.). Az ingatlant bérbe kívánják adni, és a bérbeadásból várható jövedelem 100
ezer forint lenne. Természetesen dönthetnek úgy is,
hogy az ingatlant az egyik fél hasznosítja. Ebben az
esetben viszont az évi 1 millió 200 ezer forint után
168 000 forint ehót kellene fizetni. Ha közösen adnák bérbe fele-fele alapon, akkor ezt a kiadást meg
lehetne – teljesen legális módon – spórolni.
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Bejelentkezési és áfakérdések
Közös tulajdon közös hasznosítása esetén az áfatörvény egy speciális adóalanyiságot fogalmaz meg,
amikor is nem a személyt, hanem a bérbeadandó
ingatlan tulajdonostársainak közösségét tekinti
adóalanynak, és egyben a közösség egyik tagját
eme közösség képviselőjének. Mivel 2011-től nem
kötelező az ingatlan bérbeadására bejelentkezni,
így itt már dönthetnének úgy, hogy nem kérnek
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adószámot a bérbeadásra. Ha kérnének, akkor egyébként a 14T201T nyomtatványon kell
ezt megtenni, tehát nem a magánszemélyes
bejelentőn van helye. A kapott adószám a
magánszemélyektől független adószám lesz,
ha valamelyik magánszemélynek van már
adószáma (egyéni vállalkozó, őstermelő stb.),
attól ez az adószám teljesen önálló életre kel.
Az adóhatóság felé leadott képviselő köteles a
bevallási kötelezettséget teljesíteni, persze, ha
adómentes jogállást vesznek fel, akkor igazából ezen a téren sem lesz teendő.
A közös hasznosításhoz kötődő adószám
egyáltalán nem terjedt el, így a mai napig
is lehet olyan megoldással találkozni, hogy
csak az egyik félnek van kiváltva adószám.
Áfa szempontjából ezzel csak akkor van gond,
ha a bérleti szerződésből az derül ki, hogy
közösen adják bérbe a közös tulajdonú ingatlant (együttes feltétel!). Ebben az esetben
a személyre kiváltott adószám nem a megfelelő bejelentkezési mód, illetve egy régről
kiváltott adószámot fel kellene cserélni az új
megoldásra. Azért nem kell a dolgot annyira
komolyan venni, egyáltalán nincs neki súlya,
amióta adószámot sem kötelező az ingatlan
bérbeadására kiváltani. Az adóhatóságnak
pedig az számít, hogy valaki az adókötelezettséget adószámmal vagy anélkül, de teljesítse.
Az ingatlanok bérbeadása főszabály szerint
adómentes, de lehet rá adókötelezettséget
választani. Ha mondjuk egy üzlethelyiséget
adunk bérbe, és a bérbevevő egy áfás vállalkozó, akkor azért el kell gondolkodnunk azon,
hogy kérjünk-e áfás adószámot. A kérdés ott
dől el, hogy a közüzemi mérőórákat átírjuk-e
a bérlő nevére vagy sem. Ha igen, akkor nincs

A lényeg tehát az, hogy a bérleti
szerződést kell jól megkötni, illetve felülbírálni a régieket.
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semmi gond, nincs értelme bajlódnunk a
bejelentéssel, a bérbeadásunk maradhat
adómentes. Ha az órák a bérlő nevén maradnak, akkor célszerű áfaalannyá válni, mert így
a továbbszámlázott közüzem áfatartalma nem
vész el.
Ha van adószám, akkor számlázni is kell.
Két klasszikus eset szokott lenni:
Az adószámot az ingatlanra kérték meg,
akkor a számlát a képviselő állítja ki, és a tulajdonosok bármelyike nevére érkező számlát
továbbszámlázhatja.
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Az adószám az egyik tulajdonos nevére
szól, a számlát ő fogja a saját nevében kiállítani. Probléma akkor van, ha a mérőórák nem a
nevére szólnak. Ebben az esetben cselekedni
kell: vagy az órákat, vagy az adószámot kell
áttestálni, egyébként az áfát nem tudják továbbhárítani.

Személyi jövedelemadó
Az egészségügyi hozzájárulásban jelentkező
problémát szja tekintetében kell megoldani.

Közös tulajdon hasznosítása

Az szja a közös tulajdon bérbeadása esetén
azt mondja, hogy elsődlegesen a tulajdoni
hányad a döntő, de ettől eltérően is meg lehet állapodni. Na de honnan derül ki, hogy
a tulajdonosok miben állapodtak meg? A
legfontosabb dokument a bérleti szerződés
lesz. Ebben kell azt rögzíteni, hogy ki vagy kik
a bérbe adó felek. Ha itt csak egy személy
van bérbeadóként feltüntetve, akkor kön�nyen kimondhatja az adóhatóság, hogy a
bérbeadásból származó jövedelem csak az
övé, mivel úgy tekinthető, hogy a felek a tulajdonosi felállástól függetlenül egy személyt
tekintenek a bevétel megszerzőjének. 1 millió
forint éves jövedelem felett nála fog az eho is
megjelenni. Lehetséges tehát az, hogy akármelyik tulajdonos számoljon el az adóhatósággal? Igen, amennyiben a szerződésben ő az
egyetlen bérbeadó. 1 millió forint jövedelem
alatt ez praktikus is, a másik félre jövedelmet
nem számolhatnak. Az a tény, hogy a két fél az
adózott jövedelmen hogyan osztozik vagy nem
osztozik csak akkor jelent gondot, ha nem
egyenes ágbeli hozzátartozókról vagy nem
házastársakról van szó (pl. testvérek, élettársak). Mondani sem kell, hogy az ajándékozási
illetéknél tartunk. Egyébként a megoldás itt
az, hogy nem írnak papirost a bérleti díj felosztásáról, ugyanis egyszeri, „papír nélküli”
150 ezer forint alatti ajándékhoz nem társul
illeték. Éves szinten nem kell összevonni, az
egyes havi bérletidíj-részeknek kell 150 ezer
forint alatt maradni.
A lényeg tehát az, hogy a bérleti szerződést
kell jól megkötni, illetve felülbírálni a régieket. Ha a tulajdoni hányad alapján a felekre
eső jövedelem évi 1 millió alá esik, akkor
ehokérdés kipipálva. Az szja megengedi, hogy
a tulajdoni hányadtól eltérően állapodjanak
meg a jövedelem kérdésében. Vegyük azt a
szituációt, hogy édesanya fél, két gyermeke
negyed-negyed tulajdoni hányaddal bír egy
bérbe adni kívánt ingatlanban. Havi 180 ezer
forintos jövedelemmel számolhatnak, ami tu-

Bérleti szerződés szerint
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Kire mennyi
jövedelem esik

Egyéb tudnivaló

Férj a bérbeadó Nem kér adószámot

Férjre esik az összes
jövedelem

Férj a bérbeadó Kér adószámot

Férjre esik az összes
jövedelem

Mindketten
bérbeadók

Nem kérnek
adószámot

A bérleti szerződésben
Tulajdoni hányadnak rögzíthetnek tulajdoni hányadtól eltérő jövedelemmegfelelően
arányt

Mindketten
bérbeadók

Adószámot csak
a férj kér

A bérleti szerződésben
Tulajdoni hányadnak rögzíthetnek tulajdoni hámegfelelően
nyadtól eltérő jövedelemarányt

Mindketten
bérbeadók

Közös tulajdon közös hasznosítására
kérnek adószámot

A bérleti szerződésben rögTulajdoni hányadnak
zíthetnek tulajdoni hányadmegfelelően
tól eltérő jövedelemarányt

lajdoni hányadra vetítve 90 000 forintot jelent
az édesanyánál. Ez már éves szinten több mint
1 millió forint, tehát célszerű harmadolni a
bevételt, ezáltal 60 000 forint jövedelem esik
egy személyre, ami éves szinten 1 millió forint
alatt marad.
A bevétel közös elszámolásának egy másik
vetülete a költségszámlák kérdése. Az szja 4. § (6)
bekezdése a jövedelem felosztásáról beszél, tehát a bevételeket és a költségeket már előtte elszámolom. Másképpen mondva: mindegy, hogy
kinek a nevére szólnak a költségszámlák, azok a
„közös” bevételből levonhatóak, és a jövedelmet
kell a feleknek tulajdoni hányad szerint vagy
megállapodással attól eltérő módon felosztani.
Az szja-bevallásban ez így nem igazán vezethető
le, itt kénytelenek vagyunk a bevételt és a költségeket is arányosan beirkálni.

Szinkron az áfa
és a személyi jövedelemadó között
A leírtak elolvasását követően joggal merül fel
a kérdés, hogy akkor mi van, ha közös hasz-

nosítás (és egyben közös tulajdon) ellenére
csak egy személy kér adószámot. Ezzel semmi
baj nincs, ha magából a bérleti szerződésből
az következik, hogy közösen adják bérbe. Ha
meg adószámot sem kértek, akkor végképp
tárgytalan a kérdés. Az alábbi táblázat mutatná be a gyakran előforduló eseteket. Az alapszituáció az, hogy házastársak közös tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásáról van szó.

