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Iparűzési adó az építőiparban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény iparűzési adóra vonatkozó rendelkezései – többféle szegmensben is vizsgálva – 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.
Az építőipari tevékenység fogalma
Legelőször is azt kell tisztázni, hogy mit tekint a törvény építőipari tevékenységnek. A htv. 52. §-ának
24. pontjában – azaz a htv. értelmező rendelkezései között – definiálja, hogy építőipari tevékenység alatt a TEÁOR 2008. január 1-jén hatályos
besorolása szerint a 41-43. ágazatba tartozó
tevékenységek összességét kell tekinteni.
Ide tartozik például az építési terület
előkészítése (épületbontás, talajmintavétel),
épület,
épít-

mény építése, az épületgépészeti szerelés (villanyszerelés, szigetelés, víz-, gáz-,
fűtésszerelés), vakolás, festés,
üvegezés és építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel.
Nem ide tartozik: mérnöki,
építészi szolgáltatás vagy építési projekt átfogó szervezés,
vagy éppenséggel egy
üzleti beruházás esetén a nem épületgépészeti gépek,
berendezések
szerelése.

Kiemelt
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Állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
utáni adókötelezettség
Az iparűzésiadó-kötelezetts ég – az önkormányzat illetékességi területén – lehet állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység.
Állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén
(telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező
vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.
Vagyis az építőipari tevékenység egyben lehet állandó és ideiglenes jellegű is, hiszen az állandó jellegű tevékenységre az építőipart
érintő külön kizáró rendelkezés nincs, az ideiglenes jellegű tevékenységvégzés esetén ugyanakkor a tv. kifejezetten nevesíti – fentebb körülírt – az építőipari tevékenységet.

Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóalap meghatározásának sajátossága építőipari tevékenység végzése esetén
Állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség esetén
az adó alapját a helyi adóról szóló törvény 39. §-ának (1) bekezdése
határozza meg. Eszerint az adó alapja: a nettó árbevétel csökkentve az
eladott áru beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével
és az anyagköltséggel.
Az adóalapot a vállalkozás egészének szintjén kell kiszámítani.
Ez azt is jelenti, hogy azokat az árbevételi és árbevételt csökkentő
tételeket is bele kell számítani az adóalapba, melyek ideiglenes
jellegű tevékenységből vagy külföldi telephelyen végzett tevékenységből származnak. Az ideiglenes jellegű tevékenységből
származó adóalaprész tehát adóköteles a székhely-telephely
szerinti településeken, azonban az ezen településekre fizetendő
állandó jellegű adóból levonható a más településen megfizetett
ideiglenes adó.

2. oldal

Az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adóalap megosztása
A htv. 39. §-ának (2) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adó vállalkozási szinten értelmezett alapját – a mellékletben meghatározott
módon – a tevékenységre leginkább jellemző módon meg kell osztani a székhely, telephely szerinti települések között.
A megosztási módszer tehát nem választás kérdése, azt kell alkalmazni, amelyik a tevékenységre leginkább jellemző.
Építőipari tevékenységet végző
vállalkozásnál elvileg háromféle
megosztási mód jöhet szóba:
1. az eszközérték arányában történő adóalap-megosztás,

2. a személyi jellegű ráfordítások arányában történő adóalapmegosztás és
3. az előző két módozatot magába olvasztó, úgynevezett komplex
megosztási módszer (adóévet megelőző évi adóalapja a 100
millió forintot meghaladja).
A módszerek alkalmazása sokszor valóban külön adminisztrációt igényel, hiszen azok lényege, hogy a vállalkozó ismerje, a székhelyén,
telephelyén kik dolgoznak, s mekkora összegű személyi jellegű ráfordítást számolnak el utánuk, illetve a komplex megosztási módszer
esetén azt is ismerni, hogy az egyes tárgyi eszközök mely telephelyen
találhatók fel.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettség
Mint láttuk, az építőipari tevékenység ideiglenes jellegű tevékenység
is lehet. Az ideiglenes jellegű tevékenység csak és kizárólag a székhely,
telephely szerinti településen kívüli településen értelmezhető. Itt is
utalni kell arra, hogy egy-egy hosszabb ideig tartó nagy jelentőségű
építőipari projekt kivitelezése kapcsán érdemes telephelyet nyitni.
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Az építőipari tevékenységnél az adókötelezettség időtartamfüggő.
Akkor lehet egy – nem székhely,
telephely szerinti – településen
adókötelezettségről beszélni,
ha a tevékenység végzésének
időtartama a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181
napot, azaz a tevékenység
végzésének 31. napjától egészen a tevékenység végzésének
180. napjáig. Összességében
tehát legfeljebb 150 napig

is előfordulhat, hogy egy év végén kezdődő és a következő év elején
befejeződő munka mindkét évben ideiglenes jellegű, függetlenül attól, hogy hossza a két évben meghaladja a 180 napot. Ekkor természetesen mindkét adóévben csak a 31. naptól áll fenn az ideiglenes
tevékenységgel kapcsolatos adó- és adófizetési kötelezettség, azaz a
30 nap adókötelezettség nélküli időszak mindkét évben külön-külön
figyelembe vehető. Persze ez azt is jelenti, hogy az adóév utolsó napjával az ideiglenes jellegű tevékenység után bevallást kell benyújtani
és az adót is meg kell fizetni.

állhat fenn egy adóévben az ideiglenes jellegű adókötelezettség. Ez
azt is jelenti, hogy az adófizetési kötelezettség sem lehet több, mint az
egy napra jutó adótétel és a 150 nap szorzata, az adófizetési kötelezettség ugyanis csak az adókötelezettség időtartamára értelmezhető.

Mindez azt jelenti, hogy az adókötelezettség egy adott időtartamra vonatkozik, az időtartam kifejezés pedig nem más, mint valamely
naptári nappal kezdődő és azzal befejeződő időszak. Ez építőipari tevékenység esetén azt jelenti, hogy a tevékenységvégzés kezdő napja a
tevékenység tényleges megkezdésének az első napja, rendszerint az
építési naplóba történő első (munkavégzésre vonatkozó) bejegyzés
napja. Az időszak utolsó napja ellenben az, amikor a tevékenységvégzés befejeződik, ami nyilvánvalóan a megrendelőnek történő szerződés szerinti teljesítés napját, azaz az építési munka megrendelőnek
történő átadása napját jelenti.
Az a tény, hogy az építési folyamat egyes napjain (időjárási vagy
munkaszervezési okok miatt) nincs munkavégzés, az a napok számítását nem érinti, azaz e napokat is a tevékenységvégzés napjai közé
kell számítani.

Ezért ha a tevékenységvégzés időtartama 72 nap, akkor 72–30
nap, azaz 42 nap után áll fenn fizetési kötelezettség.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség
a htv. 37. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében adóéven belül értelmezhető, azaz adóévenként újra és újra meg kell határozni,
hogy egy tevékenység ideiglenes vagy állandó jellegű. Ennél fogva az

Figyelemmel arra, hogy az iparűzési adó
önadózás útján teljesítendő adónem,
elképzelhetetlen, hogy az ideiglenes tevékenység utáni adókötelezettség megszűntét
követően ne kelljen bevallást benyújtani,
illetve az adót ne kelljen megfizetni.

Az ideiglenes jellegű tevékenység napjainak számítása
A htv. 38. §-ának (2) bekezdése és 39. §-ának (3) bekezdése ad útmutatást. Előbbi rendelkezés értelmében az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés
alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.
Az utóbb hivatkozott szabály szerint pedig ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap
egy napnak számít.

Átmenet az ideiglenes tevékenységből
az állandó jellegű iparűzési tevékenységbe
Az eddigiekből az is következik, hogy az adózó könnyen „átcsúszhat” az
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység végzése utáni adókötelezettségből az állandó jellegű iparűzési tevékenység végzésébe. Ekkor az
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ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettséget le kell zárni, azaz bevallást
kell benyújtani, s az adót megfizetni.
Mindezen eljárási mozzanatokat az Art.
szabályozza.
Az Art. 32. § (1) bekezdésének értelmében
– főszabály szerint – az iparűzési adóról valójában az adóévet követő év május 31-ig kell
bevallást benyújtani.
A htv. ugyanakkor mindehhez képest –
ahogyan azt már említettem – a 37. §-ában
megkülönbözteti az állandó jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettséget és az
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettséget. Ezért az ideiglenes jellegű
tevékenység utáni adókötelezettséget lezáró
bevallás benyújtására nem az adóévet követő
év május 31. az irányadó határidő.
Figyelemmel arra, hogy az iparűzési adó
önadózás útján teljesítendő adónem, elképzelhetetlen, hogy az ideiglenes tevékenység
utáni adókötelezettség megszűntét követően
ne kelljen bevallást benyújtani, illetve az adót
ne kelljen megfizetni. Építőipari tevékenység
esetén az ideiglenes tevékenység utáni adó
megfizetésének esedékessége a tevékenyég
befejezésének napja.
Tekintve, hogy állandó jellegű iparűzési
tevékenységnél is egybeesik a bevallás benyújtása és az adófizetés esedékessége (adóévet követő május 31.), így analóg módon
az ideiglenes jellegű tevékenység végzésénél
is az ideiglenes adófizetés esedékességével
egyezik meg a bevallás benyújtásának napja
is. Ez jelenik meg az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről szóló bevallási nyomtatványban is.
Az ideiglenes jellegű tevékenységről
szóló bevallást ennek megfelelően az adózónak több, éven belüli elvállalt és befeje-
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zett munka esetén akár többször is be kell
nyújtania, ahogyan az adót is többször kell
megfizetnie.
Természetesen, ha az adózó egy településen belül több megrendelőtől kap megbízást
és ezek teljesítésének ideje átfedi egymást,
akkor az utóbb befejezett tevékenység befejezésének napján kell a bevallását benyújtania
és az adót megfizetnie.
A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység végzése esetén – az ideiglenes jellegű tevékenység lezárását (bevallás benyújtása, adófizetés) követően 15 napon belül
– be kell jelentkezni az adóhatósághoz mint
állandó jellegű tevékenységet végző adóalany.

