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Megkezdődik egy új év, ezért érkeznek az új nyilatkozatok. A gyermekek után
járó kedvezmény sok családnak nagy segítség, de az adózási szabály bonyolultsága nem segíti az egyszerű emberek nyilatkozattételét. Nincs mese,
nekünk, munkáltatóknak kell segítenünk. Elindulhat az élettársak év eleji nyilatkozatrohama, ezért érdemes tudni, hogy mire figyeljenek a munkáltatók.
A családi kedvezmény összege
A családi kedvezmény minden gyermeket nevelő családnak az adójából igényelhető, bár
a törvény ennél bonyolultabban szabályoz.
A havonta gyermekenként járó kedvezmény
összegét az éppen hatályos szja-mértéknek
megfelelően átszámolják adóalapba, és ezt
rögzítik a törvényben. Így fordulhatott elő,
hogy 2016-ra úgy változik az szja-törvény, hogy
az valójában semmilyen változást nem
eredményez. Ebbe beleértendő
az is, hogy a kétgyerekeseknek
járó kedvezmény összegét
már a tavalyi módosítás
alkalmával elfogadták azzal, hogy az 2016. január
1-jétől lép életbe.
A családi kedvezmény – az eltartottak
lélekszámától függően – kedvezményezetteltartottanként
és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
b) kettő eltartott esetén
• 2016-ban 83 330 forint,
• 2017-ben 100 000 forint,
• 2018-ban 116 670 forint,
• 2019-ben és az azt követő években 133 330
forint,
c) árom és minden további eltartott esetén
220 000 forint.
Ha ezeket az adóalapban meghatározott
kedvezményeket a 15%-os adókulc�csal számoljuk át, akkor a kedvezmény:
a) egy eltartott esetén 10
ezer forint,
b) kettő eltartott esetén
12 500 forint,
c) három és minden további eltartott esetén 33 000
forint.
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Családi kedvezmény 2016

2016-ban mekkora keresettel kell rendelkezni
ahhoz, hogy a nagycsaládosok kihasználhassák a teljes kedvezményt. A tavalyi számoknak megfelelően úgy kalkuláltunk, hogy egy
háromgyerekes családnak járó 99 000 forint
kedvezmény teljes érvényesítéséhez havonta
300 000 forint jövedelemre van szükség. Itt
ugyanis a járulékkedvezmény szabályát is bedobva, kihasználható a keret. Ezt a jövedelmet
akár a két szülő együtt is megszerezheti, hiszen
a kedvezmény megosztható.
2016-ban ugyanehhez 309 375 forint ös�szevont adóalapba tartozó jövedelem szükséges. A 309 375 × 32% adja ki a havi 99 000
forintos összeget.
A családi kedvezmény együttes alkalmazása
Hasonló módon nem változik a lényege az első
házasok kedvezményének sem, illetve a havi
5000 forinthoz tartozó adóalap átszámításra
került.
Nem változott továbbá az sem, hogy a
családi kedvezmény és az első házasok kedvezményének együttes alkalmazása miként
történhet. Tavaly még volt egy olyan sejtés, talán nem lehetett az a jogalkotó szándéka, hogy
előbb kell gyereket vállalni, és utána házasodni. Mert azért valljuk meg, nem ez a klasszikus
módszer.
Most, hogy a második évre sem történt
ebben változás, elgondolkodtató, hogy talán
tényleg tudatos lett volna. Na mindegy, ezt
nem feladatunk megfejteni. Értelmezzük a
jogszabályt.
Az első házasok kedvezménye a házasságkötést követő hónaptól jár, 24 hónapon keresztül. Abban az esetben, ha a házaspár gyermeket vállal, és így jogosultságot szereznek
először a magzat után, majd a megszületett
gyermek utáni kedvezményre, attól a hónaptól elvesztik a jogosultságukat az első házasok
kedvezményére.
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Abban az esetben, ha korábban szerzik meg
a gyermek után a kedvezményt, majd később
történik a házasságkötés, akkor a két kedvezmény együttes alkalmazása is lehetőség.
És van még egy érdekes szituáció. Abban
az esetben, ha a gyermek már útban van, és
a várandósság 91. napjától jogosulttá válnak
a magzat utáni kedvezményre, akkor az utána
kötött házasság kapcsán jogosulttá válnak az
első házasok kedvezményére is. Tehát időlegesen mindkét kedvezményt kihasználhatják.
Amikor azonban a gyermek megszületik,
akkor megszűnik a magzat utáni kedvezmény,
és belép a gyermek után járó családi kedvezmény. Ez viszont megállítja az első házasok
kedvezményét, és a továbbiakban már csak a
családi kedvezmény érvényesíthető.
Persze nem lehet tanácsot adni a szerelmeseknek, hogy mikor kössenek házasságot,
de ha a gyermek már útban van, és fontos
még havi 5000 forint, akkor várják ki a gyermek megszületését, szerezzenek jogosultságot a családi kedvezményre, és utána szerezzék meg a jogosultságot az első házasok
kedvezményére.
Jogosultak köre
Ismerjük azt a szabályt, hogy ha a valaki jogosult gyermek jogán családi pótlékra, akkor
nyilatkozhat év közben arra, hogy a családi
kedvezményt a béréből vagy más összevonás
alá eső jövedelméből érvényesítsék.
2016. évtől a szülővel együtt élő élettárs is
jogosulttá válik majd a nevelési ellátásra (tehát
a nem saját gyermek(ek)re tekintettel is lehet
kérni év közben a családi kedvezményt), ha
• az ellátással érintett gyermekkel közös
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya-egyezőség) a nyilatkozat tételekor és

www.iranyadomagazin.hu

2016. évtől a szülővel
együtt élő élettárs is jogosulttá válik majd a nevelési
ellátásra.
• a gyerek szülőjével élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában (ENYER),
vagy
• a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát
az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően
kiállított közokirattal igazolja.
Nyilatkozatok
Kérdés lehet, hogy a munkáltató 2016 januárjában milyen papirost fogadjon el attól a
munkavállalótól, aki ezen a jogcímen akarja
a családik kedvezményre való jogosultságát igazolni? Szükséges valamilyen MÁKigazolás?
A válasz az, hogy MÁK-igazolásra nincs
szükség (hiszen az nem fontos, hogy ténylegesen a nevére folyósítsák a családi pótlékot,
csak a jogosultságot kell alátámasztani). Helyette:
• Közjegyző által kiállított közokirat, mely
szerint 2016. január 31. napja előtt már
egy éve létezett az élettársi kapcsolat
(tehát a közokirat kelte legkésőbb 2015.
januári); vagy
• Közjegyző által kiállított tanúsítvány,
mely szerint legalább egy éve szerepel
az ENYER-nyilvántartásban a gyerek szülőjének élettársaként.
Ha ezen papirosok valamelyikét csatolja (akár
év közben is), akkor a családi kedvezményt
már lehet érvényesíteni az adott munkavállalónál is a következő kifizetéskor.
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Az írásban végig munkavállalóról beszéltünk, de természetesen minden, kifizetőtől
származó, összevonás alá eső jövedelem
esetén nyilatkozhat a jövedelmet szerző magánszemély. Ha nem kifizetőtől származik,
akkor az okirat megléte mellett a negyedéves
adóelőlegnél már számolhat a családi kedvezménnyel.
Adóazonosító jel
2005. december 31. napja után született gyermekek esetében az adóazonosító jelet az adóhatóság hivatalból állapítja meg. Érdekesség,
hogy nekik még nem készítettek igazolványt,
mert azt csak a 2008. december 8-a után