Egészségügyi hozzájárulás
Az eho nagyobbrészt a személyi jövedelemadón múlik, ha ott jól csináljuk, akkor az
ehofizetést (vagy nem fizetést) a lehető legkisebbre tudjuk szállítani. Eho tekintetében
a 450 ezer forintos szabállyal lehet egy kicsit
még operálni. Ha egy ingatlan tulajdonosai
közül az egyiknek megvan a 450 ezer forintos
felső határa, akkor őrá érdemes osztani a
nagy jövedelmet, akár a tulajdoni hányadtól
függetlenül (szja-nál láttuk, hogy ezt meg lehet tenni), mivel ehokötelezettsége már nem
lehet.
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Ingatlanértékesítés az szja-ban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Szja-bevallási időszakban talán érdemes olyan
témákat is elővenni, amikkel évente csak egyszer
találkozunk. Az ingatlan értékesítéséből származó
jövedelem bevallása egy ilyen eset. Nézzük azt az
esetet, ha valaki részletekben szerzett ingatlan eszmei hányadát adja el.
Röviden az adókötelezettség megállapításáról
Az ingatlan szerzési időpontja nagymértékben befolyásolja az adókötelezettséget. Lakóingatlan esetében az 5 éven túli, egyéb ingatlan
esetében a 15 éven túli szerzés kapcsán nincs bevallási kötelezettségünk. Ha szereztünk is ezáltal jövedelmet, az adómentes lett és be
sem kell vallani.
Lakóingatlan – vagy ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jog – esetében tehát a 2008 vagy korábbi szerzések, a többi ingatlan esetében az
1998 vagy korábbi szerzések már biztosan adómentesek.
Ha az értékesítéshez képest ezen időtartamon belül történt a szerzés, akkor meg kell állapítani az ebből származó jövedelmet. Az szjatörvény 11. § (3) bekezdés c) pontja szerint viszont nem kell bevallani
azt a bevételt, amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha
abból jövedelem nem keletkezik.
A jövedelem megállapítása az eladási ár és a szerzési érték különbségéből indul, amit az eltelt évek számától függően még korrigálni
kell. Erre vonatkozóan a bevallás kitöltési útmutatója korrekt táblázatot tartalmaz.
Viszont fontos, hogy az évek múlására tekintettel alkalmazott korrekció a vagyoni értékű jog esetében – a lakás céljára szolgáló ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog átruházását kivéve – nem
alkalmazható.
A magánszemélyek körében még mindig él az a szabály, hogy ha
az ingatlanértékesítésből származó jövedelmet ingatlanba fektetik,
akkor nem kell adózni.
Készüljünk fel ezekre a kérdésekre, és ne hagyjuk magunkat elbizonytalanítani. Ez már évek óta nincs hatályban, egyetlen esetet
kivéve. Ezen esetet azonban már nem is lakáscélú, hanem cél szerinti
felhasználásnak nevezzük.
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Arról van szó, hogy ha a jövedelem bevallására nyitva álló határidőt megelőzően valaki saját maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában
vagy más hasonló, például ápolási intézményben biztosított férőhely
megszerzésére használta fel a szerzett jövedelmet, akkor az erre eső
adót nem kell megfizetnie.
Más esetekben nem lehet figyelembe venni az adó megállapításánál a lakáscélú felhasználást.

Egy konkrét probléma
Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos szabályok alkalmazásakor minden év hoz valami újdonságot, még olyan kérdésekben is, melyeket
már közel 20 éve szabályoztak. Az ingatlanok tulajdoni hányadának
értékesítésére külön levezetés az szja-ban nincs, ugyanúgy kell eljárni,
mint egy komplett ingatlan eladásakor. Ez így egyszerűen hangzik, de
már arra semmi fogódzó nincs, ha egy ingatlant nem egy darabban
vettünk vagy örököltünk meg, de azt majd egyben értékesítenénk.

Példa #1
Vegyük elsőként azt az esetet, hogy egy testvérpár (József és Oszkár)
megörökli édesapjuktól egy lakás negyed-negyed tulajdoni hányadát
a 2009-es évben. Ekkor még volt értékmegállapítás az akkori APEH részéről, és mondjuk a teljes ingatlant 8 millió forintra értékelték. József
2010. évben kivásárolja Oszkárt 1,5 millió forintért.
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fizetési kötelezettsége Józsefnek. Mivel már a jövedelemszinten sincs
pozitívum, így ezt bevallani sem kell.

Példa #2
Változtassunk a sztorin azzal, hogy Oszkár vagy akár egy negyedik személy József és az édesanyja fél-fél tulajdonrészének felét veszi meg
2013. évben, azaz negyed-negyed részt 3,8 millió forintért. Édesanya
esetében továbbra sem lesz adókötelezettség az 5 éven túli szerzésre
tekintettel.

Majd az egész ingatlant értékesítik 7 millió forintért a 2013-as évben. Édesanyával nem foglalkozunk, mivel 5 éven túli szerzés miatt
nem lesz adófizetési kötelezettsége.
József 3,5 millió forint bevételhez jut, melyet köteles első körben
szétszedni az eltérő szerzési időpontokra tekintettel.

A levezetés a következő táblázatban található
Öröklés útján szer- Vásárlás útján szerzett ingatlanrész
zett ingatlanrész

József esetében a két szerzett negyedrészünk van. Mivel osztatlan
közös tulajdon értékesítéséről van szó, ezért József nem teheti meg
azt, hogy ő a korábbi szerzésű örökölt egynegyed rész értékesítését
nevesíti. Kénytelen mindkét negyedrész fele-fele értékesítését levezetni, azaz nyolcadolni. A táblázatos megoldásnál maradva a jövedelem levezetése a következőképpen nézne ki.
Öröklés útján
szerzett ingatlanrész

Vásárlás útján
szerzett ingatlanrész

Nyolcad ingatlanrészre
eső bevétel

950 000 forint

950 000 forint

Szerzési érték

1 millió forint

750 000 forint

Vagyonszerzési illeték

0 Ft (20 milliós
szabály)

25 000 forint

50 000 forint
veszteség

175 ezer forint
nyereség

Negyed ingatlanrész1,75 millió forint
re eső bevétel

1,75 millió forint

Számított jövedelem

Szerzési érték

2 millió forint

1,5 millió forint

Vagyonszerzési
illeték

0 Ft (20 milliós
szabály)

5 éves inflációs szabály
70%-kal számolva
Nem befolyásolja
miatt csökkentő tétel
122 500 forint

50 ezer forint

Számított jövedelem

250 ezer forint
veszteség

200 ezer forint
nyereség

5 éves inflációs szabály miatt csökkentő
tétel

Nem befolyásolja

70%-kal számolva
140 ezer forint

Tényleges jövedelem

250 ezer forint
veszteség

60 ezer forint
nyereség

A csattanója a dolognak az, hogy a veszteséget és a nyereséget összevonhatom, azaz 190 ezer forint veszteségre tekintettel nem lesz adó-

Tényleges jövedelem

50 000 forint
veszteség

52 500 forint
nyereség

Ismét élve az összevonás lehetőségével, 2500 forint kőkemény nyereség után kell 400 forint adót bevallani.

Az évek múlására tekintettel alkalmazott
korrekció a vagyoni értékű jog esetében nem
alkalmazható.
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Szabad az út a repi elszámolása felé?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A téma annak kapcsán jutott eszembe, hogy 2014-től a társasági adóban elismert költség az étteremben
bankszámlával kifizetett reprezentációs szolgáltatás akkor is, ha nincs róla számla. Ügyfeleink egyszerűsítésről hallanak a tévében és a rádióban, de mire kell nekünk, könyvelőknek figyelni?
Elég a nyugta

Ráadásul a híradások mélyen hallgatnak a reprezentációs költséget
terhelő személyi jövedelemadóról és egészségügyi hozzájárulásról.

Az elfogadott törvény értelmében társaságiadó-szempontból elismert
költségnek minősül az éttermi szolgáltatás reprezentációs célból történő igénybevétele akkor is, ha a szolgáltatás igénybe vevője nyugtával rendelkezik.
Ennek mindösszesen annyi a jelentősége, hogy nem kell a vevő
nevére szóló számla, mert azt azonosítja a banki terhelés.
Nem akarom a változás lényegét kicsinyíteni, de mindenkinek javaslom, hogy gondolja végig, a 2013-ban érvényes szabályok szerint
mit tesz, ha kap egy nyugtát az étteremben fogyasztott ételekről és
azzal megterhelik a cég bankszámláját.
Minden bizonnyal most is erre a megoldásra jut, hiszen a banki
terhelést nem lehet meg nem történtté tenni, a nyugta bizonyítja a
megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat. Sőt!
És itt jön a lényeg.
A reprezentációs szolgáltatásra megfizeti az összesen bő 51% adót,
ami a költséget egyértelműen elismert költséggé teszi.
Magam részéről tehát nem igazán érzek változást a témában.

Az ügyfelek zöme a repit eddig is nem azért nem számolta el, mert
számlát kellett volna kérni, hanem azért, mert nem akarta vállalni ezt
az igen magas adómértéket.
Az „új” szabály kapcsán tehát mindenképpen hívjuk fel az ügyfelek
figyelmét arra, hogy ha a továbbiakban céges bankkártyával fizetik ki
az éttermi számlát, akkor annak adóterhét is vállalniuk kell.

Ha mégis megtörtént, de nem akarunk adózni
A „helytelen” bankkártyás fizetésekkel már az Irányadó magazin első
lapszámaiban is foglalkoztunk.
Nem az a megoldás, hogy megemeljük vele a társasági adó alapját, mint nem vállalkozás érdekében felmerült költség.
A legkisebb adókockázatot rejtő megoldás az lenne, ha a kiadásként elszámolt összeget a kártyatulajdonos magánszemély megtérítené a vállalkozás részére, mondván, hogy azt nem is üzleti, hanem
magáncélból költötte el.
Ekkor nincs elszámolt költség, ezért nincs az adóalapra vagy az
adózásra hatással.
A bankszámla terhelését a magánszeméllyel szembeni követelésként számoljuk el, mely annak hatására fog megszűnni, amikor ő azt
megtéríti a társaság részére.