Az ideiglenes jellegű tevékenység után
megfizetett adó beszámítása a székhely,
telephely szerinti települések számára
fizetendő adóba
Mint arról már volt szó, az ideiglenes jellegű
tevékenységből származó árbevételt és árbevétel-csökkentő tételeket is be kell vonni az
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adóalapba.
A nem székhely, telephely szerinti települések számára fizetendő ideiglenes jellegű
adó azonban – ennél fogva – kétszeres adóztatást jelentene. Ezért a htv. 40/A §-a (ahol
egyébként az útdíj levonhatóságát is találjuk)
lehetővé teszi a megfizetett ideiglenes adó levonását a székhely, telephely szerinti települések számára fizetendő adóból.
Ez az adóbetudás a székhely, telephely
szerinti településekhez kimutatott (települési) adóalap és a teljes, vállalkozási szintű
adóalap hányadának megfelelően vonható
le, legfeljebb azonban az adott, székhely, telephely szerinti településekhez fizetendő adó
nagyságáig terjedhet.
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Juttatások

NEM munkavá
Szerző: Fata László

Egy munkáltató vagy egy vállalkozás néha
kerülhet olyan helyzetbe, hogy nemcsak a
munkavállalóknak, „tulajdonosoknak” adna
juttatást, hanem szándékosan vagy éppen a
legjobb szándékunk ellenére is be kell vonnunk a juttatási körbe más személyeket.
Persze a béren kívüli juttatások esetén szó
sem lehet erről, de a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletében
gyakran találunk olyan juttatásokat, amikről
csak úgy kijelenti a szöveg, hogy adómentes,
vagy éppen a „kifizető” adhatja, nem csak
munkáltató a munkavállalójának.
Az újabb személyek juttatási körbe vonásának tipikus esetei, amikor például színházjegyről szóló számlát számolnánk el a munkavállalóinknak. A kulturális szolgáltatásra szóló
belépő bérlet évi 50 000 Ft értékig adómentes. Igen ám, de mi a teendő, ha a munkavállalónk olyan munkáltató nevére szóló számlát
hoz, amin jól látszik, hogy bizony ugyanarra a
darabra, ugyanarra az időpontra szól 4 személy részére.

Juttatások NEM munkavállalóknak

Kulturális belépő közeli hozzátartozóknak

állalóknak
Ugye nem túl életszerű, hogy a dolgozónk
vett igénybe 4 helyet a színházteremben? Itt a
viták elkerülése érdekében célszerű bevonni a
közeli hozzátartozókat a juttatásban részesülő
körébe.
Másik eset, amikor a munkáltatónál elérhető kockázati biztosítások kedvező díja lesz
vonzó a munkatársak és az ő hozzátartozóik
számára. Egy-egy magán-egészségügyi ellátást szolgáltató egészségbiztosítás jelentősen olcsóbb, ha valaki egy nagyobb céges
kockázatközösséghez csatlakozik, mintha egy
magánszemély önállóan szeretné ezt megkötni.
Vajon a fenti példák megvalósítására van lehetősége a munkáltatónak?
…és mennyi adót kell fizetnie a kiadott juttatások után?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény
1. sz. mellékletének 8.28. b) pontja szerint
évi 50 000 forintig adómentes a kifizető által
adott kulturális szolgáltatásra szóló belépő,
bérlet díja. Szerencsére nem csak munkáltató-munkavállaló, illetve társas vállalkozás és
személyesen közreműködő tagja között értelmezhető az adómentesség, így jó helyzetben
leszünk a hozzátartozókkal.
A hozzátartozók azonosítása után adómentes lehet tehát az egy időpontra szóló több
jegy, vagy éppen az egy főre jutó 50 000-es
korlátot többszörözheti igény esetén a dolgozónk, ha a gyermekére és feleségére tekintettel is igénybe venné ezt a juttatást.
Kicsit távolabbról szemlélve ne feledjük a
társasági adóról szóló törvényt sem.
Amellett, hogy a fenti keretekig megvalósított juttatás sem a cégnél, sem a juttatásban
részesülő magánszemélynél nem keletkeztet
személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget,
jó lenne, ha a társasági adó alapját is csökkentené az egész családnak adott ilyen juttatás.
Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 3. számú mellékletének B) szakasza így ír erről:
A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:
3. az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az
adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú
nyugdíjas [Tbj. 4. § f) pont], valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi
jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg.
Ez aztán a jó hír!

A munkavállalóknak, vezető tisztségviselőknek, közreműködő tagoknak és az ő közeli hozzátartozóiknak adott kulturális belépő nemcsak
adómentes lesz, hanem a társasági adó alapjában is elismert költség.

Fata László

A munkavállalóknak, vezető tisztségviselőknek, közreműködő tagoknak és az ő közeli hozzátartozóiknak adott kulturális belépő nemcsak
adómentes lesz, hanem a társasági adó alapjában is elismert költség.

Kockázati biztosítás nem munkavállalóknak
A biztosítások esetét azonban külön kell kezelnünk.
Bár a személyi jövedelemadóról szóló törvény
1. sz. mellékletének 6.3. szerint a kockázati
biztosítás más személy által egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg
nem haladóan fizetett díja adómentes lesz,
mégis adódnak különbségek.
Ugye itt már nem is a kifizető által nyújtott
juttatásról beszélünk, így az adómentesség
kérdésében szinte azt mondhatnánk, hogy a
fenti keretösszegig egy munkáltató szinte kedve szerint bővíthetné a juttatásban részesített
magánszemélyek körét.
Azért a társasági adóról szóló törvény a teljes
köztehermentességnek határokat szab. Sőt szigorúbb határokat, mint a kulturális belépőnél.
Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 3. számú mellékletének B) szakasza szerint:
A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, különösen:
8. a biztosítás díja, ha a biztosított az adózóval
munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban
álló magánszemély, az adózó vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő
tagja vagy az adózónál jogszabályban meghatározott tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben
részt vevő szakképző iskolai tanuló.
Jól látható, hogy a társasági adó oldaláról a
kedvezményezettek köre szűkebb. Kizárólag a
felsorolt esetekben csökkenti a biztosítás díja
a társasági adó alapját, és a kedvezményezett
személyek közt bizony nem szerepelnek a közeli hozzátartozók.
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Az új polgári törvénykönyv

2014. március 16-tól változtatja meg

az életünket.

Szerző: Dr. Németh Gabriella

2014. március 15. napjáig nemcsak a régi Ptk. marad hatályban, hanem például a gazdasági társaságokról szóló törvény és számos más törvény és rendelet is. Amint azonban az új Ptk. életre kel, sok más
jogszabály azonnal megszűnik. Ebben a cikkben segítek megérteni e szabályozási technikák logikáját és
azt: hogyha elbizonytalanodik a cégvezető vagy a könyvelő valamely kérdés alkalmazhatóságában (miután
ez az új kódexünk hatályba lépett), milyen logika mentén kell utánajárni annak, hogy az adott vitában, az
adott szerződésben vajon a régi vagy az új szabályokat kell-e alkalmazni.
Meddig kell a régit és mikortól muszáj az
új szabályokat alkalmazni egy-egy
vitában vagy új szerződés megkötésekor?
Fontos tudni – amely tényről sokan elfeledkeznek –, hogy egy-egy jogvitában a bíróság
a korábban megkötött szerződések, régebben
tett jognyilatkozat esetében a legtöbbször az
akkor érvényes jogszabályok alapján kell, hogy
eljárjon. (Vannak természetesen kivételek, de
ez a főszabály.) A per végén a döntést nem az
ítélet napján hatályos jogszabályok alapján
hozza meg a bíró, hanem a jogvita kialakulása
napján irányadó szabályok szerint bírálja el a
vitás kérdéseket.
Létezik kivétel is. Kivétel ezen alkalmazási
technika alól az a speciális eset, ha a felek már
kifejezetten és korábban megállapodnak egymással abban, hogy a 2014. március 15. előtt
kötött szerződésüket már teljes egészében az
új Ptk. hatálya alá helyezik. (Ez előfordulhatott
az utóbbi időben, hiszen már mindenki készül
a váltásra. Az óvatos ügyvezetők és még óvato-

A cikk a 2014. február 10-én hatályos jogszabályok
alapján készült.
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sabb ügyvédeik lehet, hogy már bevetették ezt
a technikát…) Ebben az esetben természetesen az új Ptk. lesz alkalmazandó egy régi ügyletre is. De ez nem a jogszabály erejénél fogva
történik így, hanem a felek megállapodása
alapján. Ugye, tudja? A polgári törvénykönyv
olyan jogszabály, amelytől – a főszabály szerint – a felek eltérhetnek, és csak akkor kell
alkalmazni annak rendelkezéseit, ha a felek
nem állapodtak meg másképp, szerződésben,
írásban vagy szóban. (Aki engem ismer, tudja:
én általában az írásbeliség híve vagyok, pláne
szerződések esetében, ha teheti, írja le a cég
és az üzleti partnere közötti megállapodást egy
rövid szerződésben vagy egy hosszabb e-mailben. A szó elszáll, de az írás megmarad…)

Milyen jogi normák mutatják meg nekünk, hogy mikortól melyik szabály lép
életbe?
Az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről külön
törvény is szól. Ez a 2013. évi CLXXVII. törvény.
Ez a norma általános szabályként konkrétan
és kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az új Ptk.
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rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, megtett
jognyilatkozatokra kell alkalmazni. Sőt: mivel
az új Ptk. több részből, több könyvből áll, még
külön-külön az egyes könyvekre vonatkozó
hatálybalépési határidőket is tartalmaz. Ez segíti az alkalmazását. Például a cégek társasági
szerződésének új Ptk. miatti módosításáról ezt
mondja a törvény 12. §-a:
„A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a … szerint még bejegyzés alatt
álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítőokirat-módosítással egyidejűleg
köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködéséről dönteni és a legfőbb szervi
határozatot a cégbírósághoz benyújtani. ... A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell
módosítani, ha annak módosítása csak abból az
okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. (társasági törvény
– a szerk.) rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség
továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag
annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a
társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból
módosul, a társaság köteles az e bekezdésben
foglalt változást is azon átvezetni.”