született gyermekek részére állította ki a NAV
hivatalból.
A családi kedvezmény szempontjából viszont még bőven van jogosultság a 2006 előtt
született gyermekek esetében.
2015-ben kisebb pánikot okozott az, hogy
2016-tól nem kap kedvezményt az a szülő,
akinek a gyermekének nincs adóazonosító
jele. Ezért mindenkinek gondoskodni kell
az adóazonosító jel igényléséről, emiatt a
határidő előtt sorok kígyóztak a NAV ügyfélszolgálatán.
Aztán az utolsó pillanatban jött a törvényi
segítség.
A családi kedvezmény érvényesítése során
a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak
adóazonosító jelének feltüntetése csak 2017.
január 1-jétől válik kötelezővé.
Ennek köszönhetően a családi kedvezmény
érvényesítéséhez először csak a 2016. adóévről 2017-ben elkészítendő adóbevallásban,
valamint a 2017. évben adott adóelőleg-nyilatkozatokban kell kötelezetően feltüntetni a
kedvezményezett eltartott és az eltartott adóazonosító jelét. Ezt megelőzően adóazonosító
jel hiányában továbbra is elegendő a természetes személyazonosító adatok és a lakcím
megadása.
A menetrend tehát:
• a NAV 2016. július 1-jéig állapítja meg
azon magánszemélyek adóazonosítóját,
akik 2006. január 1-jét megelőzően születtek, 2016. december 31-ig nem töltik
be 25. életévüket és adóazonosító jellel
sem rendelkeznek.
• Az adóazonosító jelről az állami adóhatóság annak megállapításától számított
45 napon belül küld értesítést.
• 2016. november 30-ig a hatósági igazolványt (adókártyát) is kiállítja és megküldi az érintetteknek.
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A módosítás rendkívül üdvözítő, igazából
csak az a kérdés, hogy ez miért nem történt
meg már eddig. Persze ez már lényegtelen,
ami a fontos, hogy aki tehát a nyár végéig sem
kap értesítést, annak érdemes a NAV ügyfélszolgálatát felkeresni.
1608-as bevallás
A végére talán még a témához tartozik, hogy
változik a 08-as bevallás adattartalma. Talán
mindenki hallott róla, hogy a 2016-os évtől
egyre szélesebb körben fog a NAV készíteni
szja-bevallásokat a magánszemélyek részére.
Ehhez viszont szüksége van a családi kedvezménnyel kapcsolatos adatokra.
Ennek érdekében az art. 31.§ (2) bekezdésének eddig üres 6. pontja az alábbiak szerint
változik.
Az szja-törvény 29/A § és 29/B § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez a következő adatokról kell bevallást adni:
a) a kedvezmény közös érvényesítésének
tényéről, annak arányáról,
b) a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevéről, adóazonosító jeléről, ennek hiányában természetes
személyazonosító adatairól, lakcíméről,
c) arról, hogy e személyek – ideértve a magzatot is – a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva
gondozott gyermeknek minősülnek-e;
d) az Szja. tv. 29/A § (3) bekezdése szerinti
jogcíméről;
e) a családi kedvezmény közös érvényesítése
esetén a másik fél adóazonosító jeléről.
Az szja-törvény 29/C § szerinti kedvezmény
érvényesítéséhez pedig a következő adatokról:
a) a házastárs nevéről, adóazonosító jeléről,
b) a kedvezmény igénybevételének módjára
(egyedül, megosztással) vonatkozó döntésről.
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A könyvelőváltás nem egyszerű dolog. Ahogy egyik „átadott ügyfelem” fogalmazott, miután bejelentettem
neki, hogy a következő évben már nem vállalom a könyvelését: „A könyvelőváltás nem egyenlő az ásványvízvásárlással.” Kellő körültekintést, sok szempont szerint történő „körbejárást”, igényfelmérést és előnyök/
hátrányok mérlegelését jelenti. Éppen ezért nem csoda, hogy – ha lehet – a vállalkozók elkerülik az efféle
folyamatot, még akkor is, ha érzik, tudják, hogy váltaniuk kéne. Nem ritka, hogy a könyvelőváltás gondolatától több év is eltelik, mire a tettek mezejére lép egy vállalkozó, és meghozza a sokszor nehéz döntést.
Most néhány olyan gondolattal segítjük elsősorban a cégvezetőket,
melyek megkönnyíthetik a felelős döntést, hiszen a laikusok sajnos
sokszor csak a saját kárukon szembesülnek azzal, hogy nem megfelelő pénzügyi/számviteli szakemberrel dolgoznak, holott az árulkodó
jelekre már a kapcsolat kezdetén felfigyelhettek volna. Vegyünk tehát
sorba néhány olyan elemet, melyet az oly’ gyakran emlegetett „kellő
körültekintés” fogalma alá sorolhatnánk e tárgyban.
0. Ne mindent egy lapra tegyünk fel!
Rendkívüli módon egy nulladik szemponttal kezdeném a felsorolást,
mégpedig ezzel az a gyakorlati jelenség ellen szeretnék fellépni, hogy
ha valaki könyvelőt vált, akkor egy másik, általa kiszemelt könyvelőhöz
megy. Ezzel nagyon nagy esélyt ad annak, hogy cseberből vederbe
essen. Ha már rászánja valaki magát arra, hogy vált, azt javaslom,
legalább két könyvelővel üljön le beszélgetni, és mielőtt dönt, vegye
sorra a könyvelők előnyeit, hátrányait.
1. Rendelkezik-e a könyvelő megfelelő képesítéssel?
Sokak számára nevetséges ez a kiindulópont, de sajnos tény, hogy
a mai magyar jogkörnyezetben nincs gyakorlati akadálya annak,
hogy képzettség, végzettség nélkül könyveljen bárki. Mivel az adatbázisok nyilvánosak – a nemzetgazdasági minisztérium honlapján
lekérdezhetőek –, különösebb erőfeszítés nélkül rákereshetünk
arra, hogy a leendő partnerünk rendelkezik-e legalább a regisztrált
mérlegképes könyvelői végzettséggel, vagy szerepel-e az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők vagy könyvvizsgálók névsorában. Ez utóbbi a Könyvvizsgálói Kamara adatbázisából
kérdezhető le.
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2. Kukkantsunk rá a leendő partnerünk nyilvános adataira
Évek óta nyilvánosan elérhetők a vállalkozások beszámoló adatai
(internetcím: http://e-beszamolo.im.gov.hu/). Itt – a beszámolóke
resés menüpont alatt – megnézhetjük, hogy a könyvelőiroda milyen
beszámolót tett közzé az elmúlt évben. Természetesen ennek értelmezéséhez kell némi pénzügyi, gazdasági ismeret, de nagyon beszédesek
ezek az információk. Ennek elemzésekor nem csak a tisztességes piaci
magatartást tudjuk felmérni (bevételek, személyi jellegű költségek
összehasonlítása a helyszínen látottakkal), hanem betekintést nyerhetünk abba is, hogy milyen minőségű anyagot fog produkálni rólunk
is az adott könyvelő. Ennek pedig jóval nagyobb szerepe van annál,
mint sok esetben gondolnánk. Egy hitelfelvétel gátja lehet például egy
rosszul összeállított beszámoló, így egy kókler könyvelő általi veszteség hatása igen jelentős tud lenni.