A híradások mélyen hallgatnak a reprezentációs költséget terhelő személyi jövedelemadóról és egészségügyi hozzájárulásról.
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A bizományosi szerződés jogi
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oldala

Szerző: Dr. Németh Gabriella

A bizományosi szerződéssel gyakran találkozunk az életben. Van azonban néhány olyan specialitása ennek a szerződéstípusnak, amely eltér a szokásos szerződésektől. Ez a cikk a bizományosi szerződés jogi oldalát világítja meg
egy ügyvédi szemüvegen keresztül. Segít megérteni az egyes pozíciókat a jogügyleten belül, és a felek kötelezettségét
és jogait is megvilágítja, valamint a könyveléshez szükséges fontos apróságokat is megtudhatod a cikkből.
Mi az a bizományosi szerződés és miért speciális?
Bizományi szerződés alapján a bizományos díjazás ellenében, a megbízó javára a saját nevében köt szerződést.
Ebben a helyzetben az a specialitás – azaz eltérés a szokásoktól
–, hogy valaki leszerződik valakivel, mégis egy harmadik, tőlük különböző személy javára keletkeztet a szerződéskötő jogot vagy vállal
részére kötelezettséget. Nem pedig ő vállalja saját maga számára. Ez
a helyzet csak azért lehetséges, mert a polgári törvénykönyv ezt kifejezetten lehetővé teszi a konkrétan nevesített bizományosi szerződés
konstrukcióval.
Bizomány(os)i szerződést – akár megbízóként, akár bizományosként – a hatályos joganyag alapján és remélhetőleg a jövőben is minden jogalany köthet, a törvényi rendelkezések bármely alany esetében azonosak. A bizományosi szerződés nem a
szűken meghatározott alanyi kör, hanem a szerződés tartalmára
vonatkozó szabályok alapján különíthető el más szerződéstípusoktól.
A Ptk. az adásvételi szerződésre kötött bizományt nevesíti tipikusként, de ettől függetlenül az úgynevezett vételi és eladási bizományon
kívül egyéb ügyletekre is köthető bizományi szerződés (kivéve a fuvarozási szerződést). A bizományosi szerződés a polgári jogban úgynevezett vegyes típusú szerződésfajta: a megbízási szerződés elemei mellett
magában hordoz vállalkozási jellegű ismérveket is. Hiszen a megbízó
kifejezetten megbízza a bizományost a szerződéskötésre. A szerződés
tartalmát előzetesen egyeztetik, és a bizományos csak olyan tartalommal kötheti meg a szerződést, amelyet a megbízóval egyeztetett.
A bizományosi szerződés alapvetően a tevékenység gondos kifejtésére irányul, ezért elsősorban úgynevezett gondossági kötelem, de
a bizományos főkötelezettsége mégis eredmény létrehozása is, mert
a célja egy szerződés megkötése. Ezért vegyes típusú szerződés, nem
színtisztán gondossági kötelem, mint a megbízás. A megbízás esetén
(pl. ügyvédi vagy könyvelői megbízás) a megbízott a rábízott ügyet leg-

jobb tudása szerint ellátja, de az eredményt nem garantálja. Emellett
a felelősségre, a díjazásra és a költségviselésre vonatkozó szabályok is
az eredménykötelemre jellemző sajátosságok.

Kik a bizományosi szerződés alanyai és kit érint még a szerződés?
A bizományi szerződés alanyai a bizományos és a megbízó. A jogviszonynak harmadik alanya is van: a bizományossal szerződő harmadik személy, akinek azonban a megbízóval nincs közvetlen kapcsolata,
mert a bizományos a harmadik személlyel a megbízó javára, de a saját nevében köti meg a szerződést. Ilyenkor két szerződés jön létre, és
a bizományos mindkét szerződésnek az alanya.
Életszerű példa például a bizományos gépjármű-kereskedő vagy
az antikvárius, aki az ott hagyott könyvet vagy járművet a tulajdonos
nevében eladja, majd pedig a vételárból – levonva a bizományosi
díjat a közreműködésért – elszámol a dolog tulajdonosával mint megbízóval.
A bizományosi szerződés alapján kötött adásvételi szerződés a bizományossal szerződő féllel szemben a bizományost jogosítja és kötelezi. Ennek alapján a bizományos követelheti a harmadik személytől a szerződésszerű teljesítést, ugyanakkor a harmadik személlyel
szemben felelős azért, hogy a megbízó is eleget tegyen a bizományi
szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Ha tehát az eladott gépkocsi
hibás volt, a hibáért nem a bizományos felel, hanem a megbízó, a
kocsi eladója.

A megbízó könyveiben pedig a bizományosi díj a megbízott bizományos számlája
alapján lesz leírható a bevételből, de a befolyó vételár a megbízó bevétele lesz.
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Mik a bizományosi szerződés tartalmi
elemei? Vannak-e formai előírásai is?
A bizományi szerződés meghatározott megállapodás megkötésére irányul, így létrejöttéhez nem elegendő annak meghatározása,
hogy a bizományos milyen típusú szerződést
köteles kötni, hanem a feleknek meg kell határozniuk a megkötendő szerződés lényeges
tartalmi elemeit is.
A bizományi szerződésnek fogalmi eleme a visszterhesség, ezért annak ingyenes
megkötésére nincs lehetőség, a megbízó a
bizományos részére díjat fizetni köteles. A bizományosi díj összegszerű meghatározásának
hiánya azonban a szerződést nem teszi érvénytelenné, illetőleg nem jelenti azt, hogy a
felek között más szerződéstípus jött volna létre. A bizományos díja ugyanis lehet a limitár
és az eladási ár közötti különbözet is, melyet a
befolyó vételár elszámolása után kap meg a
sikeres szerződéskötésért.
Ha a szerződés alapján a bizományosnak
adásvételi szerződést kell kötnie, a bizományi
szerződésben meg kell határoznia a limitárat.
A limitár az az összeg, amely alatt nem köthető meg a szerződés a megbízó nevében, ezzel
a bizományos mint megbízott megsértené a
megbízó érdekeit.
Amennyiben eladási bizományról van
szó, a limitár a legalacsonyabb eladási ár,
vételi bizomány esetén pedig a legmagasabb
vételár. A bizományosnak minden esetben
a megbízó érdekeit szem előtt tartva kell a
limitárat figyelembe vennie. Az eltérés jogkövetkezményei attól függenek, hogy az eltérés
a bizományos javára történt-e vagy sem. Lehetséges a való életben az, hogy a megbízott
a limitár alatt köti meg az ügyletet. Ilyenkor a
különbséggel el kell számolnia. Ha pedig a
limitár felett kötött szerződést (többért adta
el a dolgot, mint amennyi ki volt kötve érte),
ilyenkor a pluszbevétel a megbízót illeti.
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Kivételes esetben a bizományosnak nem
kell megtérítenie a limitár alatt megkötött
szerződés esetén a hátrányos különbözetet (azaz a hiányzó összeget), ha bizonyítja,
hogy az adásvételi vagy más szerződést a
megállapított áron megkötni nem lehetett,
az eladással a megbízót kártól óvta meg, és
a megbízót idejében értesíteni nem tudta.
Ha azonban e kimentési okok nem valósak
vagy azt megfelelően bizonyítani nem tudja,
úgy nem mentesül a fizetési kötelezettsége
alól.

Mit tartalmaz a bizományosi díj és hogyan kell az ügyletet könyvelni?
A díj magában foglalja a bizomány ellátásával rendszerint együtt járó költségeket,
kivéve az áru fuvarozásával felmerült kiadásokat. A bizományos a díjban benne
nem foglalt szükséges és hasznos költségei
megtérítését is követelheti, természetesen
azok megfelelő és hiteles igazolását követően. A díjban egyébként benne foglalt
igazolt költségeit csak akkor követelheti, ha
az adásvételi szerződés a megbízó érdekkörében felmerült okból nem ment teljesedésbe.
E többszereplős ügyletben figyelni kell
arra, hogy amennyiben az érintettek könyvelési kötelezettség alá eső szereplők, úgy a
vételárat, illetve a bizományosi díjat a megfelelő személy könyvelésébe állítsuk be. Tehát
a befolyó vételárat nem könyvelhetjük a bizományoshoz, hiszen őt nem a vételár, hanem
a bizományosi díj illeti meg. A megbízó könyveiben pedig a bizományosi díj a megbízott
bizományos számlája alapján lesz leírható a
bevételből, de a befolyó vételár a megbízó
bevétele lesz. A költségek elszámolása pedig
függ attól, hogy a szerződés szerint ki viseli az
ügylet járulékos költségeit, és azt hogyan kell
igazolni.
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A bizományosi szerződés megszüntetése,
felmondása hogyan lehetséges?
Az adásvételi vagy más szerződés megkötése előtt a megbízó a szerződést azonnali
hatályú felmondással, a bizományos pedig
tizenöt napos felmondással megszüntetheti.
A felmondási jog korlátozása vagy kizárása
semmis.
Egyebekben a bizományosi ügyletre a
polgári törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell vita esetén vagy mindazon esetekben alkalmazni,
amelyekről a felek a szerződésükben nem
rendelkeztek.
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Álláspontom szerint is az üzleti életben alkalmazott bizományi ügyletek szabályozásának
igénye megkívánja, hogy a bizományi szerződés
alkalmazási körét az új Ptk.-ban se szűkítsük le
adásvételi szerződések megkötésére, hanem
számos más, a piaci igények alapján létrejövő
üzleti konstrukcióban alkalmazható legyen e
szerződéses forma. Az új Ptk.-ban a definíció
pontosításra kerül az alábbiak szerint:
„6:281. § [Bizományosi szerződés]
(1) Bizományi szerződés alapján a bizományos a megbízó javára a saját nevében
ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó a díj megfizetésére köteles.
(2) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan bizományi szerződésre,
amely alapján a bizományos más szerződés kötésére vállal kötelezettséget.
(3) Semmis a bizományi szerződés, ha annak
alapján a bizományos ingatlan tulajdonjogának a megszerzésére köteles”, valamint:

A díj magában foglalja
a bizomány ellátásával
rendszerint együtt járó
költségeket,
kivéve az áru fuvarozásával
felmerült kiadásokat.
A bizományosi szerződés alapján a
szerződést a megbízóval a bizományos
maga is megkötheti, ezáltal is megszűnik
a bizományosi szerződés, teljesedés által.
A szerződést a felek a felmondáson kívül
közös megegyezéssel is bármikor megszüntethetik.