Az új polgári törvénykönyv 2014. március 16-tól változtatja meg az életünket

Így tehát a 2014. március 15. előtt keletkezett jogviszonyokra, bekövetkezett tényekre és
megtett jognyilatkozatokra a korábbi rendelkezések, elsősorban a régi Ptk., illetve a régi
társasági törvény (amely megszűnik) vagy a
családjogi törvény (ami szintén hatályon kívül
helyeződik) irányadóak.
„Az egyik kódex időbeli hatályából a másikéba
átnyúló jogviszonyokra, valamint a sajátos szabályokat igénylő jogintézményekre, jogterületekre
speciális átmeneti rendelkezések is szükségesek.
Ezeket a Ptk. könyveinek sorrendjében úgy határozza meg az említett jogszabály, hogy általában
az egyes könyvekre is ad az egész könyvre irányadó általános szabályt, és szükség szerint rendelkezik az attól való eltéréstől is” – olvastam
a www.ptk2013.hu portálon. (Ez egy olyan
hasznos honlap, amely segít bennünket az új

Ptk. megtanulásában, követésében, alkalmazási kérdéseinek megoldásában, ajánlom a
kedves Olvasónak is!) Az előbb hivatkozott, a
cégekre vonatkozó átmeneti rendelkezések a
nevezett törvénynek természetesen a Ptk.-nak
a jogi személyekről és a társaságokról szóló III.
könyvére vonatkozó átmeneti rendelkezéseket
tartó fejezetében található meg.
Ezeket a technikákat egy cégvezetőnek vagy
a könyvelőnek nem muszáj fejben tartania,
hanem inkább a cégjogász feladata ezek figyelembevétele és alkalmazása. Tekintettel
azonban a rengeteg új szabályra és hatályba
léptető intézkedésre, nem árt fejben tartani az
itt olvasottakat és azt, hogy jobb inkább mindig kérdezni a jogi szakértőtől, ha vita merülne fel egy-egy új vagy egy régi szabály jövőbeli
alkalmazhatóságáról és annak időpontjáról.

Dr. Németh Gabriella

Lesznek még részletesebbé váló,
de teljesen eltűnő szabályok is,
és létrejönnek még szigorúbb
megkötések vagy éppen teljesen új
jogintézmények tűnnek fel a szövegben.
Eddig számos, téma alapján elkülöníthető
jogterület szabályai külön-külön jogszabályban voltak megtalálhatóak. Most rengeteg új
szabály kerül be az egyetlen polgári jogi kódexbe. Itt lesznek megtalálhatóak a klasszikus
polgári jogi általános és különös rendelkezéseken kívül a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok is (ezek korábban a társasági
törvényben voltak), a termékfelelősségi szabályok (ezekről is külön törvény rendelkezett),
illetve számos családjogi szabály is itt olvasható a jövőben. Az új Ptk. a társasági anyagi
jogot teljesen magába integrálja, a hatályos
joganyagnak a számviteli és eljárásjogi rendelkezéseitől megtisztított előírásait tartalmazza.
A kimaradó szabályok közül a nélkülözhetetlenek a cégeljárási törvény hatálya alá kerülnek
(például a szerződésminta használatának szabályai, a társaság alapításának érvénytelenségére irányuló perben az érvénytelenségi okok
felsorolása, a tag kizárása iránti per szabályai,
a megszűnt külföldi tag üzletrészének rendezésére vonatkozó eljárás).
Sok, az eddigiekben konkrét szabályszövegként nem létező rendelkezés bekerül a
törvény szövegébe (pénzügyi lízing és fakto
ring vagy a bizalmi vagyonkezelés szabályai).
Olyanok is lesznek majd, melyek az elmúlt
években kialakított bírósági gyakorlat eredményeit tükrözik. Ez azt jelenti: a bírósági
ítéletek tanulságai konkrétan beépülnek majd
a norma szövegébe (szerintem részben ez történik majd a szerződéses kártérítés új, szigorú
rendszerének a kialakításával is).
Lesznek olyan új rendelkezések is, melyek az élet, a gazdasági szereplők valós
igényei által valójában kialakult szerző-

www.iranyadomagazin.hu

7. oldal

Az új polgári törvénykönyv 2014. március 16-tól változtatja meg az életünket

désfajtákat rögzítenek innentől kezdve a
kódexben. Ezek eddig is léteztek az életben
(ezeket atipikus vagy vegyes szerződéseknek hívtuk, hiszen nem volt egy konkrét
elnevezéssel szabályozva a Ptk.-ban, de
attól még az üzleti élet szereplői kötöttek
ilyen megállapodásokat, de nem voltak
konkrétan leszabályozva, mint a lízing vagy
a faktoring).
Egyes jogintézmények teljesen új köntösben jelennek meg (ilyen a biztosítékok
rendszere, a kezesség szabályai), és olyanok
is lesznek, melyek megmaradnak, de kiegészülnek egy másik szemponttal, vagy éppen
szigorodnak (ilyen lesz a szerződéses kártérítés szabályrendszere, amelyek ugyan a korábbi Ptk.-ban is léteztek, de most újraszabályozva és jelentősen szigorodva jelennek
meg az új kódexben. Szigorodik például az
elővásárlási jog megsértésével kötött szerződések helyzete is.).

mazza a gazdasági társaságok, szövetkezetek
és egyesülések szabályai közül az eljárási
jellegűeket és a részletszabályokat, mert ezek
nem illeszkedtek a törvénykönyv szabályozási
rendjébe. Viszont a régi társasági törvény is
megszűnik, kell tehát a hiányzó részletszabályokra egy új törvényt létrehozni.

A Ptk.-salátát vajon dresszinggel kell elfogyasztani? És mi lesz, ha már nem használható tovább a „gazdálkodó szervezet”
vagy a „nem vagyoni kár” fogalma? Mit
kell mondani helyette?
Amikor egy jogszabály tengernyi kérdésről
próbál egyetlen normában szólni, azt a jogászok „salátatörvénynek” hívják. Az egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013.
évi CCLII. törvény is ilyen salátanorma volt.
Ptk.-salátának hívtuk. Ez a közel 200 törvényt

Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség a létesítő okirat módosítására kizárólag azért, mert a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesíti.
Természetesen számos régi és fontos
rendelkezés tartalma megmarad, csak lehet,
hogy a továbbiakban nem a polgári törvénykönyv rendszerében, hanem egy új törvénybe
kerül át. Például a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól új
törvény született. (A tilosban talált állatra, a
kirepült méhraj befogására, a szomszéd telkére vagy a közterületre hullott gyümölcsre,
a telekhatáron levő kerítés és más hasonló
rendelkezésekre továbbra is szükség lesz, egy
külön törvény rendezi az ún. szomszédjogi
szabályokat.) Vagy az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
szóló új törvényre is azért van szükség, mert
az új Ptk. minden részletében nem tartal-
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érintő joganyag átviszi a jogrendszeren az új
Ptk. – gyakran tartalmi következményekkel is
járó – terminológiai változásait. Azaz: segít kialakítani azokat a kifejezéseket, melyeket az új
Ptk. vezet be és ugyanígy segít kivezetni azokat
a szakkifejezéseket a törvényekből, rendeletekből, melyeket ezt követően az új Ptk. nem
fog használni. (Könyvelőként már biztosan találkozott azzal, milyen bonyodalmakat okozhat,
ha különböző jogszabályok másképp neveznek
hasonló dolgokat: pl. jegyzett tőke a számviteli
törvényben vagy törzstőke a Gt.-ben, és mi a
kapcsolt vállalkozás – nos, nem mindegy, hogy
adótörvényt vagy számviteli törvényt nézünk.
Jobb tehát egységes szakkifejezéseket használni a különböző jogi normákban.)
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Néhány példát mutatok erre, hogy érthető legyen. Például a gazdálkodó szervezet gyűjtőfogalom megszűnik majd. Furcsa
lesz, hiszen a társasági törvényben és a régi
Ptk.-ban ezt a kifejezést gyakran használtuk
cégekre és más szervezetekre is. A hozzátartozó, közeli hozzátartozó fogalom változása,
a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
kategória megszűnése, a személyhez fűződő
jogok helyett pedig a személyiségi jogok, a
vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése helyett a kártérítés és a sérelemdíj megfizetése
kerül be a jogászi szóhasználatba. Ezt muszáj
egységesen alkalmazni, ügyvédeknek, bíróknak egyaránt. Ilyen lesz még pl. a gyermek
elhelyezése helyett a szülői felügyeleti jogok
gyakorlása kifejezések alkalmazása vagy a
felelős őrzés jogintézményének kiiktatása
miatt a jogalap nélküli birtoklás szabályaira
utalás bevezetése.
De ezek is mind olyan praktikus technikák, melyek egy cég könyvelését vagy egy
szerződés érvényességét nem érintik majd,
mégis az egységes jogalkalmazás miatt muszáj elsajátítani szépen lassan az üzleti életben is. De a céget érintő jogvitában viszont
az ügyvédnek és a szakértőknek a megfelelő
kifejezésre kell hivatkozniuk, hiszen így tesznek meg mindent a megbízójuk érdekeinek
maximális védelméért.
Látható, hogy az új polgári törvénykönyv
hatálybalépése hamarosan óriási, ám nem
lehetetlen feladatot állít valamennyiünk
elé. Így hát: startra fel! Visszaszámlálás
indul, kérem, hogy továbbra is feltétlenül
kövessék figyelemmel a sajtóban és a hiteles jogi portálokon is az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatban megjelenő írásokat és publikációkat, és erre ösztökéljék
a cégvezetőket és azok ügyvédjét is. (Én is
biztosan teszek közzé további új írásokat a
saját szakmai blogomon, a Közérthető Jogi
Blogban.)

Őstermelők családijárulék-kedvezménye

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Őstermelők családijárulék-kedvezménye
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2014. év egyik nagy „szenzációja” a családijárulék-kedvezmény. A járulékok formájában megjelenő adókedvezmény munkavállaló, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó esetén 3 vagy több gyermek esetén jöhet
szóba. Az őstermelő a kakukktojás, mert nála – mint látni fogjuk – egy vagy két gyermek esetén is lehet a
kedvezménnyel számolni.
Ki az az őstermelő?
Mielőtt belemennénk a részletekbe, érdemes egy kicsit boncolgatni
azt a réginek tűnő kérdést, mely szerint ki is a biztosított őstermelő.
Tesszük ezt azért, mert biztos vagyok benne, hogy a járulékkedvezmény miatt elő fognak kerülni „lappangó” biztosított őstermelők.
A 20 éves szabállyal, illetve kiskorú-nagykorú problematikával már nem
szokott gond lenni, annál inkább a különféle ellátásokkal. Az alábbi egyszerű
táblázat hivatott bemutatni a kapott ellátások melletti biztosítotti jogállást.
Az alábbi ellátások folyósítása/illetve
fennálló jogviszonyok mellett biztosított az őstermelő

Az alábbi ellátások folyósítása/fennálló
jogviszonyok mellett
nem biztosított az őstermelő

Megbízási jogviszony

Munkaviszony

Özvegyi nyugdíj (62. életév alatt)

Özvegyi nyugdíj (62. életév felett)

Rehabilitációs ellátás

Rehabilitációs járadék

Ápolási díj, ha mellette
személyesen folytatja

Ápolási díj, ha mellette személyesen
nem folytatja

Gyes, ha mellette személyesen
folytatja

Gyes, ha mellette nem folytatja
személyesen

Szolgálati járandóság

Öregségi nyugdíj (ideértve a nők esetén
a 40 évre tekintettel kapott nyugdíját)

Rokkantsági járadék

Gyed

Rokkantsági ellátás

Gyet

Korhatár előtti ellátás

Táppénz

Nappali vagy levelező tagozatos
tanuló vagy hallgató

Tgyás

Gyakori kérdés szokott lenni, hogy a gyes, illetve ápolási díj folyósítása
melletti tényleges munkavégzés hiányát hogyan kell bizonyítani. A válasz
egyszerű: ha adóhatósági vizsgálat van, akkor erről nyilatkozni kell. Természetesen ez nem működik akkor, ha az őstermelő egy szál maga van.