Javaslom, érdeklődjön a leendő ügyfél,
hogy az adott könyvelő mióta könyvel, hány
alkalmazottja van…
3. Az „első benyomás”
Mielőtt személyesen találkozunk a kiválasztott partnerünkkel, nyilván valamilyen formában felvesszük vele a kapcsolatot, telefonon, e-mailben
stb. Egyértelmű, hogy az új megkeresések esetén mindenki a legjobb,
legszebb arcát igyekszik mutatni (mint egy első randin J), így ha esetleg
már itt érezzük, lehet, hogy gond lesz, azt gondolom, ne is erőltessük a
kapcsolatot. Ha egy ilyen helyzetben nem tudunk gördülékenyen időpon-
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tot egyeztetni, nem kapunk visszahívást, akkor mire számíthatunk hosszú
távon? Azt javaslom, hogy – abban az esetben is, ha ajánlásra vettük fel a
kapcsolatot a kiszemelt könyvelővel – idejekorán nézzünk más alternatíva
után, hiszen ha ebben a fázisban nem fókuszál 100%-osan a könyvelő leendő ügyfelére, hogy várhatnánk ezt el évek múltán, mikor kisebb fajsúlyú, ugyanakkor a cégvezető számára sok százezres adózási döntésekben
kell majd aktív partnerségi viszonyt fenntartani a megbízóval?
4. Az iroda
Mielőtt személyesen találkoztunk, már 3 szempont szerint rangsorolhatjuk a leendő partnerünket. Belépve az irodába minden
eldőlhet. Sokan mondják, hogy a „zseni átlátja a káoszt”, de ilyenkor joggal gondolhat bele az ügyfél, hogy vajon szeretne-e ő ebben
a káoszba keveredni? Természetesen vannak olyan időszakok (pl.
beszámolókészítés), amikor egy könyvelő asztalán nem 1-2 dokumentum és dosszié van, de azért azt gondolom, mindenki tud különbséget
tenni aközött, hogy valaki dolgozik, és aközött, hogy valakinek annyi
teendője van, hogy azt se tudja, hova kapjon. A rendetlenség, a töménytelen mennyiségű, kibontatlan boríték, zacskóhegyek, post-it
falak, szerteszét heverő számlák, igazolások és ezerféle dosszié arról
árulkodik, hogy az adott könyvelő finoman szólva egy nem túlszabályozott rendszer szerint végzi tevékenységét, amit ha egyértelműen
megállapítunk, az kell eszünkbe jusson, hogy nagy valószínűséggel
egy-két dolog a kapcsolat során el fog maradni (akkor is, ha egyébként a könyveléssel minden rendben lesz).