Változik-e a szerződéstípus az új polgári
törvénykönyvben?
Az új polgári törvénykönyv koncepciója úgy
fogalmaz, hogy a készülő új magánjogi kódexben korszerűsíteni kell majd a bizományi

szerződés hatályos törvényünkben szereplő
szabályait, alkalmassá téve azokat az üzleti
életben alkalmazott bizományi ügyletek jogi
rendezésére. A tervezett koncepció szerint
ehhez mintául szolgálhatnak többek között
a német kereskedelmi törvény bizományra
vonatkozó rendelkezései. Egyes álláspontok
szerint ugyanis az 1960-ban hatályba lépett
polgári törvénykönyv megalkotói nem számoltak a bizományi szerződés széles körű
alkalmazásával, és nem fektettek kellő súlyt
a törvényi fogalom szabatos és pontos meghatározására. Végül az újra kodifikáció során
a jogalkotó nem vette át a német jogi megoldásokat.

„6:283. § [Tulajdonszerzés]
(1) Vételi bizomány esetén a bizományos a
szerződés teljesítése során megszerzett
ingó dolog tulajdonjogát az elszámolás
során ruházza át a megbízóra.
(2) Eladási bizomány esetén a bizományos jogosult a megbízó tulajdonjogában álló ingó
dolog tulajdonjogának az átruházására.”

Szerző: dr. Németh Gabriella. A cikk a
2014. január 13-án hatályos jogszabályok alapján készült.
A szerző ügyvéd, a Dr. Németh
& Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda vezető
ügyvédje, kereskedelmi szakjogász
és EU-szakjogász, a győri Széchenyi
István Egyetem PhD-hallgatója és a
www.szerzodesugyveddel.hu és a www.
blog.drnemethlaw.hu online jogi portálok szerzője.
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Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2010. január 1-jén lépett hatályba az, ami alapján jelenleg is egyéni céget lehet alapítani. Abban az évben
szinte ez volt a slágertéma, és akkor úgy éreztük, mindent megtanultunk. Az utóbbi időben több kérdés is
érkezett a témában, így úgy gondoltam, érdemes feleleveníteni a tudást.
Az egyéni cégek régebben
2010 előtt is voltak egyéni cégek, de ezeknek ma már csak történelmük van. Régebben az egyéni cégek gyakorlatilag egyéni vállalkozókként adóztak, csak nyilvántartotta őket a cégbíróság.
Ezek az egyéni cégek még tehát a személyi jövedelemadó hatálya
alá tartoztak, a módosítás következtében pedig átkerülnek a társasági
adó hatálya alá.
Míg a korábbi rendszerben inkább az egyéni vállalkozókhoz hasonlítottuk, az új rendszer a társaságok szabályai felé terelte őket.
Az átálláshoz kaptak időt, hogy eldönthessék, mit is szeretnének.
Ha az új formában is szerettek volna egyéni cégek maradni, akkor
2010. június 30-ig módosítaniuk kellett a létesítő okiratukat.
Ha pedig inkább az szja-törvény hatálya alatt akartak maradni,
akkor gyakorlatilag semmit nem kellett tenniük, mert 2010. június
30. után a cégbíróság automatikusan törölte őket a nyilvántartásból.
Mivel ez nem érintette az egyéni vállalkozói státusukat, így a továbbiakban ők maradtak „normál” egyéni vállalkozók.

Egyéni cégek alapítása
Aki tehát úgy döntött, hogy egyéni cég szeretne maradni, annak a létesítő okiratát ennek megfelelően kellett kialakítani.

Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban
saját vagyonával felel, de ha az egyéni cég
vagyona a követelést nem fedezi, akkor a
tag saját vagyonával korlátlanul felel.
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De ha kicsit szakítunk a múlttal, és most szeretnénk egyéni céget
létrehozni, akkor ennek előfeltétele egy egyéni vállalkozás, ugyanis
egyéni céget csak egyéni vállalkozás hozhat létre. Így kizárólag csak
egy tagja lehet, maga az egyéni vállalkozás.
Az egyéni cégek nevükben kötelesek megjelölni ezt a tényt, melyet
vagy az „egyéni cég”, vagy pedig az „ec” megjelöléssel tehet meg.
Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés
napján jön létre, ezt megelőzően nem kezdheti meg működését.

Tag felelőssége az egyéni cégben
Amikor a törvény hatályba lépett, akkor az egyéni cégeknél a tulajdonosok felelősségét tekintve kétféle típust különböztettünk meg.
2012-től azonban a tag felelőssége az egyéni cégben már nem lehet
korlátozott. Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban saját vagyonával felel, de ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, akkor a
tag saját vagyonával korlátlanul felel.
Ez gyakorlatilag olyan, mint pl. egy betéti társaság, ahol a beltag
felelőssége korlátlan. És mint ahogy egy bt.-beltag sem lehet másik
társaságban még egyszer korlátlanul felelős, ez az egyéni cégre és
tagjaira is igaz. Ő sem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős
tag.
Lehet, hogy régebbről emlékszel a „kfc” vagy „ec” megjelölésekre.
Ebből tehát mára már csak az „ec” maradt.

Az egyéni cégek alaptőkéje
Az első legfontosabb kérdés az alapításkor az alaptőke meghatározása. Valójában ezt az egyik legnehezebb meghatározni, hogy később ne
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Menjünk át az szja-törvény szabályai közé is. Itt a 49/A § lesz a
biblia.
Eszerint ugyanis az egyéni vállalkozó leltárt készít, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást állít össze a követelésekről, nettó
értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról.
Ezek között megjelöli azokat, amelyeket az egyéni cég tulajdonába
nem pénzbeli hozzájárulásként átad. Ezek lesznek azok, amelyek az
egyéni cég alapító okiratában nem pénzbeli hozzájárulásként szerepelnek majd.
Azok az eszközök, melyek nem kerülnek bele az egyéni cég jegyzett
tőkéjébe, azaz nem lesz az egyéni cég vagyona, azt az egyéni vállalkozásnak a megszűnés szabályai szerint le kell adóznia.

Egyéni cégekre vonatkozó törvények
Az egyéni cégekre vonatkozó törvények gyakorlatilag a gazdasági társaságokéval azonos. Nyilvántartásukat a számviteli törvény szerint vezetik, adójukat pedig a társasági adó szabályai szerint állapítják meg.

legyen belőle adózási probléma. A lényeg, nem egyszerűen a hasunkra ütünk, hogy mennyit szeretnénk. És még az a segítség sincs meg,
mint egy társaságnál, hogy mennyi a minimum.
Az egyéni cég jegyzett tőkéjét az egyéni vállalkozás mint alapító
szervezet vagyona határozza meg.
Az egyéni cég tehát jegyzett tőkével alakulhat, melynek nagyságát
az alapító okiratban kell meghatározni. A jegyzett tőkének minimum
határa nincs.
Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a 200 000 forintot meghaladja,
a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. Ha
az egyéni cég jegyzett tőkéje a 200 000 forintot nem haladja meg, a
jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet. A pénzbeli és a nem
pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.
Az áfa szempontjából nincs gond akkor, mert nem áll be a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás, ha az
adóalany jogutódlással szűnik meg. A 17. § (2) d) pont szerint pedig
ide tartozik az az eset is, amikor egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság azért szűnik meg, mert egyéni cég alapítása
történik. Ez tehát kipipálva.

Az egyéni cégek a társasági adó helyett saját döntésük alapján
áttérhetnek az eva, a kata vagy a kiva hatálya alá is. Természetesen
minden választott adónemnél az egyéb belépési feltételeknek is meg
kell felelni.
Az áfa tekintetében pedig nincs semmilyen specialitás számukra.
Gazdasági tevékenységet üzletszerűen folytatnak, így az áfatörvény
szerinti kötelezettségek és lehetőségek vonatkoznak rájuk.

Egyéni cégek átalakulása
Az egyéni cégek alapítása sokszor csak egy ugródeszka a gazdasági
társaságok felé.
Az egyéni cég a Ptk., valamint a számviteli törvény átalakulásra
vonatkozó előírásainak megfelelően gazdasági társasággá alakulhat
át, mely az egyéni cég jogutódlással való megszűnését eredményezi.
Az egyéni cég átalakulása tekintetében évekig az illetékmentesség
nem volt alkalmazható, azaz az átalakulás során visszterhes illetékfizetése keletkezett a jogutód társaságnak az egyéni cégtől megszerzett
vagyontárgyak után. A visszásságok megszüntetésére született egy új
rendelkezés, melynek értelmében 2012. január 1-jétől az egyéni cég
egyszemélyes kft.-vé való átalakulása esetén történő vagyonszerzés
illetékmentességet élvez.

www.iranyadomagazin.hu

11. oldal

Cikk cím a Szerző
Készletek
kivában
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Készletek a kivában
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az első olyan év zárása felé közeledünk, ahol
a kivás cég is előfordulhat. Ez már
önmagában egy izgalmas új terület.
A kivát szabályozó törvény ráadásul
tartalmaz olyan szabályokat, amiket
csak az adóalanyiság első évében lehet alkalmazni.