Az továbbra is igaz, hogy önmagában nem alapozza meg a járulékfizetési kötelezettséget az a körülmény, hogy közös őstermelés szabályaiból
adódóan minden főre egyenletesen bevételt oszt az szja-törvény.

Járulékkedvezmény
A járulékkedvezmény működési elve egyszerű: amit nem bírunk személyi
jövedelemadóból igénybe venni, azt megkapod az egyébként fizetendő járulékból. Az őstermelők esetén a szabály akkor is igaz, ha nincs személyi jövedelemadó-alapod, vagy kicsi ahhoz, hogy a családi kedvezményt elvigye.
Magyarázkodás helyett a példákkal érdemes bemutatni a dolog
működését.
Vegyünk három őstermelőt, eltérő bevételi kategóriásokat, és nézzük meg, hogyan alakul a 2014. I. negyedévi járulékkötelezettsége. A
példában két, családi pótlékra jogosult gyermekkel számolunk.
2013. évi bevétel

500 000

3 500 000

10 500 000

2014. évi járulékalap

100 000

700 000

1 218 000

25 000

140 000

304 500

4% tbeni egb. járulék

1 000

5 600

12 180

3% pbeni egb. járulék

–

–

9 135

10% nyugdíjjárulék

2 500

14 000

30 450

Összes járulék

3 500

19 600

51 765

375 000

375 000

375 000

0

0

0

375 000

375 000

375 000

I. negyedévre eső járulékalap

Családi adóalap-kedvezmény
negyedéves összege
Szja-előleg-alap
Járulékra felhasználható összeg
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Családi kedvezmény adóra
számítva
Járulékkedvezmény
Ténylegesen fizetendő járulék

60 000

60 000

60 000

3 500

19 600

51 765

0

0

0

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az első, amit meg kell állapítani, hogy a kedvezmény 1-2 gyermek esetén
is működik. Vegyük azt is számításba, hogyha az érintett őstermelőknek
van egy munkaviszonyos vagy vállalkozó házastársa/élettársa, aki eddig is
igénybe vette a kedvezményt, akkor nincs változás, nyilván ő fogja tovább is
érvényesíteni a kedvezményt. A második és harmadik esetben viszont már
életszerűbb, hogy az őstermelőnek a házastársa/élettársa maga is őstermelő, így a kedvezmény megjelenik, és pótlólagosan pénzt hoz a konyhára.
A családijárulék-kedvezményhez még két fontos szabály csatlakozik:
• az ellátási oldalt nem érinti, tehát a meg nem fizetett járulék
miatt a különféle pénzbeli, illetve természetbeni ellátások nem
szenvednek csorbát;
• a járulékalappal továbbra is csökkenthető lesz az egészségügyi
hozzájárulás alapja.
További következtetésünk az, hogy aki igénybe tudja venni a járulékkedvezményt, annak érdeke a biztosítotti őstermelői jogállás, mivel járulékalapja után ugyan nem vagy csak részben fizet járulékot, és a járulékalappal csökkentheti az eho alapját. Például a gyes melletti őstermelő
elgondolkodhat, hogy nem-e mégis személyes közreműködés mellett
teszi le a voksot. Nézzük a következő összehasonlító példát.
Gyes melletti őstermelő

Nincs személyes közreműködés

Van személyes közreműködés

2014. évi, 1 főre eső bevétel, támogatás nincs

5 000 000

5 000 000

Összes költség, kistermelői költségátalánnyal együtt

4 500 000

4 500 000

500 000

500 000

Szja

90 000

90 000

Őstermelői adókedvezmény

90 000

90 000

500 000

500 000

4 500 000

4 500 000

2014. évi járulékalap

0

900 000

Ehoalap-csökkentési lehetőség

0

500 000

Tényleges ehoalap

500 000

0

Fizetendő eho

135 000

0

Eho és járulék együtt

135 000

0

Jövedelem

Ehoalap
2013. évi, 1 főre eső bevétele
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És amire mindig oda kell figyelni nem családi gazdaság esetén: az
az igazolvány betétlapjának érvényesítése 2014. március 20-ig. Ha ez
elmarad, akkor biztosítotti jogállásról nem beszélhetünk, így a családijárulék-kedvezmény érvényesítésének a lehetősége is elszállhat.

Évközi kedvezmény az év végi bevallásban
Utolsó állomásként foglalkozzunk egy kicsit azzal a kérdéssel, hogy az
év közben igénybe vett járulékkedvezmények hogyan hatnak ki az év
végi szja-bevallásra. A családi kedvezmény egyik nem határozottan
kimondott szabálya, hogy előbb a személyi jövedelemadó-alapot kell
elfogyasztani, utána jöhet a járulék. Azért mondom, hogy nem határozott, mert az évközi igénybevétel valóban így működik, viszont az
éves elszámolásnál pont fordítottan kell gondolkodni: amit év közben
járulékkedvezményként igénybe vettél, azt el kell fogadni, és ami ma-

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

rad, abból lehet személyi jövedelemadó szempontjából kedvezményt
igénybe venni.
Egy munkavállaló esetén ezzel semmi gond, de egy őstermelőnél érdekes eredményt kapunk. Vegyük azt az őstermelőt, aki az első táblázat
harmadik oszlopában szerepel. Az első három negyedévben jövedelme
nem keletkezik, csak a negyedik negyedévben jön ki 1 400 000 forint
adóelőleg-alap. A negyedik negyedévi járulékbevallásában nem tud
járulékkedvezményt érvényesíteni, mivel a 375 000 forintos kedvezményt felszívja az adóelőleg alapja. Tegyük fel, hogy éves szinten is az
1 400 000 forint jövedelemmel számolhatunk. Az éves elszámolásnál elsőként meg kell nézni, hogy mennyi járulékkedvezményt vettünk igénybe,
ami esetünkben az első három negyedévre eső 51 765 forint, összesen
155 295 forint, aminek az szja-vetülete (625%-a) 970 594 forint. Az éves
családikedvezmény-keretem 1 500 000 forint két gyermek esetén,
tehát marad 529 406 forint felhasználható összeg, amit az 1 400 000
forintból hívok le, tehát adóalapként 870 594 forint jövedelem ott
marad, ami után 139 295 forint adót kellene megfizetni, az őstermelői adókedvezmény levonása mellett pedig 39 295 forintot.
Ha van esetleg önkéntes kölcsönös pénztáram vagy NYESZ-R számlám, akkor ebből az adóból még fel tudok használni.
A családijárulék-kedvezményt az őstermelő saját döntése alapján év végén is igénybe veheti. Így az őstermelő, látni fogjuk, ros�szul jár. Mivel év közben nem vett igénybe családijárulék-kedvezményt, így első helyre kerül az szja-alap, ami azt jelenti, hogy az
1 400 000 forintos adóalap után csak 100 000 forint keretet tud
felhasználni járulékkedvezményre. A járulékkedvezmény ennek a
16%-a, azaz 16 000 forint lesz. A gond nem is igazán a járulékkedvezmény, hanem az szja. Mivel elvittem az szja-alapot, így nincs
őstermelői, illetve egyéb adókedvezmény. Mi is történt: az adókedvezményt tulajdonképpen járulék formájában év közben fizettem
meg úgy, hogy év végén ebből nem látok semmit. Lehetne mondani azt, hogy majd az évközi járulékbevallásokat fogom önrevíziózni,
de erre az adóhatóság könnyen mondhatja azt, hogy döntését változtatná meg, mivel a járulékkedvezményre év végén is jogot formálhat a bevallásában. Jobb az óvatosság, az évközi igénybevétel
kínálja a biztos megoldást.

Aki igénybe tudja venni a járulékkedvezményt,
annak érdeke a biztosítotti őstermelői jogállás, mivel járulékalapja után ugyan nem vagy csak részben fizet járulékot, és a járulékalappal csökkentheti
az eho alapját.
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Tárgyi eszközök

könyvelése

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Rövid példánkban kontírozási tételekkel végigmegyünk a fejlesztési tartalékból beszerzett tárgyi eszköz vásárlásán, majd később azt értékesítjük. Minden könyvelési tétel mellé tisztázzuk azt is, hogy milyen hatása
van az ügyletnek a társasági adó alapjára.
Példa
Egy vállalkozás 2010-ben 1900 E Ft fejlesztési tartalékot képzett.
2011-ben vásárolt egy személygépkocsit 2800 E Ft-ért. Az autóra
megállapított maradványérték 600 ezer forint, leírása 20%-os kulc�-

csal 5 év alatt történik meg. 2013-ban 1 800 000 Ft-ért az autót
eladták, mert a magas cégautóadó miatt kisebbet szeretnének vásárolni.
Az egyszerűség kedvéért a vásárlás 2011. január 1-jén, míg az eladás 2013. január 1-jén történt meg.

Fejlesztési tartalék képzése 2010-ben
Könyvelési tétel

T. 413. Eredménytartalék – K. 414. Fejlesztési tartalék 1 900 000 Ft

Hatása az adózás előtti eredményre

Nincs eredményre gyakorolt hatása. (Nem érintett a könyvelés sem 8-as, sem 9-es számlaosztályt.)

Hatása az adóalapra

Csökkenthető az adózás előtti eredmény 1 900 000 Ft-tal, ha a társaság adózás előtti eredménye
legalább 3,8 M Ft. (A fejlesztési tartalékra vonatkozó 50%-os korlát miatt.)