Harkai István

5. A légkör
Szinte kivétel nélkül szakmai beszélgetés folyik az első vállalkozókönyvelő találkozás során, ami véleményem szerint óriási hiba! Bár
tudom, hogy jó a saját magunk cégéről beszélni, de ha ügyfélként
keresünk meg egy könyvelőt, rengeteg – később nagyon fontos – információt megtudhatunk a munkavégzés körülményeiről, a könyvelő
hozzáállásáról. Javaslom, érdeklődjön a leendő ügyfél, hogy az adott
kolléga mióta könyvel, hány alkalmazottja van (és nagyon fontos: ők
mióta állnak a cég alkalmazásában!), milyen rendszerben végzi a tevékenységét stb. A nagy fluktuáció, a rendezetlen munkakörülmények
mind-mind olyan jel, amit komolyan kell venni.
6. Továbbképzések
Egy könyvelőnek a továbbképzés olyan, mint egy autó számára az
éves karbantartás. Néhány évig el lehet lenni nélküle, de aztán nagyon nagy baj lehet belőle. És most a saját autónk, a saját vállalkozásunk a tét! Bátran kérdezzünk rá az első beszélgetés alkalmával, hogy
hova szokott továbbképzésre járni, milyen újságokat szokott olvasni a
könyvelő. Nem kell ismernünk persze a képzőcégeket, de egy laikus
is kiszúrhatja itt azokat, akikkel nem jó dolog üzletet kötni. Ha erre a
kérdésre az a válasz, hogy az interneten szoktam megnézni a dolgokat,
meg van egy barátnőm, akivel át tudok beszélni mindent, ha ez szükséges, azt javaslom, egy csúnya nagy fekete pont kerüljön a kolléga
neve mellé gondolatban.
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7. A tárgyalás
Nem titok, hogy a vállalkozó-könyvelő viszony bizalmi dolog. Nagyon fontos,
hogy ennek a légkörét megteremtse a könyvelő. Nyilván nincs mindenkinek
lehetősége külön tárgyalóhelyiség kialakítására, de ha a tárgyalás közben
idegen cégek számláit látjuk, azt gondolom, joggal feltételezhetjük, hogy
bizony lesz olyan szituáció, mikor épp valaki más akkor fog jönni, amikor a
mi anyagunkkal fog foglalkozni a könyvelő. Vajon ezt szeretnénk?
8. A szolgáltatások
Szoktam volt mondani, hogy a könyvelés nem egy homogén termék,
nem ugyanazt a szolgáltatást kapja a vállalkozó két könyvelőirodában.
Első találkozáskor remek téma, hogy „Mit nyújt ügyfeleinek a könyvelő?”. Erre kaphatunk olyan választ, hogy „Hát könyvelünk!”, illetve
kaphatunk szinte véget nem érő felsorolást, mely egy olyan beszélgetésbe fog torkollni, hogy mire is van tulajdonképpen szüksége a
kedves ügyfélnek? Itt előkerülhetnek olyan szempontok is, hogy az
anyagot hol lehet (kell) átadni, vagy van-e felelősségbiztosítása az
adott könyvelőnek, de a legfontosabb az, hogy hajlandó-e együtt gondolkodni az ügyféllel, és igény esetén a cégvezető számára szükséges
(de nem jogszabályi előíráson alapuló) adatokat adni.
9. Szerződés
Induljunk ki abból, hogy mindenhol van írásos szerződés a leendő könyveléséi tevékenységre. Amennyiben nincs, ez véleményem szerint olyan
súlyos hiányosság, ami a munkához való alapvető hozzáállásról árulkodik, így én óva intenék minden cégvezetőt az olyan viszonytól, aminek az
alapjai nem szerződésben, hanem csak szóbeli megállapodásban vannak rögzítve. Így nemcsak azt nem tudjuk, hogy mit vállal a partner, hanem a későbbi – esetleges – vitás ügyeinket sem fogjuk tudni rendezni.
10. A könyvelési díj mértéke
Természetesen az sem utolsó szempont, hogy az adott könyvelő milyen árajánlatot ad megkeresésünkre, azonban a lehető legnagyobb
hiba egy cégvezetőtől, ha ezt a szempontot a többi elé helyezi. Ha valamire, akkor a könyvelői szakmára nagyon igaz, hogy „olcsó húsnak
híg a leve”, így egy olcsó könyvelő csak rövid távon lesz olcsó, a későbbiekben viszont nagy valószínűséggel a könyvelési díjon megtakarított összeg sokszorosát fogja a vállalkozás kifizetni egy összegben egy
ellenőrzés során, vagy észrevétlenül fizeti meg a különbséget azáltal,
hogy a jogszabályok adta lehetőségeket nem használja ki a vállalkozás. De amiről nem tudunk, az nem is fáj. Vagy mégis?
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Vannak olyan vállalkozások, ahol adóköteles és
adómentes bevétel egyaránt előfordul. Ebben az
esetben elkerülhetetlen, hogy bizonyos számlák
áfatartalmát nem teljes összegben, hanem csak
valamilyen arányban, arányosítással tudjuk levonni. Persze próbáljuk keresni a „megoldást”, hogy ne
kelljen arányosítani, de ha szabályosan akarjuk az
áfabevallást elkészíteni, akkor ilyen megoldást általában nem találunk. Sokan félnek az arányosítástól,
ha még nem kerültek vele kapcsolatba, pedig nem
annyira bonyolult, mind gondoljuk.
A téma aktualitását az adja, hogy a tárgyévről benyújtandó „utolsó” (havi vagy negyedéves)
áfabevallásban kell korrigálni az év közben számított értékeket.
Mit mond a jogszabály?
Az áfatörvény 123. §-ában találjuk azt a szabályt, hogy amennyiben adóköteles és adómentes értékesítésünk is van, akkor az „előzetesen felszámított adó
kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le”, vagyis olyan arányban, amilyen
arányban a levonható áfa az adóköteles értékesítés érdekében felmerül.
Tehát ekkor a beérkezett számlák esetében három csoportot alkotunk:
• Vannak olyan számlák, amelyek áfatartalmát teljes összegben levonhatjuk, mert egyértelműen hozzá tudjuk rendelni az áfaköteles értékesítéshez. Például árut veszek a boltba, amelyet áfásan fogok értékesíteni. Ezeket tételes elkülönítéssel az áfaanalitikában szerepeltetjük.
• Vannak olyan beérkezett számlák, amelyek áfatartalmát egyértelműen nem vonhatjuk le, például az adómentes bérbeadáshoz kapcsolódó rezsiszámlák. Ezeket a számlákat bruttó összegben könyveljük.
• És van a harmadik csoport, amelyeket nem tudjuk egyértelműen
hozzárendelni sem az áfaköteles, sem az áfamentes értékesítéshez, mert mindkettőhöz kapcsolódnak. Itt nem tudjuk a tételes
elkülönítést alkalmazni. Ezeknek a számláknak az áfatartalma
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kerül arányosításra, amilyen mértékben kapcsolódnak az áfás
bevételhez, olyan mértékben vonhatjuk le azok áfatartalmát.
Ezeknek a számláknak az áfatartalmát célszerű külön főkönyvi
számlára könyvelni, pl. 4663 Arányosítással levonható áfa.
Hogyan kell megosztani az áfát?
Az áfatörvény 123. § (3) bekezdése választási lehetőséget ad. Egyik
módszer a tevékenységre vonatkozó mutatószám, amelyet mindenki
saját maga határoz meg. Amennyiben van olyan természetes megosztási módszer, amelyet alkalmazni tudunk, akkor azt választhatjuk, pl.
területalapon is megoszthatjuk a mindkét tevékenységhez kapcsolódó levonható áfát, ha egyik irodában áfásan könyvelést, a másik
irodában adómentesen biztosítási tevékenységet végzünk. Lényeges,
hogy csak az áfás tevékenységre jutó áfa kerüljön levonásra.
Amennyiben nem tudunk természetes megosztást találni, akkor
az áfatörvény 5. számú mellékletében meghatározott számítási módszer alapján kell elvégezni az arányosítást. Sok éven keresztül csak ez
utóbbi megoldásra volt lehetőség, ma is ez a gyakoribb, most ezt a
módszert tekintjük át.
Milyen módszerrel számolunk év közben?
Év közben két lehetőség közül választhatunk, a választott módszertől
év közben nem térhetünk el.
Abban az esetben, ha az előző évben is volt áfás és adómentes
bevételünk, tehát van előző évi arányszámunk: ekkor választhatjuk azt
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a megoldást, hogy év közben az előző évi arányszámmal számolunk,
és a tárgyévi adatok alapján az utolsó adóbevallásban korrigálunk a
tényleges levonható összegre. Ha ezzel a módszerrel kezdtünk számolni, akkor az év során végig ezzel is kell, majd az utolsó adóbevallási
időszakban fogjuk a különbözetet elszámolni és bevallani. Év közben
nincs lehetőség a változtatásra akkor sem, ha látjuk, hogy az arányok
változása miatt év végén sok lesz a fizetendő adó.
Amennyiben nincsen előző évi arányszámunk, mert például a vállalkozás a tárgyévben kezdte meg tevékenységét vagy az adómentes
és adóköteles tevékenységek együttes végzését, akkor csak a tárgyévi
arányszámokkal számolhatunk.
Illetve van egy harmadik megoldás is, amennyiben minimális
azoknak a számláknak a levonható áfatartalma, amelyeket be kellene vonni az arányosításba, és nem akarjuk az arányosítást elvégezni,
akkor választhatjuk azt a módszert, hogy ezeknek a számláknak az
áfatartalmát részben sem vonjuk le, és úgy kezeljük, mintha kizárólag
az adómentes értékesítéshez merültek volna fel.
Hogyan történik a számítás?
Az áfatörvény 5. számú mellékletében találjuk a számítás menetét. A
számításhoz szükségünk van az arányosításba bevont áfa év elejétől
göngyölített összegére (pl. 4663-as főkönyvi karton tárgyévi T forgalma) valamint a tárgyévi bevétel adatokra.
1. Első lépésben kiszámítjuk a levonási hányadot, vagyis azt az arányt, hogy
arányosításba bevont áfából milyen hányadot vonhatunk le.
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Az arányosítás számításához szükségünk lesz az árbevétel adataira, az adómentesre és az adókötelesre, ez utóbbi nettó ös�szegben, tehát áfa nélkül. Valamint szükségünk lesz még a kettő
összegére. Az árbevételadatokból számoljuk a levonási hányadot,
amely megmutatja, hogy a mindkét tevékenységhez kapcsolódó
levonható áfa összegét milyen arányban vonhatjuk le.
A számítás során nem kell figyelembe venni azokat a bevételeket, amelyek csak eseti jelleggel fordulnak elő, nevesítve: ingatlanértékesítés,
tárgyieszköz-értékesítés, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás, valamint az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének a)–g) pontjaiban felsorolt adómentes szolgáltatások ellenértékét.
Figyelembe kell venni viszont a tevékenységhez kapcsolódóan kapott pénzbeli támogatás összegét. Amennyiben a támogatás adóköteles tevékenységhez kapcsolódik és ellenértéknek minősíthető, akkor a számlálóban és a nevezőben is szerepel, amennyiben viszont
az árat közvetlenül nem befolyásolja vagy adómentes tevékenységhez kapcsolódik, akkor csak a nevezőben fog szerepelni.
A levonási hányadot úgy számítjuk ki, hogy az áfás nettó bevétel
göngyölített összegét osztjuk az éves nettó áfás bevétel és az adómentes bevétel göngyölített összegével. A levonási hányadost felfelé
kerekítve, 2 tizedesjegy-pontossággal kell megállapítani. Az év során mindig göngyölített adatokkal számolunk.
2. Következő lépésben a levonási hányadot megszorozzuk az arányosításba bevont áfa göngyölített összegével (4663 tárgyévi T forgalma), és megkapjuk, hogy a tárgyévben az arányosításba bevont
áfából mennyit vonhatunk le. Az arányosításba bevont áfa azoknak
a számláknak az áfatartalmát jelenti, amelyeket nem tudunk egyértelműen hozzárendelni az áfás, illetve az adómentes bevételekhez. Jellemzően ilyenek a könyvelési díj, a könyvvizsgálat, a nyomtatványvásárlás, a telefonszámla, a számlázóprogram vásárlása,
hiszen a könyvelő könyveli az adómentes és az adóköteles számlákat is, mindkét tevékenységünk érdekében telefonálunk, mindkét
tevékenységről a számlázóprogrammal állítjuk ki a számlát stb.
3. Ezután megnézzük, hogy az előző bevallással bezárólag az idén mennyit
vontunk már le az arányosításba bevont áfából, és a különbözet lesz
a tárgyidőszakra eső arányosítással levonható áfa, amely esetenként
lehet negatív is. Amennyiben a tárgyidőszakra eső levonható áfa pozitív, az adja az időszakban levonható áfa összegét, amennyiben negatív, az azt jelenti, hogy már többet vontunk le az előző bevallásokban,
mint amennyit lehet, vagyis a különbözetet „vissza kell fizetni”.
Az adatokat bevalláskor számítjuk, tehát aki havi áfabevalló, ő havonta számítja, aki negyedéves, ő negyedévente, illetve, ha év közben
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változik a bevallás gyakorisága, akkor annak megfelelően. Például a
negyedéves bevallóból júliustól havi áfabevalló lesz, ekkor számítjuk
az I., majd a II. negyedévet, és júliustól havonta számolunk. Természetesen mindig a göngyölített adatokkal.
Előfordulhat, hogy nincs minden hónapban például adómentes
bevétel, mert a bérleti díjat negyedévente számlázzuk, ebben az esetben is az éves göngyölített adatokat vesszük figyelembe.
Aki éves bevalló, annak év közben ezzel teendője nincs, év végével
a tényleges adatok alapján kiszámítja az arányszámot, és az alapján
készíti a bevallást.