Készlet mint kiadás
A kisvállalati adó egyik legfontosabb ismérve az, hogy nem a klas�szikus nyereséget adóztatja, hanem azokat a bevételeket és kiadásokat vonja be az adóalapba, amelyek pénzügyileg is teljesültek. Kicsit
hasonlít ez a pénzforgalmi szemlélethez, de itt sokkal összetettebb
dologról van szó. A számviteli törvény szemléletébe kell beilleszteni
a kivaszámítás módját.
A készleteknél ez pedig úgy néz ki, hogy amikor a beszerzés megtörténik, akkor azt nyilvántartásba kell venni, amikor pedig annak
felhasználása vagy értékesítése elkövetkezik, akkor ki kell vezetni a
készletek közül.
A készlet beszerzése végeredményképpen kiadással fog járni. Bár
időben ezek eltérhetnek egymástól, de minden készletet előbb vagy
utóbb ráfordításként is és kiadásként is tudunk értelmezni.
A kisvállalati adó tehát a kiadást tekinti döntő momentumnak. Ha
egy adott éven belül készlet vásárlása megtörténik, és ennek ellenér-
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tékét is kifizetjük, akkor az csökkenti a pénzforgalmi eredményt, azaz
levonható a kivaalapból. Függetlenül attól, hogy a vásárolt áru vagy
anyag eladása vagy felhasználása megtörtént-e.
Módosító tétel az első kivás évben
A ráfordítás és a kiadás különbségéből adódóan az első évben nem
vonzó ez a szabály. Ha ugyanis korábbi évben beszerzett áru értékesítése történik meg a kiva időszaka alatt, akkor már nincs kiadás
(hiszen előző évben kifizettük az ellenértéket), de van bevétel, mert
most adjuk el.
Ekkor tehát nemcsak a haszon után kellene adózni, hanem a teljes bevétel után. Mondhatnánk úgy is, hogy a beszerzés évében nem
tudtuk elszámolni ráfordításként, mert még nem adtuk el, az eladás
évében pedig nem tudnánk elszámolni kiadásként, mert nem most
fizettük ki.
Ez igazságtalan lenne.
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Ennek kiegyensúlyozására van a törvényben egy korrekciós tétel,
miszerint:
„Amennyiben a kisvállalati adóalanyiság első adóéve zárókészletállományának értéke nem éri el a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóév zárókészlet-állományának értékét, a különbözet összege
csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt.”
Azaz. Ha az első kivás évben a záró készlet kisebb, mint a nyitó
készlet, mert a nyitó készlet értékesítésre került, akkor ezt a különbséget le lehet vonni a kivaalapból.
Fontos momentuma a törvénynek, hogy ezt csak az első kivás
évben lehet megtenni. Ha például van olyan készletünk, amit még
a kivás időszak előtt vettünk (és ki is fizettünk), de csak a második
vagy későbbi kivás évben adunk el, ott már nem élhetünk korrekciós
tétellel.

Példa
Első kivás időszak nyitókészlet-értéke:
Kiva időszaka alatt vásárolt készlet:
Első kivás időszak zárókészlet-értéke:

2000 E Ft
6000 E Ft
1500 E Ft

Ebben az esetben a pénzforgalmi eredmény csökkenthető 500 E Fttal, mert ennyivel csökkent a záró készlet a nyitó készlethez képest.
És ez akkor is így van, ha a nyitó készletként kimutatott 2000 E
Ft-nyi készlet teljes egészében értékesítésre került, és a záró készlet a
kiva alatti beszerzésekből maradt. Ráadásul a következő években már
nincs ilyen csökkentési lehetőség, tehát a 2000 E Ft-ból a kimaradt
1500 E Ft-ot soha nem fogjuk tudni levonni az adóalapból.
Így ez a tao időszakában nem volt ráfordítás, a kiva időszakában
pedig nem lett kiadás.
Ezt csak akkor tudnánk kiküszöbölni teljesen, ha az első évben a
záró készlet nulla forint lenne.

Ha van olyan készletünk, amit még a kivás
időszak előtt vettünk (és ki is fizettünk), de
csak a második vagy későbbi kivás évben
adunk el, ott már nem élhetünk kivaalapcsökkentéssel.

BöröczkynéCikk
Verebélyi
címZsuzsanna
Szerző

Módosító tétel az utolsó kivabevallásban
Az első évben tehát korrigáltunk a készlet állományváltozásával. A
kivás időszak alatt folyamatosan a kiadásokat tudjuk a pénzforgalmi
eredményben realizálni. És ez így van egészen addig, amíg a kiva hatálya alól ki nem kerülünk.
A következő pont, ahol a készletekkel az adó szempontjából foglalkoznunk kell, az majd az utolsó kivás időszak. Erre azt mondja a számviteli törvény, hogy:
„A társasági adóalanyiságot megelőzően a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű
eredmény megállapítása során növelő tételként kell figyelembe venni
(…) a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év
végén kimutatott készlet értékét.”
Az utolsó évben azt a kiskaput zárja be a jogalkotó, hogy a kivás
időszak alatt megvásárolt, kifizetett készletet ne lehessen a tao alapjából még egyszer levonni, ha már a kivában is levontuk volna.
Erre pedig azt a megoldást választották, hogy a kivában nem engedik elszámolni. Mert ha készletként kimutatjuk, és azt a következő
évben értékesítjük, akkor a tao rendszere szerint akkor fog ráfordítást
képezni, azaz a tao alapját csökkenteni.

Példa
Kivás időszak alatt beszerzett készlet
(nyitó + tárgyévi beszerzések)
Utolsó kivás időszak záró készlete

5000 E Ft
1000 E Ft

Ekkor az utolsó kivabevallásban adóalapot kell emelni 1000 E
Ft-tal.
Bonyolítani a helyzetet majd az fogja, ha az utolsó kivás időszak
záró készlete tartalmaz még olyan termékeket, amiket még a kivás
időszak előtt vásároltunk.
Előző példánkban tételezzük fel, hogy a záró készletben 200 E Ftnyi olyan termék van, amit még a kivás időszak előtt vásároltunk.
Ekkor az utolsó kivabevallásban az adóalapot 800 E Ft-tal kell megemelni.
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Kedvezményezett átalakulás
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Kedvezményezett átalakulás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Egy vallomással kezdem. Ez az a szabály, amit ha kérdez valaki, akkor mindig utána kell néznem. Valamiért
nehezen megjegyezhető számomra. Ezért kicsit öncélú is az írás, mert így legalább később nem kell újra és
újra előkeresnem.
Mikor válik az átalakulás kedvezményezetté?

sem merülhet, így – további feltétel nem lévén – ez biztosan kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az egyik feltétele az, hogy a jogutód társasági szerződése (alapító okirata) tartalmazza a kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a jogutód adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt
volna meg. Az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítetten, a
törvényben előírt adattartalommal tartja nyilván.

További feltételek
A jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.
Jogelődként és jogutódként is csak társaság vehet részt az átalakulásban. Ennek okán nem lehet kedvezményezett pl. az egyéni cég
kft.-vé történő átalakulása!
Szétválás esetében a jogelőd tulajdonosok arányos részesedést
szereznek a jogutódban.
A kedvezményezett átalakuláskénti minősítés további feltétele,
hogy az átalakulás révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által
az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt szerez. Ez azt jelenti,
hogy a jogelőd társaság tagja, részvényese a megszűnő részesedéséért új részesedést kap. Lehetőség van ilyenkor – bár nem általános
eset – pénzeszköz juttatására is, de csak olyan mértékben, hogy az az átalakulás során kibocsátott részvények, üzletrészek együttes értékének a
10%-át ne haladja meg.

Variációk az átalakulásra
Szervezeti formaváltás
Ebben az esetben a feltételek automatikusan fennállnak, hiszen a tagok személye, az őket megillető részesedés értéke változatlan (bár a
formaváltás természetéből adódóan a tulajdonolt részt tartamilag egy
„másik” részesedés fogja megtestesíteni), s pénzeszköz szerzése fel
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Összeolvadás
Az összeolvadás során az egyesülő társaságok mindegyike megszűnik
és vagyonuk a jogutód új társaságra száll át.
Jelöljük a társaságokat betűvel, hogy könnyen el tudjuk különíteni őket. Az összeolvadás kapcsán „A” és „B” társaság összeolvadással létrehozza a „C” társaságot, akkor a jogelődök – azaz „A”
és „B” társaság – tagjai kizárólag újonnan kibocsátott részesedést
szereznek a jogutód „C” társaságban, így az összeolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.
Gyakorlatilag ugyanaz, mint a szervezeti formaváltás, csak ott „A” társaságból lesz „B”, azaz egy
másik társaság. De ott is kizárólag új részesedések vannak.

Beolvadás
Beolvadás során a beolvadó társaság megszűnik és ezzel vagyona a jogutód beolvasztó társaságra száll át úgy, hogy a beolvasztó társasági
formája nem változik meg. Betűkkel jelölve: „A” társaságba beolvad
„B” társaság, amely utóbbi ezáltal megszűnik, és „A” társaság működik
tovább.

Az illetéktörvény hatályos előírása szerint
az ingatlanszerzés illetékköteles,
mely alól nem kivételek az átalakulás
kapcsán a jogutód tulajdonába került
ingatlanok sem.
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A képlet persze itt is ugyanaz: a „B” társaság tagjai kizárólag újonnan kibocsátott részesedést szereznek az „A” társaságban, így a beolvadás
kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Szétválás
A kiválás és a különválás esetében kell a legtöbb feltételt szem előtt
tartani. A kritikus pont az arányos részesedésszerzés, hiszen a jogelőd
tagjainak szabad az a választási lehetősége, hogy eldöntsék, kívánnak-e a szétválásban részt venni.
Az arányos részesedésszerzés azt jelenti, hogy a szétválásban részt vevő tagok jogelődben lévő részesedésének egymáshoz viszonyított aránya
maradjon azonos a jogutódban is.