Személygépkocsi beszerzése 2011-ben

Könyvelési tétel

T. 1. Tárgyi eszközök – K. 38. Pénzeszközök 2 800 000 Ft
A könyvelési tételeknél most mellőzzük annak bemutatását, hogy először a beruházásokra kell
könyvelni, majd onnan az aktiválás időpontjában átvezetni az Egyéb járművek közé.
T. 414. Fejlesztési tartalék – K. 413. Eredménytartalék 1 900 000 Ft
Miután a beruházás megvalósult, a képzett tartalék visszavezethető az eredménytartalékok közé.

Hatása az adózás előtti eredményre

Nincs eredményre gyakorolt hatása. (Nem érintett a könyvelés sem 8-as, sem 9-es számlaosztályt.)

Hatása az adóalapra

Nincs hatása a társasági adó alapjára.
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Személygépkocsira elszámolt értékcsökkenés 2011-ben és 2012-ben

Könyvelési tétel

T. 57. Értékcsökkenési leírás – K. 1. Tárgyi eszközök écs. 440 000 Ft
[Az értékcsökkenés számítása: (2 800 000 – 600 000) : 5 = 440 000 Ft. Ezt kell elszámolni mindkét évben.]

Hatása az adózás előtti eredményre

Az elszámolt értékcsökkenés az adózás előtti eredményben évente 440 ezer forint költséget eredményezett.

Hatása az adóalapra

A számviteli értékcsökkenéssel meg kell emelni a társasági adó alapját, míg a társasági adó alapját csökkenti a tao
szerint elismert értékcsökkenés, de legfeljebb a tao szerinti nyilvántartási érték.

2011-ben

Tao szerinti nyilvántartási érték: a fejlesztési tartalékkal csökkentett beszerzési érték, azaz
2 800 000 – 1 900 000 = 900 000 Ft
Adóalap-emelés: 440 000 Ft
Adóalap-csökkentés: 2 800 000 : 5 = 560 000 Ft

2012-ben

Tao szerinti nyilvántartási érték: a fejlesztési tartalékkal és a már adóalap-csökkentőként elszámolt értékcsökkenéssel
csökkentett beszerzési érték, azaz 2 800 000 – 1 900 000 – 560 000 = 340 000 Ft
Adóalap-emelés: 440 000 Ft
Adóalap-csökkentés: 2 800 000 : 5 = 560 000 Ft, de maximum 340 000 Ft

Értékesítés 2013-ban

Könyvelési tétel

T. 1. Tárgyi eszközök bruttó értéke – K. 86. Egyéb ráfordítás 2 800 000 Ft
T. 86. Egyéb ráfordítás – K. 1. Tárgyi eszközök écs. 880 000 Ft
T. 38. Pénzeszközök – 96. Egyéb bevételek 1 800 000 Ft

Hatása az adózás előtti eredményre

Ráfordításként elszámoltuk a könyv szerinti értéket (1 920 000 Ft), míg bevételként az eladási árat (1 800 000 Ft), így
ezzel az ügylet számvitelileg 120 000 Ft veszteséget eredményezett.

Hatása az adóalapra

Az értékesített tárgyi eszközök kapcsán meg kell emelni a társasági adó alapját a ráfordításként elszámolt számviteli
könyv szerinti értékkel, míg csökkenthető az adózás előtti eredmény az eszköz tao szerinti nyilvántartási értékével.
Adóalap-emelés: 1 920 000 Ft
Adóalap-csökkentés: 0 Ft (a 2012-es értékcsökkentés számításánál láttuk, hogy a tao szerinti nyilvántartási érték nulla lett).

A fejlesztési tartalék szabályait sok éve alkalmazzuk, de mégis gyakran
követünk el benne hibát. Most, hogy újra eljött a társaságiadó-bevallás
elkészítésének ideje, talán nem hasztalan, ha összegezzük az ezzel kapcsolatos tipikus hibákat:
1. A fejlesztési tartalékkal csak akkor lehet az adózás előtti eredményt csökkenteni, ha a mérlegben a saját tőke elemei között
az eredménytartalékból a lekötött tartalékban átvezettük ezt az
összeget. Ha a beszámolót enélkül teszed közzé, akkor később
már csak a tao-bevallást tudod módosítani, a beszámolót nem.
2. A fejlesztési tartalék egy előrehozott értékcsökkenés, tehát az

eszköz használata során ezt az összeget még egyszer értékcsökkenés jogcímen nem lehet elszámolni. Erre az eszköz használata során figyelni kell.
3. A képzett fejlesztési tartalékot nem az értékcsökkenés arányában
kell feloldani, hanem a beruházáskor azonnal a beruházás értékében visszavezethető a lekötött tartalék az eredménytartalékok közé.
4. Egy tárgyi eszköz értékesítésekor a tao szerinti nyilvántartási értékével lehet csak csökkenteni az adózás előtti eredményt, ami
ha korábban teljes egészében a fejlesztési tartalék terhére lett
vásárolva, akkor ez rögtön nulla forint.
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Két munkajogi változás

– ami minden munkáltatónál fontos lehet

Szerző: Dr. Kártyás Gábor

2014. január 1-jével két ponton módosult a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). Mivel
az újdonságok bármely munkáltató gyakorlatát érinthetik, tömören összefoglaljuk a változások lényegét.
A kötetlen munkarend új fogalma
A munkavállaló munkaidő-beosztását a munkáltató határozza meg,
azaz ő dönti el, a munkavállaló a hét mely napjain és mely órákban
dolgozza le a munkaidőt. A kötetlen munkarend ezzel szemben azt jelenti, hogy a munkaidő-beosztás jogát a munkáltató írásban átengedi
a munkavállalónak [a törvényi szabályokat lásd: Mt. 96. § (2-3) bek.].
A munkavállaló szempontjából ez azzal az előnnyel jár, hogy eldöntheti, mikor, milyen ütemezésben kívánja ledolgozni a munkaidőt.
A munkáltató számára is kínál előnyöket a kötetlen munkarend.
Egyrészt, ilyenkor nem kell alkalmazni a munkaidő-beosztásra vonatkozó törvényi szabályokat. Tehát a munkáltató nem vonható kérdőre
azért, hogy a munkavállaló miért dolgozik vasárnap, munkaszüneti
napon, éjszaka, vagy miért teljesít egy napon akár 16 óra munkát.
Mivel a munkavállaló dönt a saját beosztásáról, ezek a kérdések nem
vizsgálhatóak a munkáltatónál. Másrészt, kötetlen munkarend esetén
nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetni, a szabadságra vonatkozó
adatok kivételével. A munkáltató ugyan kötelezheti munkavállalóját
arra, hogy valamilyen heti (havi) jelentésben számoljon be arról,
mikor és milyen feladaton dolgozott, ám ez csak a munkáltató tájékoztatását szolgálja, a munkaügyi hatóságnak ellenőrzésnél nem kell
bemutatni.
Az Mt. korábbi szabálya szerint akkor volt kötetlen a munkarend, ha a munkáltató heti átlagban legalább a napi munkaidő fele
beosztásának jogát – a munkakör sajátos jellegére, a munkavég-

Az életkori pótszabadság törvényi szabályaitól
nem lehet eltérni a munkavállaló hátrányára, még
kollektív szerződésben sem. Az Mt. eredeti szövege
ugyan ezt lehetővé tette volna, ám végül a hatályba
léptető törvény csak a munkavállaló javára történő
eltérést engedi.
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zés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára
írásban átengedte. Miközben a kötetlen munkarenddel járó előnyök nem változnak, a kötetlen munkarend fogalma 2014. január
1-jével az alábbiak szerint módosult. Idén már csak azt lehet kötetlen munkarendnek tekinteni, amikor a munkaidő egésze felett
a munkavállaló rendelkezhet. A törvény azonban hozzáteszi, hogy
a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a
munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti. Például, a kötetlen
munkarendű vezetőnek előírható, hogy minden héten hétfőn kilenc
órától délig részt vegyen a heti értekezleten, csütörtök délelőtt pedig fogadóórát tartson.
Január 1-je után is megengedett maradt tehát, hogy az egyébként kötetlen munkarendben dolgozó munkavállaló feladatainak
egy részét a munkáltató által meghatározott időpontban, időszakban
teljesítse. Az új szabály azt már nem határozza meg, hogy a „kötött”
feladatok a munkaidő legfeljebb mekkora részét tehetik ki. Ez mindig
csak a konkrét esetben, az adott munkaköri feladatok „sajátos jellege” alapján ítélhető meg. Mindenesetre kétségesnek tűnik, hogy ez a
napi munkaidő felét kitölthetné.
Nem változott az a megkötés, hogy kötetlen munkarend csak olyan
munkavállaló esetén alkalmazható, ahol lehetőség van a munkavégzés önálló megszervezésére. A kötetlen munkarend előnyei tehát nem
csábíthatják arra a munkáltatót, hogy minden munkavállalóját e formában foglalkoztassa (pl. azokat a termelésben dolgozó kollégákat
is, akik nyilvánvalóan a számukra előírt beosztás alapján kötelesek
megjelenni).
Végül, munkavállalói szempontból a kötetlen munkarend egy hátrányáról is szólnunk kell. Mivel ebben az esetben a munkaidő-beosztási szabályok nem alkalmazandóak, a munkavállaló számára nem
járnak azok a bérpótlékok sem, amelyeket a munkaidő-beosztásra
tekintettel állapít meg a törvény. Például, nem tarthat igényt vasárnapi vagy éjszakai pótlékra, hiszen az esetleges vasárnapi vagy éjszakai
munkavégzésre nem a munkáltató utasítására, hanem saját döntése
alapján kerül sor.
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Két munkajogi változás – ami minden munkáltatónál fontos lehet

A szabadság kiadása a tárgyév után –
megállapodással is lehetséges
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni [Mt. 123. § (1)
bek.]. Például, ha a munkavállalónak 23 nap szabadság jár 2014-re,
mind a 23 napot meg is kell kapnia még ebben az évben. A szabadság tárgyévi kiadását igen egyszerűen tudja ellenőrizni a munkaügyi
hatóság, és rendszerint meg is teszik, hiszen egy alkotmányos alapjog
érvényesüléséről van szó. Sok munkáltatónál okoz problémát a szabadság tárgyévi kiadása, akár azért, mert a munkáltató nem tudja nélkülözni a munkavállalót, akár azért, mert maga a munkavállaló nem
akar szabadságot kivenni. Ezért fontos az a néhány lehetőség, amikor
a törvény megengedi a tárgyévi szabadság későbbre halasztását.