Amennyiben nincsen előző évi arányszámunk,
mert például a vállalkozás a tárgyévben kezdte
meg tevékenységét vagy az adómentes és adóköteles tevékenységek együttes végzését, akkor
csak a tárgyévi arányszámokkal számolhatunk
Nyilvántartás
A jogszabály értelmében az előzetesen felszámított adó levonható és
le nem vonható részének megállapításához az adóalany köteles megfelelően részletezett nyilvántartást alkalmazni. A könyvelésben tehát a
levonható áfát szerepeltetjük az áfaanalitikában, a nem levonható áfa
esetében a számla végösszegét könyveljük a megfelelő költség- (ráfordítás) számlára, a mindkét tevékenységhez felmerülő áfa összegét
pedig pl. a 4663 Arányosítással levonható áfaszámla T oldalára, melyről a nem levonható áfa összegét a bevallással egyidejűleg átvezetjük
a 86-os le nem vonható áfa – egyéb ráfordítás számlára. Így a 4663as számlánk egyenlege egyezik a bevallásban szereplő, arányosítással
levont áfa összegével. Az arányosítás számítását természetesen az
áfabevallás mellékleteként kezeljük, például az alábbi formában:
Példa:
Vállalkozásunknak az áfás bevétele mellett ingatlan-bérbeadásból is
származik bevétele, melyet nem tett adókötelessé. Tehát a könyvelője arányosítással számítja ki a levonható áfát. Amely bejövő számlák áfatartalma egyértelműen az áfás tevékenységhez kapcsolódik,
azokat teljes összegben levonásba helyezi. Amelyek a bérbeadáshoz
merülnek fel, az azokban felszámított áfát nem vonja le, a számlákat
teljes összegben a megfelelő költségszámlára könyveli. Vannak olyan
számlák, amelyek viszont mindkét tevékenység érdekében felmerülnek, a levonható áfa összegét arányosítással számítjuk ki. Célszerű az
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A
Negyedév

B
Áfás bevétel
nettó összege
(Ft)

I.
I–II.
I–III.
I–IV.
Összesen:

5 143 284
8 355 761
11 063 411
13 581 697

C
Áfamentes
bevétel
(Ft)