Miért jó nekünk, ha egy átalakulás kedvezményezett?
Az biztos, hogy valami előnyt fogunk találni, mert már a neve is „kedvezményezett”.
A kedvezményezett átalakulás előnyét a társaságiadó- és az illetéktörvényben is megtaláljuk.
Főszabály szerint egy átalakulás esetén a jogelődnél a társasági adó
számításakor az adózás előtti eredményt
• csökkenti az az összeg, amellyel az immateriális javak és a tárgyi
eszközök együttes számított nyilvántartási értéke meghaladja
együttes könyv szerinti értéküket,

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

• növeli az az összeg, amellyel az együttes könyv szerinti érték az
együttes számított nyilvántartási értéket meghaladja.
De nem kell alkalmazni ezt a korrekciós tételt abban az esetben, ha az
átalakulás kedvezményezett.
Egy példán szemléltetve tételezzük fel, hogy a tárgyi eszközök könyv
szerinti értéke 10 000 E Ft, de nyilvántartási értéke 0. Ennek lehet például oka az is, hogy az eszköz teljes egészében fejlesztési tartalékból
lett beszerezve, ezért az adó alapját már csökkentettük.
Ekkor egy nem kedvezményezett átalakulás esetén a könyv szerinti
érték meghaladja a nyilvántartási értéket, azaz a tao alapját növelni
kell 10 000 E Ft-tal.
Egy kedvezményezett átalakulás esetén erre nincs szükség.
A másik törvény, ahol előnyt találunk, az az illetéktörvény. Sok vállalkozóban él még az a régi szabály, hogy az átalakulás a megoldás az
ingatlanvagyon egyik cégből a másikba történő átadásába. Az átalakulás kapcsán ugyanis nem kell fizetni illetéket.
Az illetéktörvény hatályos előírása szerint az ingatlanszerzés illetékköteles, mely alól nem kivételek az átalakulás kapcsán a jogutód
tulajdonába került ingatlanok sem.
Abban az esetben, ha az átalakulás a taotörvény szerint kedvezményezettnek minősül, akkor mentesülünk az illetékfizetés alól.
Miután az átalakulások zömében érintett valamilyen ingatlan,
ezért talán érdemes mindent megtenni azért, hogy az kedvezményezett legyen.
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Fejlesztési tartalék egyéni vállalkozóknál
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Fejlesztési tartalék

egyéni vállalkozóknál

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az egyéni és társas vállalkozók nyeresége utáni adókötelezettség látszólag egyforma. Azonosak az adóterhek és az igénybe vehető kedvezmények is megegyeznek. A fejlesztési tartalék elszámolásának az adókötelezettségre gyakorolt hatásában azonban találtunk meglepetéseket.
Egyéni és társas vállalkozók

Akkor számoljunk!

Természetesen a bevételek és költségek elszámolásában számos eltérés van az egyéni
és társas vállalkozók között, a végén mindkét
esetben a kialakult nyereség után 10%-os
nyereségadót kell fizetni, majd a megmaradt
90% vehető ki osztalékként, melyet 16% szja
és 14% eho terhel.
Az adót csökkentő kedvezmények közül a
két legelterjedtebb a fejlesztési tartalék és a
hitelkamat utáni kedvezmény.
Számoljuk ki a fejlesztési tartalék hatását
mindkét csoportnál!

Példánk szerint:
• összes bevétel: 10 000 E Ft
• összes költség/kiadás: 8000
E Ft
• fejlesztési tartalék: 1000 E Ft

Fejlesztési tartalék
A fejlesztési tartalékot valójában mindkét csoportnál az adózás előtti eredmény 50%-áig
vehetjük igénybe. Csak az egyéni vállalkozóknál ezt úgy hívjuk, hogy a vállalkozási költséget meghaladó bevétel.

Ami a különbség lényege, hogy
• a társas vállalkozóknál az adózás előtti eredményt csökkentő
tétel, míg
• az egyéni vállalkozóknál a vállalkozói bevételt csökkenthetjük vele.
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Az összehasonlítás kedvéért a példában úgy számolunk, hogy mind
az egyéni vállalkozó, mind pedig
a társas vállalkozó a tárgyévben
elért nyereségét osztalékként ki is
veszi.

Bevétel
Költség
Adózás előtti eredmény
Fejlesztési tartalék
Adóalap
10%-os nyereségadó
Adózott eredmény
16% osztalék szja
14% osztalék eho
Összes adóteher

Társas vállalkozó
a
10 000
b
8 000
c=a–b
2 000
d
1 000
e=c–d
1 000
f = e × 0,1
100
g=c–f
h = g × 0,16
i = g × 0,14
j = f+h + i

1 900
304
266
670

Egyéni vállalkozó
a
10 000
b
8 000
c=a–b
2 000
d
1 000
e = (a – d) – b
1 000
f = e × 0,1
100
g=e–f
h = g × 0,16
i = g × 0,14
j=f+h+i

900
144
126
370

Jól látszik, hogy rövid távon az egyéni vállalkozók számára kedvezőbb a szabály. Ezt a társas
vállalkozásban azzal lehet ellensúlyozni, hogy a nyereséget nem muszáj osztalékként kivenni.
Amikor pedig a beruházás megvalósul, akkor a számviteli eredmény is csökken, és helyreáll az
egyensúly.
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Könyvajánló: Earl Nightingale: A legnagyobb felfedezés

Könyvajánló
Earl Nightingale:

A legnagyobb felfedezés
„Azzá válsz, amire a legtöbbet gondolsz” – hangzik az örök igazság
Earl Nightingale-től. A könyv rengeteg példán keresztül végigvezet
azon a tanulságon, hogy cselekedeteink gyökere a gondolatainkban
rejlik! Ha kíváncsi vagy a példákra, és hogy megváltoztasd gondolkodásmódodat, akkor erősen ajánljuk a könyv többszöri áttanulmányozását!
„Kérdezheted, ki Earl
Nightingale? Mit tudunk
mi magyarok tőle tanulni?
Nos, sokáig nem értettem, hogy miért tartják őt
mentoruknak az amerikai
üzleti önfejlesztés nagymesterei – Brian Tracy,
Zig Ziglar, Bob Proctor,
Dan Kennedy és Jeffrey
Gitomer! Míg egy napon
kezembe nem került
legnagyobb felfedezés,
s minden világossá vált.
Igen, Earl Nightingale a
mentorok mentora, mivel nagyon egyszerű és könnyen érthető stílusban mutatja be és tanítja meg nekünk, hogyan válsz azzá, amire
a legtöbbet gondolsz! Én most arra gondolok, hogy Te nagyon értékesnek és hasznosnak fogod találni e könyvben rejlő tanításokat,
és képes leszel megvalósítani minden álmodat!”
Pongor-Juhász Attila számos üzleti motivációs és önfejlesztő könyvet adott ki.
Kiadásukban jelent meg többek között a
sokatok számára már jól ismert Önjáró
vállalkozás című sikerkiadvány is. www.
pongorkiado.hu

„A könyv címe rendkívül találó, mert ismét felfedezteti velünk a legnagyszerűbb dolgot, hogy életünk, sorsunk alakulása a gondolatainktól függ. Ez pedig mindenkinek sajátja. Lehet formálni, alakítani de
elveszíteni nem.
Azért tanulságos olvasmány, mert elvezet történeteken, párhuzamos sztorikon keresztül az igaz felismeréshez, hogy a cselekvéseink
gyökere a gondolatainkban rejlik. Az igazi vetés-aratás törvénye! Nem
fogunk mást aratni, mint amit elvetettünk. Legyen az a pozitív gondolkodás, céltudatosság, a másokért tett jó cselekedetek szándéka,
a kiváló hozzáállás. Sokan bonyolultnak és néha megoldhatatlannak
tartják az elménk alakítását.
A könyv rávilágít arra, hogy igen is megtehető, nem könnyű, de
egyáltalán nem lehetetlen. A számos történet, kedves anekdota teszi
igazán „emészthetővé” és élvezhetővé.
Ajánlom mindazoknak, akik erőt kívánnak meríteni ahhoz a
bátorsághoz, ami gondolataik megváltoztatásához szükségesek.
Ajánlom azoknak, akik megerősítést keresnek okos gondolataik és
cselekedeteik jelentőségének. Ajánlom a kétkedőknek, akiket a kétségeik ejtik rabul és szenvednek a szokásaik eredményétől. Végül
mindazoknak ajánlom, akik az olvasás kellemes időtöltése mellett
tapasztaltabbak akarnak lenni a tegnapnál anélkül, hogy kívülről
meglátszana az író több évtizedes tapasztalata a gondolat és a gondolkodás erejéről.
Számomra igazi élvezet volt a sorokban elmerülni és biztonságban
kievezni a mindennapokba úgy, hogy természetesnek és megvalósíthatónak tartottam minden gondolatot, amivel a szerző megajándékozott. Olyan „droghoz” juttatott, amiről nem szeretnék leszokni!”
Tonk Emil üzleti író, Az Üzleti Patika könyvsorozat szerzője. Szakterülete az üzleti kommunikáció, a hatékony tárgyalási módszerek,
a profi üzleti gondolkodásmód, az eredményes vezetési módszerek, a vezetői példamutatás és motivációs módszerek tanítása.
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Válasz-adó

Válasz-adó
Magazinunk állandó rovatában olyan kérdésekre válaszolunk, melyek mint gyakran ismételt
kérdések térnek vissza. Bár a rovatban konkrét kérdésre konkrét választ olvashatsz, az ügyfeleidnél felmerült hasonló eseteknél hasznos lehet.
Egy bérleti szerződésben a felek félévente történő elszámolásban állapodtak meg,
ezért bérbeadó minden fél év első hónapjában leszámlázza a teljes fél év bérleti díját.
A bérleti díj eddig a folyamatos szolgáltatások közé tartozott, így a fizetési határidőben áfafizetési kötelezettség is keletkezett.
2014. első fél évében még a régi szabályt kell alkalmazni, mert a folyamatos szolgáltatásokra vonatkozóan a változás 2014. július 1-jén lép hatályba.
A kérdés, hogy mi lesz a teljesítési időpontja a 2014. július 1-jétől 2014. december 31ig tartó időszaknak? A számla 2014. július elején elkészül, és még a fizetési határideje
is 2014. júliusban van. Tételezzük fel, hogy a számlát határidőn belül ki is egyenlítik.
Befolyásolja-e a teljesítési időpontot a szolgáltatásról szóló számla kiegyenlítése?
Az áfatörvény folyamatos teljesítésű ügyletekre vonatkozó szabálya fél évkor megváltozik
a jelenleg kihirdetett joganyag szerint (ami
persze július 1-jéig még tovább változhat). Azt
már tudjuk, hogy például a bérleti díj fizetési
határidős ügyletből átmegy a régi rendszerbe,
amikor is az elszámolási időszak utolsó napja
a teljesítés időpontja.