Dr. Kártyás Gábor

Az egyik ilyen, bármely munkáltató által használható megoldás
január 1-jétől változott. A szabály szerint a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak, hogy a munkáltató az életkori pótszabadságot csak az esedékesség évét követő év végéig adja ki [Mt. 123. § (6)
bek.]. Így a 45 év feletti munkavállalók esetén akár 10 nap is átvihető
a következő évre. Megjegyzem, hogy az életkori pótszabadság törvényi
szabályaitól nem lehet eltérni a munkavállaló hátrányára, még kollektív szerződésben sem. Az Mt. eredeti szövege ugyan ezt lehetővé tette
volna, ám végül a hatályba léptető törvény csak a munkavállaló javára
történő eltérést engedi [Mt. 135. § (2) bek.].
Az életkori pótszabadság halasztott kiadásáról szóló megállapodást minden naptári évre külön meg kell kötni, tehát mindig csak az
adott évi szabadságra vonatkozhat. Megkötését bármelyik fél kezdeményezheti, és nincs határidőhöz kötve. Akár az év végén sincs késő a
munkavállalóval megegyezni az életkori pótszabadság jövőre halasztásában, ha észleljük, hogy egyébként bent ragadna néhány napja. A
megállapodás nincs formaságokhoz kötve – akár szóban is érvényes
–, a bizonyíthatóság érdekében azonban mindenképpen érdemes
írásba foglalni.
A tárgyévet követő szabadságkiadás további esetei nem változtak,
ezek továbbra is alkalmazhatóak 2014-ben is. Emlékeztetőül, ezek a
következők (Mt. 123. §):
• Ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a szabadság az esedékességet követő év március 31-ig
adható ki.
• Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt
nem lehetett kiadni az esedékesség évében (pl. keresőképtelen beteg), akkor az ok megszűnésétől számított hatvan napon
belül kell kiadni.
• Ha a kollektív szerződés így rendelkezik, a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és
súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb
az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. Ez a lehetőség tehát csak kollektív szerződés felhatalmazása alapján
használható!
• Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot,
ha azt a munkavállaló még az esedékesség évében megkezdi,
és abból legfeljebb öt munkanap nyúlik át a következő évre.
Például, ha munkavállalónak hat munkanap ki nem vett szabadsága van még, és a tárgyév utolsó két munkanapján elmegy
szabadságra, amit megszakítás nélkül a következő év első négy
munkanapján folytat, akkor a hat munkanap szabadságot az
esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni.
• A kollektív szerződés a szabadság halasztott kiadásának egyéb
eseteit is meghatározhatja.
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Áfaarányosítás alkalmazása áfa hatályán kívüli, adómentes
és adóköteles tevékenység egyidejű folytatása esetén Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Áfaarányosítás alkalmazása

áfa hatályán kívüli, adómentes és adóköteles
tevékenység egyidejű folytatása esetén.
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az áfatörvény egyik külön tudománya a levonható adó arányosítása. Az áfaalanyok nagy része 100%-os adólevonással él, figyelemmel a tételes levonási tilalmakra. Az adóalanyok egy szűkebb köre kényszerül rá, hogy arányosított áfával számoljon. Az arányosítás alkalmazása általában komoly adminisztrációs teher, még képlettel
való számítás esetén is, ugyanakkor a 2008. óta hatályos áfatörvényünk lehetőségeket is tartalmaz e téren.
Ha a székhely és a lakás ugyanaz
Az állatorvosi ló jellegű példánk legyen egy egyéni vállalkozó, aki a
vállalkozási színhelyéül szolgáló telephelyen lakik is egyben. Adott egy
nagyobbacska telek, rajta családi ház, műhely, iroda, tárgyalóhelyiség. Több lábon álló vállalkozásról lévén szó, a műhelyben ipari tevékenységet folytat, emellett adómentes oktatási tevékenység is van. Az
oktatási tevékenység a tárgyalóban folyik, üzletfelekkel történő megbeszélést itt ritkán tart.
Az arányosítás szabályának a lényege, hogy minden egyes beszerzésről önállóan kell dönteni.
Első lépésben kiválogatjuk a bejövő számlákat aszerint, hogy van-e
köztük kizárólag a műhelyben folyó tevékenységet szolgáló beszerzés
(pl. alapanyag). Ennek az áfája teljes mértékben levonható, függetlenül attól, hogy milyen arányszámokkal fogom az arányosításba bevont
tételeket számolni.
Külön tesszük azokat a számlákat is, amelyek abszolút magáncélúak.
Mondjuk a vállalkozó nevére érkező kábeltévészámla ide tartozhat.

Két tévhit szokott az előbbi kijelentések körül keringeni:
Ha valaki az 5. számú mellékletet választja, akkor abba az összes
beszerzését be kell rakni.
Egy vállalkozás szintjén csak az egyik módszer alkalmazható egy
adott naptári évben.
Egyik kijelentés sem igaz, pont ez adja a lehetőségek tárházát.

Példa
Az arányszámok megképzéséhez a vállalkozó néhány adata szükségeltetik.
Műhely területe

250 m2

Lakóterület

130 m2

Iroda területe

30 m2

Tárgyaló területe

40 m2

Adóköteles bevétel éves szinten

12 millió forint

Adómentes tevékenység bevétele éves szinten 3 millió forint
Arányosítás szempontjából érdekes beszerzések

Az arányosítás alternatívái
A többi számla esetén a következő lehetőségek adódnak:
• naturális mutatókkal felosztom adóköteles és nem adóköteles
hasznosításra, és ebből számolom az arányt, vagy
• az áfatörvény 5. számú melléklete alapján számítom az arányosítást. Az 5. számú melléklet alkalmazásának íratlan szabálya,
hogy adóköteles és áfa hatályán kívüli tevékenység tekintetében nem lehet alkalmazni.
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Gázszámla

600 000 forint + 162 000 áfa

Villanyszámla

500 000 forint + 135 000 áfa

Vízfogyasztás

100 000 forint + 27 000 áfa

Internet-előfizetés

60 000 forint + 16 200 áfa

Szemételszállítás

30 000 forint + 8 100 áfa

Tárgyévben végzett villamosvezeték-felújítás

400 000 forint + 108 000 áfa

Bejárati kapu cseréje

500 000 forint + 135 000 áfa
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szert alkalmazzak, kivéve, ha valamilyen tevékenységbeli lényeges
változás (pl. lakórész műhellyé alakítása) ezt nem indokolja.

Létezik egy nem arányosítási szabály

Ha gondolkodás nélkül az arányszámot az 5. számú melléklet
alapján határoznám meg: 12 millió Ft/(12 millió Ft + 3 millió Ft) =
80%. Az összes áfa 1 387 000 forint, melyből így levonásba helyezhető lenne 1 109 600 forint. A szám szimpatikus, de érezzük, hogy
nem lehet jó, mivel a magáncélú használattal nem számol. Hogy a
magáncélú használatot beépítsük, kénytelenek vagyunk – esetünkben területarányosan – levenni a számlákból. A lakórész 28,89%-ot
ad ki, tehát az összes számla áfatartalmából ennyit el kell vennünk (a
két tizedesjegyig való számítást semmilyen szabály nem rögzíti), azaz
400 700 forintot. A maradék 986 300 forintra már bátran számolhatom a 80%-os levonási arányt, azaz 690 400 forint levonható adóval
számolhatok éves szinten.

Lehetne-e az egész arányosítást területarányra venni?
Igen, ebben az esetben a magáncélú és az adómentes területekre
eső áfát nem vonom le. Az arány 170/450, azaz 37,78%. A levonható
áfa ennek megfelelően 862 990 forint lesz. Van különbség, ezért már
megéri számolgatni.
Azt is meg lehet tenni, hogy számlánként eltérően járok el, tehát
külön-külön megoldást alkalmazok mondjuk a rezsiszámlákra, illetve
a felújítással érintett számlákra. Azt azonban már nem javaslom, hogy
mondjuk egy januári meg egy februári villanyszámlára eltérő mód-

Bizonyos adminisztrációért cserébe már nem hajolunk le néhány ezer forintért, de gondolkodni azért
szabad, főleg, ha az adott évben nagyobb beszerzések is vannak, ahol már egy-két nullával több lehet a haszon.

Létezik azonban egy nem arányosítási szabály, ami az arányosításra
kihatással van. Az ingyenesen nyújtott, vagy más néven magáncélra
igénybe vett szolgáltatások kétféleképpen számolhatóak el:
• vagy levonom az összes áfát a szolgáltatással kapcsolatosan, és
a magáncélú használat után megfizetem,
• vagy eleve a magáncélú használatra eső részre nem vonom le
az adót (ez tulajdonképpen az arányosítás).
Annyi finomítás itt még van, hogy az első verziónak az alkalmazásához
az is kell, hogy az arányosítás alkalmazása nem lenne könnyű. A rezsiszámlák esetén márpedig ki lehet jelenteni, hogy nem könnyű.
A példabeli esetben mondjuk tudom, hogy a műhely a területéhez
képest is több áramot fogyaszt, mint a lakórész. A lakórész áramszámláját felbecsülöm 130 000 forint + áfára, és emellett a lakórészre eső
teljes áfát is levonásba helyezem. Ehhez a mutatványhoz azért már
kell rafinéria, azaz összehasonlító adatot be kell tudnom szerezni,
másképpen az adóhatóság szerzi be.
Az arányszámot innentől kezdve csak a tárgyaló figyelembevételével állapítom meg, azaz 40/450 arányban nem vonom le az adót. A
villanyra eső levonható adó összege 123 000 forint, de ne felejtsük,
hogy a 130 000 forintra eső adót megfizetem, azaz 35 100 forintot.
Nettó eredményem 87 900 forint.
Ha az előző blokk jobb megoldásával is kiszámolom, akkor a
villanyszámlára eső levonható adó 83 997 forint. Tehát a második
számítás ebben az esetben egy hangyányival lenne csak jobb, ami az
utánajárás miatt szerintem nem éri meg.