D (B + C)
Összes
bevétel
(Ft)

1 393 148 6 536 432
1 796 107 10 151 868
3 113 840 14 177 251
5 062 486 18 644 183

E (B/D)
Levonási
hányad
L(H)
0,79
0,83
0,78
0,73

F
Arányosításba
bevont áfa (Ft)
(4663 T)
A
23 295
52 386
120 471
222 532

G (E × F)
Arányosítással
levonható áfa (Ft)
L
L = A × L(H)
18 403
43 480
93 967
162 448

H*
Előző időszakokban
levont áfa
(Ft)
–
18 403
43 480
93 967
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I (G – H)
J
Tárgyidőszakban
Ezer
levonható áfa (Ft) Ft-ban
(bevallás 68. sor) 68. sor
18 403
25 077
50 487
68 481
162 448

18
25
50
69
162

*H = G előző időszaki adata, a tárgyév során arányosítással már levont áfa összege
Képlet:

L = A × L(H)
L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból
a levonható rész összege.

adatokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatba foglalni,
például az alábbiak szerint:
Az arányosításba bevont 222 532 Ft-ból a tárgyév során az áfás
bevétel arányában 162 448 Ft-ot vonhatunk le. A különbözet 60 084
Ft-ot a 86-os le nem vonható áfa számlára átvezetjük, célszerű bevallási időszakonként átvezetni, így év közben is egyezünk a bevallás
adataival.
Hogyan történik az arányosítással levonható áfa bevallása?
Az arányosítással levonható áfát a bevallásban külön soron kell bevallani, az időszakra eső teljes adóalapot, valamint a kiszámított
áfaösszeget, amennyiben a tárgyidőszakban levonható áfa keletkezik.
A 2015. évi áfabevallásban ez a 68. sor: Arányosítás alkalmazásával
levonható adórész (eredeti adóalap, arányosított adó). Az adóalapot
teljes, nem az arányosításnak megfelelő összegben kell szerepeltetni.
Előfordulhat olyan eset, úgy változnak a bevétel adatai, hogy a
tárgyidőszakban nem levonható, hanem visszafizetendő áfánk keletkezik. Ez az adómentes bevétel arányának növekedése esetén fordul
elő. Ekkor a számítás során „–” levonható áfát kapunk, ami azt jelenti,
hogy az előző időszakkal bezárólag a tárgyévben több áfát vontunk
le, mint a tárgyidőszak adatait is figyelembe véve levonhattunk volna,
tehát az eddig levont áfából vissza kell fizetni.
Általános szabály: ha a bevallás enged „–” összeget bevallani,
akkor az így kiszámított áfát a levonható sorban „–” előjellel valljuk
be, ha nem, akkor az összeget a fizetendő áfarész egyéb fizetendő áfa
sorában szerepeltetjük.
Tárgyi eszköz áfa arányosítás
Az év utolsó adóbevallási időszakában kell kiigazítást végezni abban az
esetben, ha az áfás tevékenységhez vásárolt tárgyi eszközt időközben
adómentes tevékenységhez (is) használjuk.

A:

az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adó
éves szinten összesített összege.
L(H): a levonási hányados.

Amennyiben olyan tárgyi eszközt szereztünk be az előző években,
amelynek az áfáját beszerzéskor levontuk, akkor azokra vonatkozik a
„figyelési időszak”, vagyis ingatlanok esetében 240 hónapig, egyéb
tárgyi eszköz esetében 60 hónapig figyelni kell, hogy azokat továbbra
is áfás tevékenységhez használjuk. Amennyiben nem, akkor a levont
áfa egy részét vissza kell fizetni. Jellemzően ez az ingatlanok esetében
fordul elő, amikor vásárláskor az áfát levonjuk, s később azokat adómentesen bérbe adjuk. Esetleg adókötelesen adjuk bérbe, de 5 év
után kijelentkezünk az adókötelezettség alól, s a továbbiakban adómentes a bérbeadás. Ezen áfa „visszafizetését” is az időszak utolsó
adóbevallásában kell szerepeltetni.
A részletes szabályokat az áfatörvény 135. §-a tartalmazza, melynek
értelmében annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási időszakában, amely naptári év teljes időtartamában a tárgyi eszköz az
adóalany rendeltetésszerű használatában van, az adóalany köteles a
tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összegének
a) ingó esetében 1/5 részére,
b) ingatlan esetében pedig 1/20 részére
vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható
előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy rendeltetésszerű használatbavételének időpontjához képest változás következik be, és a számítás
eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 10 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.
Adóköteles és adómentes tevékenységet is végzők
Előfordulhat olyan eset is, amikor a tárgyi eszközt adóköteles és adómentes tevékenységhez egyaránt használjuk, és beszerzéskor az előzetesen
felszámított áfát részben vontuk le. Ekkor is meg kell nézni az év végén,
hogy hogyan változott az arány, és a változása alapján az év utolsó adóbevallásában korrigálni kell az előző időszak(ok)ban levont áfa összegét.
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Számviteli politika változtatása 2016.
Szerző: Kardos Barbara