?
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Az átmeneti szabály úgy szól, hogy ha az
elszámolt időszak ÉS a fizetési határidő is a
második fél évre esik, akkor alkalmazzuk az
új szabályozást, azaz a példabeli esetben a
teljesítési időpont 2014. december 31. lesz,
azaz csak lenne, mert azért ez nem ilyen egyszerű.
A zavaró, de természetesen életszerű körülmény az, hogy a fizetési határidő az elszámolt időszakon belül van. Mivel van tényszerű
teljesítési időpontom, így az azt megelőzően a
teljesítésre tekintettel megállapodás alapján
fizetett összeg előlegnek minősül. Ettől aztán
lehet a szemet forgatni, mivel így már egy
teljesen új felfogást kell magunkévá tenni. Az
előleg – mint tudjuk – lehet 100% is, azaz a
példabeli esetben július 15-ével kiállításra fog
kerülni az előlegről egy számla, aminek a teljesítési időpontja július 15. lesz. A végső teljesítéskor pedig egy „nullás” elszámolószámlát is
készíteni kell. A számlát nemcsak a teljesítést
követően, hanem azt megelőzően is ki lehet
állítani, tehát az előlegszámlával együtt akár
lehet egy végszámlát is elküldeni, és akkor a
dolog le van tudva.
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Megjegyzés:
A kérdés kapcsán úgy gondolom, hogy az
előleg és a teljesítési időpontok kapcsolatát,
illetve az előleg és az előrefizetés kérdéskörét
egy teljes cikkben is érdemes tisztázni, így erre
a következő lapszámban még visszatérünk.

Válasz-adó

Egy egyéni vállalkozó egyszeres könyvvitelben vezeti
nyilvántartását. A szakképzési hozzájárulásban visszaigénylő pozícióban van a tanulószerződések kedvezménye miatt, de soha nem kéri vissza a szakképzési kedvezményt, hanem azonnal átvezeti más adónemekre.
A kérdés, hogy le kell-e könyvelni az amúgy visszajáró részt, mint egyéb adóalapot érintő bevételt, annak
ellenére, hogy az bevételként nem jelenik meg a bankszámlán.
Ha igen, akkor vele szemben az egyéb adók kifizetését
el lehet-e számolni kiadásként?
Van-e valamilyen „instant” szabály arra, hogy hogyan
kell kezelni az egyes adónemek közötti átvezetéseket a
pénzforgalmi szemléletű egyéni vállalkozónál?
Pénzforgalmi szemléletet nem kell feloldani átvezetések esetén, tehát
– amit adóként ténylegesen megfizet (néhány kivétellel, pl. áfa), azt elismeri az szja
tv. költségként;
– amit pedig visszatérít az adóhatóság (persze itt is a kivételekkel: pl. áfa), az adóalapot érintő bevétel, amennyiben költségként elszámolt és befizetett adót térít
vissza.

Az átvezetéshez különleges szabály hiányában nem könyvelünk sem költséget, sem
bevételt.
Egyébként, ha a szakképzési hozzájárulást
visszakérnénk, az akkor sem lenne bevétel,
mivel nem költségként elszámolt adót térít
vissza a NAV.
Lehet a problémát tovább boncolni azzal
az esettel, ha téves adónemre fizetünk. Mondjuk, ha áfa adónemre utalunk szocho helyett,

majd beadunk egy átvezetést. Úgy gondolom,
hogy itt a költségkénti elszámolásnak van helye, annak ellenére, hogy a költségként nem
elszámolható adónemre sikerült véletlenül
az utalás, de az eredeti szándékot és az utána
bekövetkező tévedést egyértelműen dokumentálni kell.

?

További

hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Mekkora lehet az adóbírság?

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Mekkora lehet az adóbírság?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sajnos gyakori eset, hogy az adóhiányt tartalmazó jegyzőkönyv után egy olyan határozatot veszünk kézhez, melyben a maximális adóbírságot vetik ki ránk. Természetesen kérhetjük méltányosságból a mérséklését vagy elengedését, de előtte nézzük meg, hogy egyáltalán jogos-e az ilyen magas adóbírság.
Adóbírság a törvényekben
Az Art. 170. §-a szerint adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke főszabály szerint az adóhiány 50%-a. Az adóbírság
mértéke azonban ennél magasabb is lehet, az adóhiány 200%-a, ha
az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. A bírság
alapja ilyen esetben a jogosulatlanul igényelt összeg.
A jövedéki adóról szóló törvény ennél még szigorúbb.
Az Art. 170. §-a szerint megállapított adóbírság mértéke a jövedéki
termékkel kapcsolatos adóhiány vagy jogosulatlanul igényelt összeg
100%-a, kivéve, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok,
könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ
össze. Mert akkor itt is 200%-os bírságot lehet kivetni.

Adóhiány lehetséges okai
Az tehát jól látszik, hogy adóbírságot akkor állapít meg az adóhatóság,
ha ellenőrzése során adóhiányt állapít meg.
Ilyen lehet, ha például levonási joggal élünk egy olyan termék esetében, melyhez a törvény tételes tiltást állapít meg. Azt hiszem, ezzel
nehezen tudnánk vitába szállni.
Viszont sok olyan jegyzőkönyv születik, amikor az adólevonási jogot
azért tagadja meg és állapít meg adóhiányt, mert az ügyletet fiktívnek
minősíti. Ekkor nem elsősorban az adóbírság ellen küzdünk, hanem
az adólevonási jogunkat akarjuk megvédeni.
Előfordult már olyan megállapítás is, amikor a számla alaki hibájára hivatkozott a revizor, és kijelentette, hogy ha a számla nem felel
meg a törvény előírásainak, akkor adólevonásra nem jogosít.

20. oldal

És olyan esetek is végtelen számban előfordulnak, amikor a levonási jogot nem vitatja az ellenőr, de a levonási jogosultság időpontját
helytelenül állapítottuk meg.
Látható, hogy a jogsértések súlya és a költségvetésre gyakorolt
hatása jelentős különbségeket mutat. Vajon ez meglátszik az adóbírságok összegében is?

Adóbírság a bírói gyakorlatban
Kaptam egyszer egy olyan feladatot, hogy a jövedékiadó-hiányra kivetett 100%-os adóbírságot támadjuk meg. Az adóhiányt az okozta,
hogy a jövedéki adó visszaigénylése rossz időszakban lett a bevallásba beállítva, és az ellenőrzés alá vont időszakban ezt hiányként
tárták fel.
Azt a revizorok is elismerték, hogy a jövedéki adó visszaigénylésének minden egyéb feltétele adott volt, magát a bizonylatot a vámhivatal munkatársai hitelesítették a visszaigényléshez.
Ezért már az elején úgy éreztük, hogy nemcsak túlzás, hanem talán
jogszerűtlen is a 100%-os adóbírság kivetése.
Az adóhiány valójában nem is volt adóhiány, hiszen a határozat
jogerőre emelkedésével megnyílt a lehetőség a helyes időszakban
önellenőrzéssel való érvényesítésre.
A munkám során bukkantam rá egy 2009-es bírósági határozatra,
melyben több „hasznos” mondatot is találtam a cél elérése érdekében. Lehet, hogy egyszer még neked is jól jön majd.
A BH2009.164-es számmal jelölt határozat egy olyan ügyben készült, ahol az adóhatóság alaki hiányosságokra hivatkozással állapította meg az adóhiányt és vetette ki az adóbírságot. A bírósághoz forduló
adózó az adóbírság törlését kérte.
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Az adóbírság kiszabása mellőzhető,
ha a körülményekből megállapítható,
hogy az adózó az adott helyzetben
a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

Elárulom, hogy végül a bíróság a kiszabott adóbírságot és késedelmi pótlékot is törölte.

„A Legfelsőbb Bíróság figyelembe vette a felperes által hivatkozott
európai bírósági gyakorlatot, amely következetesen alkalmazza a közigazgatási hatóság gyakorlatában igényelt »bizalomvédelem elvét«.”

De miért is?
Idézek néhány mondatot ebből a határozatból, és ha tudod, akkor
nyugodtan szó szerint te is írd ezeket egy észrevételbe vagy fellebbezésbe.

Elengedhető az adóbírság

„A Legfelsőbb Bíróság töretlenül folytatott gyakorlata szerint indokolt megkülönböztetni az alaki és tartalmi hiányosságot olyan
szempontból, hogy a számla hitelessége az adófizetési kötelezettség
elkerülése érdekében történt-e, illetőleg az alaki hiányosságok kikü
szöbölése lehetséges-e.”

És akkor vissza egy kicsit az adózás rendjéről szóló törvényhez. Az
adóbírság mértéke kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén
hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, illetőleg kiszabása mellőzhető, ha a körülményekből megállapítható, hogy az adózó az adott
helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

„A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a számlakibocsátás
körében elkövetett jogsértések utólag reparálhatók voltak, a számlák
formai hibája nem állt arányban az alperes által alkalmazott bírság
jogkövetkezményeivel.”