Összegezve
Végeredményben azt a következtetést lehet levonni, hogy az ingyenes
szolgáltatásra vonatkozó szabály, a naturális mutatók alkalmazása, illetve az 5. számú melléklet alkalmazása egymással kombinálható, sőt
mint a példa is mutatja, kötelező is lehet a variálás. Természetesen a
sok variálásnak ára van, méghozzá az időráfordítás. A gyakorlatban
ez a szabály úgy érvényesül, hogy bizonyos adminisztrációért cserébe már nem hajolunk le néhány ezer forintért, de gondolkodni azért
szabad, főleg, ha az adott évben nagyobb beszerzések is vannak, ahol
már egy-két nullával több lehet a haszon.
Jó számolást!
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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.
A kisadózó vállalkozástól számlát befogadó adatszolgáltatási kötelezettségét 2014. március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás azokra a kisadózókra vonatkozik, akiknek egymillió forintot meghaladó összeg lett kifizetve. A kérdésünk az, hogyan kell értelmezni a katv. 14. § (4) bekezdését? Mit
jelent az, hogy az adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt
vállalkozási viszonyban álló személyeket egy személynek kell tekinteni?
Nekem mint katástól számlát befogadó adóalanynak az egymillió forint alatti
kifizetésről is adatot kell szolgáltatni, ha a velem kapcsolt vállalkozás is fogadott be tőlem számlát?Egy példán áttekintve: „A” és „B” vállalkozások. „C”
mint katás vállalkozás, bizonyos szolgáltatást számláz „A” vállalkozás felé 600
ezer forint értékben, és „B” vállalkozás felé is 600 ezer forint értékben.Kinek
milyen adatszolgáltatást kell küldeni a NAV felé?

?

A Kata tv. valóban furcsa kijelentése az
adatszolgáltatásról szóló nyomtatványon egyáltalán nem köszön vissza. A jogszabályhely
alapján azt várhattuk volna, hogy kapcsoltság
tényéről legalább egy kódkockában nyilatkozni lehet. A válasz megírásakor (február 20.)
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letölthető 13K102-es nyomtatvány az 1 millió
forintnál kisebb értéket is elfogadja, még az 1
forintot is, és még csak „sárga” figyelmeztetést
sem ad. Az ominózus jogszabályi rendelkezés
több megoldásra is enged következtetni:
• „A” és „B” cég egyaránt 1,2 millió forintról szolgáltat adatot, ugyanakkor ez
a valóságot nem fedi.
• „A” és „B” cég egyaránt 600 ezer forintról
szolgáltat adatot, ez a valóságnak megfelel, de nem éri el az 1 millió forintot.
• Csak az egyik cég ad adatot 1,2 millió
forintról.
Véleményem szerint a második verziót kellene alkalmazni a kérdésbeli esetben. Ha az
adóhatóság hibajelzést ad, akkor sajnos nem
lehet elkerülni a „nem elektronikus” egyeztetést. Egyébként a dolog még ott is érdekes,
hogy katás részéről nem megy adatszolgáltatás – mert a 13KATA nyomtatvány nem fogad
egymillió alatti összeget –, tehát a NAV-nál
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nem fog a kép ebből a szempontból
sem összeállni.

Válasz-adó

A 2008 óta hatályban lévő fordított adózás okoz
gondot cégünknél. Sok cikk foglalkozik azzal, hogy
a konkrét termék ingatlan-e vagy nem. Kérdésünk:
a gabonaszárító az áfatörvény szerint ingatlannak
minősül?
Van-e valamilyen „instant” megoldás, ami az ilyen
kérdésekben használható annak eldöntésére, hogy
mi minősül ingatlannak?
Ingatlan és ingó közötti különbségtétel nagy
szereppel bír főleg az áfatörvényben: az ingatlanokhoz mentességi szabály, illetve a fordított adózás rendszere csatlakozik. Az ingatlan
és ingó megkülönböztetése tehát nagy súllyal
bír. Ennek ellenére ingatlan fogalmat az áfatörvényben nem találunk, mindössze a Ptk.-ra
hagyatkozhatunk. Egyszerű megfogalmazásban ingatlannak tekintjük a földet és az azzal
tartósan egybekötött dolgok összességét, és az
ezek alkotórészét. Alkotórésznek tekintjük azt,
ami az ingatlannal olyképpen van tartósan
egyesítve, hogy az elválasztással az ingatlan
vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg

az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. Gabonaszárítót
ezen meghatározások alapján a NAV
• ingatlannak tekinti, amennyiben talapzathoz van rögzítve, ÉS ingatlan-nyilvántartás szerint mint építmény szerepel,
vagy legalábbis szerepelnie kellene.
• Minden más esetben ingó vagyonról
beszélünk.
Azt kell körbejárni adott esetben, hogy a kérdéses gabonaszárító szerepel, vagy ha pont
a megépítéséről van szó, akkor szerepelni
fog-e ingatlan-nyilvántartásban. Már meglévő

gabonaszárító esetén pedig szintén azt kell
megvizsgálni, hogy szerepel a telekkönyvben,
avagy ha nem, akkor kellene-e szerepelnie.
Ez utóbbi esetben az áfa szempontjából nem
fontos, hogy a bejegyzést elindítsuk (pl. fennmaradási engedély). Más szempontból (önkormányzati bírság) viszont fontos lehet.

?

További

hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Időszakos ügyletek elszámolása 2014. július 1-jétől

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Időszakos ügyletek
elszámolása 2014. július 1-jétől
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2014. év második felére az áfatörvény egyik fontos szabálya jog változni: az időszakos, vagy más néven
folyamatos teljesítésű ügyletek elszámolásának az intézménye. Már a korábbi számban megjelent kérdés-válasz is adta a témát: ezzel még sokat kell foglalkozni.
A változás
Lényegében a 2008. január 1. előtti időszak köszön vissza: folyamatos
teljesítésű ügyletek esetén az elszámolási időszak utolsó napja nem a
fizetési határidő, hanem az elszámolt időszak utolsó napja lesz. Persze
ha a változás ilyen egyszerű lenne, akkor nem született volna meg ez a
cikk sem. Azt már itt le kell szögezni, hogy a jogalkotó a jogszabály-változtatás, a NAV pedig az értelmezés jogának változtatását fenntartja.
Igaz ez különös tekintettel arra, hogy a kihirdetés és a hatálybalépés
között több mint 3 hónap van még, addig változhat is a szabály. Érdemes június közepén a szabályra, illetve a NAV honlapjára rápillantani.
A változást három dolog árnyalja:
• lesznek kivételek, azaz olyan folyamatos teljesítésű szolgáltatások, melyek maradnak fizetési határidőben teljesítettek;
• van hozzá egy átmeneti szabály;
• és számolni kell az előleg intézményével, mely utóbbi fog igazán komoly fejtörést okozni.

A kivételek
Kezdjük a kivételes szolgáltatásokkal, azaz marad a fizetési határidő az
alábbi szolgáltatástípusoknál:
1. Ptk. szerinti közszolgáltatások, azok közvetítését leszámítva. A
Ptk. szerint a fogalom elég általános, lényegében a gáz, áram,
víz, szemételszállítás és az internet fog idetartozni. Hangsúlyos, hogy a közvetítés nem, tehát ingatlan bérbeadása esetén
a rezsi továbbszámlázásakor már át kell térni az új szabályra. Ez eredményezheti azt, hogy a tényleges szolgáltató és a
bérbeadó közötti ügylet fizetési határideje később lesz, mint
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a bérbeadó és a bérlő közötti ügyletben az elszámolt időszak
utolsó napja. Figyeljünk arra a most már réginek mondható
szabályra, hogy bérlet esetén a rezsi felveszi a bérleti díj tulajdonságait, tehát lehet a számlán jelezni, hogy nem csak a bérleti díj van benne, de áfaalapként a bérleti díjba kell beépíteni
a rezsit is.
2. Telekommunikációs szolgáltatások, ideértve azok közvetítését
is. Magyarul a telefontársaságok számlái jönnek ide, továbbá a
közvetítésük is. Ez utóbbira jó példa a munkavállaló részére továbbszámlázott magáncélú telefonköltség. De lehet bonyolultan
is megközelíteni: vonalas telefon továbbszámlázása bérlet esetén.
A vonalas telefon díja mint rezsi felveszi a bérlet tulajdonságait,
tehát hiába annak közvetítése esetén a fizetési határidő lenne a
teljesítés időpontja, mivel valójában a bérleti díj adóalapjába épül
be, így annak teljesítési időpontját, tehát az elszámolt időszak utolsó napját is „megörökli”.
A többi szolgáltatás – hacsak időközben nem csapódnak még
hozzá – esetén az elszámolt időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont. Azért lehetséges, hogy lesz még kivétel, mivel ez a
változás a nagyobb szolgáltatók esetén előrehozott áfafizetést fog
eredményezni.

Átmeneti szabály
Következő akadályunk az átmeneti szabály: ha a fizetési határidő az
első fél évre esik és/vagy az elszámolt időszak az első fél évbe bármilyen kis mértékben belenyúlik, akkor az adott ügyletre a régi szabályokat kell alkalmazni. Ezt legegyszerűbb példákkal (legyen mondjuk
bérleti díj) szemléltetni:
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Elszámolt időszak

Fizetési határidő

Teljesítési időpont

2014. június hó

2014. július 3.

Régi szabályok (2014. július 3.)

2014. július hó

2014. augusztus 3.

Új szabályok (2014. július 31.)

2014. május–október hó

2014. szeptember 3.

Régi szabályok (2014. szeptember 3.)

2014. június 28.– július 27.

2014. augusztus 3.

Régi szabályok (2014. augusztus 3.)

2014. július hó

2014. július 3.

Új szabályok (2014. július 31., de az előleg szabályai miatt itt másik teljesítés is lesz)

2014. augusztus havi bérleti díj + VI. havi rezsi

2014. szeptember 3.

Új szabályok (2014. augusztus 31.), a bérleti díj adóalapjába beépül a rezsi, ezért nem kell
foglalkozni a június hónappal

Kombináljuk az előleg kérdésével
Bonyolítsuk az eddigieket az előleg intézményével. Mivel az új szabályok szerinti
teljesítési időpont valós, így ehhez az
időponthoz mérten az előleg önálló intézménye feléled. Eddig a szabály az volt,
ha az elszámolt időszakon belül vagy az
előtt volt a fizetési határidő, akkor az egy
önálló teljesítés volt, annak fizetési határidejéhez igazított teljesítési időponttal.
Az új szabály szerint viszont az időszakon
belül vagy azt megelőzően rögzített fizetési határidő esetén az előleg önálló, az
előleg pénzügyi teljesítése időpontjában
keletkező teljesítést eredményez. Előlegnek kell tekinteni a 100%-os előleget
is, márpedig bérleti díj esetén ezzel kell
számolni.
Az előleg szabályait akkor kell elővennünk, ha az alábbi két feltétel együttesen
teljesül:
• a felek által rögzített fizetési határidő
az elszámolt időszakon belüli vagy azt
megelőzi, és
• a fizetésre kötelezett az elszámolt időszak utolsó napját megelőzően ténylegesen fizet is.

www.iranyadomagazin.hu

21. oldal

Időszakos ügyletek elszámolása 2014. július 1-jétől

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A helyzet súlyosságának megértését hivatott az alábbi táblázat segíteni, melyben egy bérleti díjat boncolgatunk.