A 2016. január elsejével vagy azt követően kezdődő üzleti évek vonatkozásában az Sztv. módosítása miatt
a számviteli politikákat számos helyen felül kell vizsgálni, ki kell egészíteni. A cikk célja a kiegészítések és
szükséges módosítások tematikus csokorba foglalása, ezzel segítségnyújtás a „kevéssé kedvelt” feladat végrehajtásához.
A számviteli politika aktualizálása a számviteli törvény (továbbiakban:
Sztv.) változásaihoz alkalmazkodva évről évre visszatérő feladat a
könyvelőknek (vagy az kellene, hogy legyen) a hatályba lépést követő
90 napon belül.
Azon könyvelők, akiknek csak olyan ügyfelük van, aki a mikrogazdál
kodói beszámoló készítését kérte, most nagyot sóhajtva továbblapozhatnak,
hiszen esetükben nincs szabályzatkészítési kötelezettség.
A következőkben nézzük témakörönként a szükséges módosításokat:
1. Beszámoló formája
Amennyiben a számviteli politika kitér az Sztv. előírásainak megismétlésére a beszámoló választott formájának bemutatása során, itt az
értékhatárokat aktualizálni szükséges az alábbiak szerint:
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető
gazdálkodó, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján
a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül kettő nem
haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 1.200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 2.400 millió forintot,
c) a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
2. Fogalmak változása, bővülése
Jelentős tulajdoni részesedés: Új fogalomként jelenik meg 2016-tól, így
indokolt átgondolni, van-e olyan vállalkozás, amiben az adott társaság 20%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik, de az nem minősül leányvállalatnak, illetve van-e olyan vállalkozás, ami az adott
társaságban 20%-ot meghaladó részesedéssel rendelkezik, de az
nem minősül anyavállalatnak. Ilyen típusú részesedések esetében
az adott vállalkozásokkal létrejött gazdasági események vagyonhatását (követelések, kötelezettségek) el kell különíteni a mérlegben,
és ehhez szükséges a számlarend módosítása és/vagy annak rögzítése a számviteli politikában, hogy az elkülönítés milyen módszerrel
történik. Elfogadható megoldás ugyanis, hogy a jelentős tulajdoni
részesedésben lévő vállalkozásokkal szembeni követelések és köte-
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lezettségek elkülönítése csak a fordulónapon, a fordulónapi egyenleg
vonatkozásában történjen meg.
Egyéb részesedés: Szintén a fogalom változása okán indokolt kitérni az egyéb részesedésekre, hiszen korábban csak az anyavállalat és
annak leányvállalatai kellett, hogy elkülönítsék az egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követeléseket, kötelezettségeket. A jövőben viszont minden társaság, ahol van részesedési viszony, és az nem minősül kapcsolt vállalkozásnak vagy jelentős tulajdoni részesedésnek, el kell, hogy különítse az adott vállalkozásokhoz
kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket. Hasonlóan a jelentős
tulajdoni részesedés fogalmánál leírtakhoz, ehhez szükséges a számviteli politika, illetve a számlarend módosítása.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások:
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, melyhez
definiálni szükséges e kategóriát. A meghatározásra egy lehetséges
megoldás:
• kivételes előfordulású az a tétel, ami a vállalkozási tevékenység
sajátosságainak figyelembevételével egyszeri, nem ismétlődő
előfordulású; ide tartozik különösen az eszközök térítés nélküli
átadása, átvétele, apport átadása, átalakuláshoz, tőkecsökkentéshez kapcsolódó gazdasági események, tartozásátvállalás,
fejlesztési célú támogatás;
• kivételes nagyságú azon gazdasági esemény, amely hatására
az összes bevétel, költség vagy ráfordítás legalább 20%-kal nő
vagy csökken.

Azon könyvelők, akiknek csak olyan ügyfelük van, aki a mikrogazdálkodói beszámoló
készítését kérte, esetükben nincs szabályzatkészítési kötelezettség.
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3. Kiegészítő melléklet
Új előírás szerint 2016. üzleti évtől, hogy az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében az összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát külön-külön be kell mutatni, amennyiben
azok jelentősnek minősülnek. A számviteli politikában tehát rögzíteni
szükséges, hogy a társaság milyen tételeket minősít jelentősnek, azaz
mely tételek lesznek azok, amelyek bemutatásra kerülnek a kiegészítő
mellékletben. Egy lehetséges megoldás:
A római számokkal jelölt egyes mérlegcsoportokon belüli arab számok
kal jelölt mérlegsorok akkor minősülnek jelentősnek, ha az egyes sorok érté
ke a mérlegcsoporton belül több mint 50%-os arányban van, és a mérlegsor
értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 20%-át.
A kiegészítő melléklet nemcsak a mérleg, hanem az eredményki
mutatás arab számos sorainak részletezését is kéri, így erre vonatkozó
an is indokolt egy meghatározás rögzítése:
A római számokkal jelölt egyes eredménykategóriákon belüli arab szá
mokkal jelölt bevétel és ráfordítás sorok akkor minősülnek jelentősnek,
ha az egyes sorok értéke az eredménykategórián belül több mint 50%-os
arányban van.
Bár általában az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások kevésbé figyelmesek a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak besorolására (jellemzően csak amennyire a tao-bevallás
szükségessé teszi), a jövőben e tételekre indokolt nagyobb figyelmet
fordítani, hiszen a kiegészítő mellékletben külön részletezni kell az
arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát külön-külön,
amennyiben azok jelentősnek minősülnek. A számviteli politikában
meghatározott értékhatár figyelembevételével kell a kiegészítő mellékletet összeállítani.