Az adóbírság mérséklésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, különösen az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy
mulasztásának) súlyát, gyakoriságát.
És amennyiben ezek a körülmények arra utalnak, hogy szó sincs
pl. jogosulatlan visszaigénylésről vagy bevétel eltitkolásáról, akkor
bátran kérjük az adóbírság jelentős mérséklését vagy törlését.

„A késedelmipótlék-fizetési kötelezettsége azért nem állt fenn, mivel az adó határidőben történő megfizetése megtörtént.”
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Bizományosi ügyletek könyvelése
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sokszor kéritek, hogy kontírozzunk ki konkrét példák alapján gazdasági eseményeket. Az ügyvédnő bizományosi szerződésekről írt cikke adta ezt a témát nekem. Kontírozzuk ki a bizományosi díjjal és egyéb változásokkal kapcsolatos eseményeket.
Előzménye
A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolására – a felek közötti szerződésben rögzítettek figyelembevételével – két lehetőség van:
Az egyik („A”) módszer szerint a bizományos a megbízótól kapott megbízást úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót)
és a vevőt, és az adásvételi szerződést már az eladó (megbízó) és a
vevő köti meg. Erre tipikus példa egy használtautó-kereskedő, ahova betesszük az autónkat bizományba, és amikor megvan a vevő,

akkor mi, eladók kötünk vele üzletet. A kereskedőnek meg kifizetjük
a díját.
A másik („B”) módszernél a megbízó az értékesítendő terméket bizományba átadja a bizományosnak, a bizományos úgy értékesít, hogy a
vevőt nem hozza össze az eladóval (a megbízóval), gyakran a vevő és az
eladó nem is tud egymásról. Ilyennel találkozol, amikor például az újságosnál megveszed a napi sajtót. A kiadó lerakja bizományba az újságot,
amit a kereskedő azon a konkrét áron értékesít, ami az újságon rajta
van. Majd később az eladott termékek után megilleti a bizományosi díj.

„A” módszer könyvelése

„B” módszer könyvelése

A bizományos – mivel csak összehozza az eladót (a megbízót) és a vevőt – a megbízóval kötött szerződés szerinti teljesítéskor a bizományi díjról állít ki – saját szigorú
számadási kötelezettsége alá vont – számlát és számol el
a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt: T: 311
– K: 91-92, 467

Az eladó a bizományostól – a bizományi szerződésben
meghatározott módon és időben – kapott értesítés alapján számlázza a bizományos felé a bizományba átadott és
a bizományos által már értékesített termékek (áruk) szerződésben rögzített értékét és áfáját, számolja el az értékesítés
árbevételét: T: 311 – K: 91-92, 467

Az eladó (a megbízó) állítja ki a bizományi ügylet keretében értékesített termékekről (árukról) a számlát közvetlenül a vevő nevére. Ezen számla alapján könyveli a termékek
(az áruk) értékesítését és számol el árbevételt: T: 311 – K:
91-92, 467

A bizományos az eladótól (a megbízótól) bizományba
átvett terméket közvetlenül értékesíti a vevőnek, ezért a
bizományos állítja ki a – saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont – számlát közvetlenül a vevő nevére, és ezen
számla alapján könyveli a termékek (az áruk) értékesítését
és számol el árbevételt: T: 311 – K: 91-92, 467
A bizományos az eladó által megküldött, az eladó által
kiállított és a bizományos – mint vevő – nevére szóló számla alapján számolja el a már értékesített termékek (áruk)
beszerzését és a készlet csökkenését az eladott áruk beszerzési értékeként: T: 814, 466 – K: 454

Ezenkívül ő lesz az, akinek a bizományos számláz. A bizományi díjat – mivel értékesítéshez kapcsolódik – a megbízó
az igénybe vett szolgáltatások költségeként tudja elszámolni: T: 529, 466 – K: 454
A vevő a nevére szóló, az eladó (a megbízó) által kiállított számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírás szerint T: 1/2/5/8, 466 – K: 454
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A vevő a nevére szóló, a bizományos által kiállított számla, egyszerűsített számla alapján könyveli a beszerzést az
általános előírások szerint: T: 1/2/5/8, 466 – K: 454

Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
márciusban

Vezércikk

Időszakos ügyletek az áfában

Iparűzési adó az építőiparban
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény iparűzési adóra vonatkozó rendelkezései sajátos szabályozást tartalmaznak az építőipari tevékenységre vonatkozóan. Ezek a sajátosságok elsősorban abból fakadnak, hogy a
törvény az ideiglenes jellegű tevékenységek körébe sorolja az építőipari
tevékenység végzését. Külön kell említést tenni arról, hogy az építőipari
tevékenység végzése a törvény alkalmazásában egyben állandó jellegű
tevékenység végzésének is tekintendő, így külön problémát okozhat a
kétféle adókötelezettség-szabályozás együttes értelmezése is.

Juttatások NEM munkavállalóknak
Egy munkáltató vagy egy vállalkozás néha kerülhet olyan helyzetbe,
hogy nemcsak a munkavállalóknak vagy „tulajdonosoknak” adna juttatást, hanem szándékosan vagy éppen a legjobb szándékunk ellenére is be kell vonni a juttatási körbe más személyeket. Körbejárjuk a
lehetőségeket a kulturális szolgáltatások és a biztosítások területén is.

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

Már ennek a magazinnak a sorai között is találsz a témával kapcsolatban infót, de úgy gondolom, hogy a súlyára tekintettel érdemes egy
egész cikkben végignézni a lehetséges buktatókat. Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja a fizetési határidő helyett 2014.
július 1-jétől az időszak utolsó napja. Elvileg. A gyakorlatban azonban
még sok lehetséges variációval fogunk találkozni.

Váratlan fordulatok a Munka törvénykönyvében
A Munka törvénykönyve már tavaly hatályba lépett, azóta is az új szabályokat és a folyamatos változásokat tanuljuk. Vannak ráadásul olyan
esetek, amikor pl. a törvény kihirdetéskori szövege megengedett egy
lehetőséget, de a hatályba léptető törvény kizárta a lehetőséget. Sok
szakirodalom jelent meg még a hatályba lépés előtt, melyeket így
érdemes fenntartásokkal kezelni. Cikkünkben összefoglaljuk azokat a
szabályokat, melyeket a kihirdetéskori szöveghez képest már nem úgy
kell alkalmazni.

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

www.iranyadomagazin.hu
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Figyelmesen olvastál?
1. Közös tulajdonú ingatlan bérbeadása esetén megoszthatják-e a jövedelmet a tulajdonostársak egymás között?
a) Nem, csak akkor, ha valamennyien külön-külön kötnek bérleti
szerződést, és külön szerzik meg a jövedelmet.
b) Igen, még akkor is, ha csak az egyik fél váltott ki adószámot a bérbeadásra, a bevallásban a jövedelmet a szerződés szerint meghatározott mértékben megoszthatják.
c) Igen, a bevallásban megoszthatják, de csak a tulajdoni hányaduknak megfelelően.

4. Van-e a kiva választásának első adóévében korrekciós tétel a készletek miatt?
a) Igen, ha a záró készlet a nyitó készlethez képest alacsonyabb, akkor ezzel a különbséggel csökkenteni kell a kivaalapot, ellenkező
esetben viszont nem kell emelni.
b) Igen, a záró készlet a nyitó készlethez képest alacsonyabb, akkor
ezzel a különbséggel csökkenteni kell a kivaalapot, ellenkező irányú változás esetén pedig növelni kell.
c) Nincs, a kiva kizárólag a kiadásokat és a bevételeket veszi figyelembe.

2. Be kell-e vallani azt az 5 éven belül szerzett lakóingatlan értékesítését, amiből jövedelem nem származott?
a) Nem, mert ha nincs jövedelem, akkor nem kell bevallani.
b) Igen, mert az 5 éven belül vásárolt lakóingatlan értékesítése még
nem adómentes, tehát az eladási árat és a szerzési értéket akkor
is be kell vallani, ha nem származik belőle jövedelem.
c) Az attól függ, hogy van-e mellette más adóbevallás alá eső jövedelem.

5. Van-e az adózásban eltérő hatása a fejlesztési tartalék képzésének az egyéni és a társas vállalkozóknál?
a) Nincs, mindkettő ugyanazt az előnyt éri el és ugyanazt a kötelezettséget vállalja.
b) Igen, a fejlesztési tartalék képzésének adóévében az egyéni vállalkozók nagyobb adózási előnyt élveznek. Ha nem változik az adó
mértéke, akkor viszont az évek együttes vizsgálatánál a különbségek kiegyenlítődnek.
c) Igen, az egyéni vállalkozók sokkal jobban járnak ezzel a rendszerrel, és nemcsak egy éven belül, hanem hosszú távon is.

3. Megváltozott-e a reprezentáció elszámolásával kapcsolatos szabály?
a) Nem, a repit eddig is és ezután is el lehet számolni, és a fizetendő
adó mértéke is változatlan.
b) Igen, hiszen eddig csak számla ellenében lehetett elszámolni,
most bankkártyás fizetés esetén elég a nyugta is. Az adó mértéke
viszont változatlan.
c) A szabály változott, de az adózási és számviteli gyakorlata nem.

+1. Mekkora összegben állapíthatja meg az ellenőrzésről
szóló jegyzőkönyv az adóbírság összegét?
a) Az adóbírság az adóhiány 50 vagy 200%-a, attól eltérni nem lehet.
b) Az adóbírság az adóhiány 50 vagy 200%-áig terjedhet, de valamilyen mértékben muszáj megállapítani.
c) Az adóbírság az adóhiány 50 vagy 200%-áig terjedhet, de kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén kiszabása mellőzhető.

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, 5b, +1c

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!