Elszámolt időszak

Fizetési határidő

Tényleges fizetés

Előleghez kapcsolt teljesítés

Tényleges teljesítés

1.

2014. augusztus

2014. július 28.

2014. augusztus 5.

2014. augusztus 5.

2014. augusztus 31.

2.

2014. augusztus

2014. július 20.

2014. július 25.

2014. július 25.

2014. augusztus 31.

3.

2014. augusztus

2014. augusztus 5.

2014. augusztus 8.

2014. augusztus 8.

2014. augusztus 31.

4.

2014. július

2014. június 28.

2014. július 4.

Nincs

2014. június 28.

5.

2014. augusztus

2014. augusztus 5.

2014. augusztus 31.

Nincs

2014. augusztus 31.

6.

2014. augusztus

2014. augusztus 5.

2014. szeptember 3.

Nincs

2014. augusztus 31.

7.

2014. augusztus

2014. augusztus 31.

2014. augusztus 25.

Nincs

2014. augusztus 31.

8.

2014. augusztus

2014. szeptember 3.

2014. szeptember 8.

Nincs

2014. augusztus 31.

9.

2014. augusztus

2014. szeptember 3.

2014. augusztus 28.

Nincs

2014. augusztus 31.

Látjuk, hogy az első három esetben „helyzet van”. Számla nélkül
senki nem fizet, tehát – az első esetet véve – a számlát kiállítom 2014. július 20-val, teljesítési időpontként meg beírom a
2014. augusztus 31-ét. Ha a fizetés július 28-án megtörténik,
akkor köteles vagyok egy július 28-i előlegszámlát is gyártani,
sőt a végszámla nem érdemi módosítását is illene megcsinálni,
jelezve azon, hogy a végszámlához már levonási jog nem kapcsolódik, mivel az előleg az összes adóalapot elvitte. És ez még
az enyhébb eset. Tudok rögtön előlegről számlát kiállítani? Hát
azt nem, mivel nem ismert, hogy mikor fizet ténylegesen a vevő.
Ebből csak úgy lehetne kimászni, ha a fizetési határidőt az időszak utolsó napjára vagy az utánra tolom ki. Ez pedig már olyan
gazdasági döntés, amibe az eladó nem biztos, hogy bele akar
menni.

Mivel az új szabályok szerinti teljesítési időpont valós, így ehhez az időponthoz mérten
az előleg önálló intézménye feléled.
Egy napon belüli teljesítési sorrendet nem kell továbbra sem
megkülönböztetnünk: ha a hónap utolsó napja a teljesítési határidő,
akkor nem lesz gondunk az új szabállyal, akármikor is fizet a vevő (7.
eset).

Nem beszélve arról, ha van egy kukacos vevő, aki a különféle módon kiállított számlákat visszadobálgatja majd ilyen-olyan indokkal.

Szintén nem lesz gondunk azzal, ha a vevő a megállapodás ellenére annyit késik, hogy a tényleges fizetés az elszámolt időszak utolsó
napját követi (6. eset). Persze azért a fizetési késedelem önmagában
soha nem jön jól.

A negyedik esetben azért nincs előlegszabály, mivel az első fél évre
esik a fizetési határidő, tehát a régi szabályokat fogom tovább alkalmazni.

Ha a vevő az elszámolási időszakot követő fizetési határidőhöz
képest hamarabb fizet, az szintén nem gond. Ezt hívjuk „előre fizetésnek”, amit az áfatörvény egyelőre nem adóztat (utolsó eset).
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Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
áprilisban

Vezércikk
Szociális szövetkezetek
A szövetkezeti formák között speciális helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, amelyek abból a célból szerveződtek, hogy a hátrányos helyzetben lévő
tagjaik számára munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális helyzetük
javítását egyéb módon elősegítsék. Talán nem is kell mondani, hogy a kedvező
adózási feltételek miatt gombamód szaporodnak a szociális szövetkezetek,
nem feltétlenül az eredeti céljuk mentén. Teszünk egy próbát arra, hogy összefoglaljuk az előnyeit és hátrányait, illetve a kockázatait és buktatóit.
Kötelmi jogi alapismeretek: mire figyeljünk egy szerződés megkötésekor
Bizonyára jártál már úgy, hogy a megbízó adott egy számlát, le kellett könyvelni, és az adóellenőrzés előtt gyorsan kellett (volna) egy szerződés is. Vagy a
könyvelés során nem volt egyértelmű, hogy mikor került teljesítésre az ügylet,
esetleg volt-e szerződésmódosítás. Hiányzott a teljesítésigazolás is, és az sem
volt egyértelmű: vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés került-e számlázásra a cég és üzleti partnere között. Ilyenkor a cégvezetők (és a könyvelők
is) először az internetet kezdik el böngészni a megoldásért. És netes mintákat
töltenek ki, majd gyorsan ezt „csapják” a számla mellé a könyvelésbe – gondolván: az adóhivatalnak majd ez is elég lesz.

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

Ismerős? Remélem nem, de ebben a cikkben most nem is az ilyen utólagos
okiratkészítésről lesz szó, hanem komolyan beszéljünk a vitákat megelőző, biztonságos céges szerződésekről.
Egyszerűsített foglalkoztatás bevallása
Korábbi évekből még sok könyvelő fejében él az a gyakorlat, hogy az ebből
származó jövedelem után nem kell adózni. Pedig ez régebben sem volt ennyire
egyértelmű. Volt akkor is adómentes sáv, de a felette levő részt is csak az akkori
adójóváírás tudta adómentessé tenni. A 2013-as évről szóló szja-bevallásoknál érhetnek majd meglepetések, de ehhez mindenképpen ismernünk kell az
érvényes szabályozást és az ezzel kapcsolatos tipikus hibákat.
Lakáscélú hiteltörlesztés
Már régóta nincs benne az szja-törvényben mint adókedvezmény, mégis lehet
még alkalmazni. Azok a magánszemélyek, akik még a kedvezmény hatálya
alatt elkezdték a hitelt törleszteni, egy átmeneti rendelkezésnek megfelelően a
további években is érvényesíthetik a kedvezményt. Ennek a folyamatnak már
ugyan látjuk a végét, de a 2013-as bevallásban még előfordulhat erre vonatkozóan kedvezmény.

Felelős szerkesztő:

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.

Kiadásért felelős:

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.
Böröczky Zoltán
magazin@adonavigator.hu
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Figyelmesen olvastál?

Figyelmesen olvastál?
Ha a következő 5+1 kérdésre helyesen válaszolsz, akkor gratulálok! Írásainkat figyelmesen elolvastad,
és biztos lehetsz benne, hogy azokat a gyakorlatban biztonsággal használni is tudod!

2. Egy munkavállaló hozzátartozójára kötött – az szja-törvény
1. számú mellékletében írt egyéb feltételeknek megfelelő
– kockázati biztosításoknak milyen adózási következményei vannak?
a) Munkaviszony hiányában az szja-ban adófizetési kötelezettséggel jár,
viszont az adófizetéssel együtt elismert költség a tao-ban.
b) Kifizetői minőségben juttatott – feltételeknek megfelelő – kockázati biztosítás adómentes az szja-ban, de munkaviszony hiányában a társasági
adóban nem elismert költség.
c) Kifizetői minőségben juttatott – feltételeknek megfelelő – kockázati
biztosítás adómentes az szja-ban, és a társasági adóban elismert költség.
3. A fejlesztési tartalék terhére beszerzett tárgyi eszközöknél
mikor lehet a lekötött tartalékot visszavezetni az eredménytartalékba?
a) A beruházás megvalósulásával a beruházás bekerülési értéke egy ös�szegben visszavezethető a lekötött tartalékból az eredménytartalékba.
b) A beruházás használata során elszámolt értékcsökkenés arányában –
évek alatt – lehet a fejlesztési tartalékot az eredménytartalékba visszavezetni.
c) A tárgyi eszköz értékesítésekor egy összegben vezethető vissza a lekötött
tartalékból az eredménytartalékba.

4. Melyik állítás igaz a szabadságok következő évre történő
átvitelével kapcsolatban?
a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak, hogy a munkáltató az
életkori pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.
b) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak, hogy a munkáltató
a teljes szabadság 25%-át az esedékesség évét követő év végéig adja ki.
c) A munkavállaló kérheti, hogy a teljes szabadságát az esedékesség évét
követő év végéig adja ki.
5. Egy adóköteles és adómentes tevékenységet is folytató
adóalany esetében az arányszám alapján levonható-e az
áfája azoknak a számláknak, amelyek egyértelműen az
adómentes árbevételhez kapcsolódnak?
a) Igen, hiszen ezeknek a cégeknek minden számla áfatartalmát arányosan
le lehet vonni.
b) Igen, de a vállalkozó dönthet úgy is, hogy kiválogatja azokat a számlákat,
melyek kizárólag az adóköteles vagy adómentes árbevételhez tartoznak,
és ha az adóköteleshez tartozik, akkor teljes egészében levonja az áfáját,
ha pedig a menteshez, akkor egyáltalán nem.
c) Nem, az arányosítás szabályának a lényege, hogy első körben minden
egyes beszerzésről önállóan kell dönteni. Ha az egyértelműen a mentes
tevékenységhez tartozik, akkor az áfája egyáltalán nem vonható le.
+1. Egy augusztusi időszakra vonatkozó bérleti díjat a bérbeadó július 20-án kiszámlázza augusztus 1-jei fizetési
határidővel. A bérbevevő a számla ellenértékét július 28án pénzügyileg rendezi. Mikor van ebben az esetben az
áfafizetési kötelezettség?
a) Augusztus 1-jén, mert az időszaki elszámolásoknál az áfa teljesítési időpontja az esedékesség napja.
b) Augusztus 31-én, mert a július 1-jén hatályba lépő változás miatt a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja.
c) Július 28-a, mert a pénzügyi teljesítés előlegnek minősül, ami áfafizetési
kötelezettséget eredményez.

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

1. Állandó vagy ideiglenes jellegű-e a tevékenység az iparűzési adó szerint, ha a munka 2013. december 10-től 2014.
január 20-ig tart?
a) Állandó jellegű, mert a munka időtartama megszakítás nélkül több mint
30 nap.
b) Ideiglenes jellegű, mert a munka egyetlen adóévben sem haladja meg a
30 napot.
c) Az attól függ, hogy az adott településen a helyi rendelet hogyan szabályozza az év végén áthúzódó munkákat.