Kardos Barbara

Az igénybe vett szolgáltatások költségei jelentős tételeinek vonatkozásában is a számviteli politikában kell definiálni, hogy a
vállalkozás mit ért „jelentős tételek” alatt; célszerű ennek megfelelően átalakítani a főkönyvi elszámolást is, így biztosítva lehet a
kiegészítő melléklet vonatkozó részének főkönyvi adatokkal történő
alátámasztása.
Mivel az Sztv.-módosítás nem tér ki arra, hogy mi alapján szükséges a jelentős tételek definiálása, így az történhet értékhez igazodva,
vagy a tevékenység sajátosságainak figyelembevételével szolgáltatástípusonként, vagy a két módszer kombinációjával. Egy lehetséges
megoldás:
Az igénybe vett szolgáltatások esetében a társaság jelentős tétel
nek minősíti azon típusú szolgáltatások igénybevételének költségét,
melyek éves értéke meghaladja az igénybe vett szolgáltatások érté
kének 20%-át.
A meghatározás így azonban azt feltételezi, hogy minden szolgáltatástípust elkülönítve kell kezelni az éves arányszám meghatározásához.
A másik lehetőség a tételes felsorolás felhasználva az igénybe vett
szolgáltatások definícióját, azaz:
A következő meghatározott igénybe vett szolgáltatások elkülönítése
mellett a társaság jelentős tételnek minősíti azon típusú szolgáltatások
igénybevételének költségét, melyek éves értéke meghaladja az igénybe vett
szolgáltatások értékének 20%-át.
Meghatározott szolgáltatások: az utazásszervezés, a szállítás-ra
kodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmun
ka, az eszközök karbantartása, a postai és távközlési szolgáltatás, a
mosás és vegytisztítás, a bizományi tevékenység, az ügyletszerzés,
az oktatás és továbbképzés, a hirdetés, a reklám és propaganda,
a piackutatás, a könyvkiadás, a lapkiadás, a szállodai szolgáltatás,
a vendéglátás, a kutatás és kísérleti fejlesztés, a tervezés és lebonyo
lítás, a könyvvizsgálat, a könyvviteli szolgáltatás. [Sztv. 3. § (7) bek.
1. pont]
4. Számlarend
A számlarend „nagyobb léptékű” módosítása szükséges a rendkívüli bevételek és ráfordítások megszűnéséhez kapcsolódóan.
Mivel a társaságok a számlarendjükben jellemzően csak azon
események elszámolását rögzítik, amelyek előfordulnak vagy
előfordulhatnak a gazdasági tevékenység folytatása során, erre
vonatkozóan javasolható a meglévő számlarend e gazdasági
eseményeket tárgyaló részeinek „átemelése módosítással” az
egyéb bevételeket, illetve egyéb ráfordításokat, valamint a pénzügyi műveletek bevételét, illetve pénzügyi műveletek ráfordítását érintő részekhez.
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Élesben a folyamatos ügyletek számlázása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Tavaly fél évtől már gyakorolhattuk az új szabályokat saját szolgáltatásainkon. De most azért bebizonyosodik, hogy ez is kevés volt, hiszen a bérleti díj, illetve az annak részeként továbbszámlázott közüzemi számlák
kezelése végtelen számú kérdést vet fel.
A bérbeadás jellegzetességei
A 2016-os év legtöbb könyvelőt érintő változása a folyamatos teljesítésű ügyletek új szabályának az alkalmazása lesz.
Most ebből a témakörből a bérbeadás keretében továbbszámlázott közműszámlák kérdését helyezzük előtérbe.
Kezdjük a kályhánál, azaz bérleti díjnak minősül a közműszámla
is (járulékos költség), ha a bérbe adott ingatlanban lévő fogyasztás
továbbszámlázásáról van szó. Bérletnek minősül az ingyenes bérlet,
illetve a bérlet akkor is megvalósulhat, ha nincs a felek között írott
szerződés.
Bérletről beszélünk, ha
• az egyik cég telephelyén egy másik – akár kapcsolt – cég bérel
irodát, műhelyt stb.;
• az egyik cég telephelyén egy másik – akár kapcsolt – cég ingyen
használ irodát, műhelyt stb., és csak a rezsiköltségeket fizeti a
tulajdonos cég felé;
• egy cég ügyvezetőjének a lakásában (vagy annak egy részében)
van a cég székhelye, és az ügyvezető adószámot kiváltva csak a
rezsit számlázza a saját cégének tovább.
A bérbeadó által továbbhárított közműszámlákat ebben az esetben
bérleti díjként kell kezelni. 2016. évtől az elszámolt időszak meghatározása elengedhetetlen a helyes teljesítési időpont meghatározásához,
a bérlet esetében értelemszerűen az elszámolt időszak az adott havi,
negyedévi bérlet lesz (és nem a közműszámla elszámolási időszaka).
De melyik bérleti időszak is? Hiszen a közműszámlák összevissza
érkeznek, ennek megfelelően nagyon hektikus lesz a továbbszámlázásuk is.
• Ha a bérleti díj számlájával összevárja a bérbeadó a közműszámlákat, akkor az adott havi/negyedéves bérlet időszaka lesz
az elszámolt időszak.
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• Ha a bérleti díjtól függetlenül kerülnek továbbszámlázására a
közműszámlák, akkor a továbbszámlázáskor a bérlővel szemben érvényesített fizetési határidőt magában foglaló bérlet időszaka lesz az elszámolt időszak. Bonyolultan hangzik, de ez lesz
a vízválasztós szabályunk.
Ha megvan az elszámolt időszak, akkor a 2016-tól érvényes főszabály
+ két részletszabály intézményét kell elővennünk:
• ha az elszámolt időszak utolsó napját megelőzi a számla kibocsátása és a fizetési határidő is, akkor a teljesítés időpontja a
számla kibocsátásának napja;
• ha az elszámolt időszak utolsó napját követi fizetési határidő (a
számlát mindegy, mikor bocsátom ki), akkor a fizetési határidő
az elszámolt időszak utolsó napja, de legkésőbb az elszámolt
időszak utolsó napját követő 60. nap;
• ha az előző két esetre nem illik bele a mi esetünk, akkor az elszámolt időszak utolsó napja a teljesítés időpontja, ez az utolsó
lenne a ritkán használatos főszabály.
Továbbá ismernünk kell az átmeneti szabályt:
• ha az elszámolt időszak egy része vagy egésze átnyúlik, vagy
• ha a fizetési határidő, vagy
• ha a számla kiállításának dátuma
2016. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a régi szabályokat alkalmazzuk.
Már most érdemes rögzíteni, hogy a közmű bérleti díj részeként
történő továbbszámlázása esetén a közműszámlán lévő elszámolt időszakkal egyáltalán ne foglalkozzunk.
Példa 1#
Ennyi elmélet után nézzünk először arra példát, hogyha a közműszámlák önállóan számlázódnak tovább.
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A példa szerinti esetben adott egy bérleti szerződés, havi elszámolással, a fizetési határidő a tárgyhónapot követő első napokban
kibocsátott számlát követő 8. nap. A bérbeadás adókötelezettsége be
van jelentve.
A közüzemi „órák” a bérbeadó nevére vannak írva és a számla beérkezését követő néhány napon belül számlázzák tovább a bérbevevő
részére, fizetési határidő itt is a számlakibocsátást követő 8. nap
Közműszámla
érkezik
2016. I. 6.
2016. I. 16.
2016. I. 25.
2016. I. 30.
2016. II. 2.
2016. II. 2.

Továbbszámlázás
időpontja
2016. I. 8.
2016. I. 18.
2016. I. 27.
2016. II. 2.
2016. II. 4.
2016. V. 4.

Fizetési
határidő
2016. I. 16.
2016. I. 26.
2016. II. 4.
2016. II. 10.
2016. II. 12.
2016. V. 12.

Mely havi
bérlethez
tartozik
2016. I. hó
2016. I. hó
2016. II. hó
2016. II. hó
2016. II. hó
2016. V. hó

Teljesítés
időpontja
2016. I. 8.
2016. I. 18.
2016. I. 27.
2016. II. 2.
2016. II. 4.
2016. V. 4.

A példasorból jól látszik, hogy a teljesítési időpontok rendre a továbbszámlázás időpontjára esnek (elszámolt időszak utolsó napját megelőzi
a számlázás és a fizetési határidő is), köszönhetően annak a – egyébként nem áfatörvényben lévő – szabálynak, mely szerint a továbbszámlázott tétel fizetési határideje szerinti bérleti időszakot kell elszámolt
időszaknak tekinteni. Áfaelszámolás tekintetében kizárólag a 3. eset hoz
újat, azaz egy hónappal előrébb jön a rezsi fizetendő áfája.
Az utolsó eset az elkésett számlázás esete, amely esetben továbbra
sem kell önrevíziózni, annak ellenére, hogy a néhány napos továbbszámlázásból hónapok lettek.
Példa 2#
Érzékeltetve az új szabályozást, nézzük meg azt, ha bérlet háttér nélkül,
csak közművet számlázunk késve tovább. A közmű elszámolási időszaka legyen 2016. január 5.–2016. február 1. A számlát megkapja
a fogyasztó február 2-án. Továbbszámlázza május 4-én, május 18-i
fizetési határidővel. Mivel ebben az esetben a 60. nap április 1-jére
esik – ami korábbi fizetési határidőnél –, ezért a teljesítés időpontja
április 1. lesz.
Ha a példasoron annyit alakítok, hogy a bérlet időszakát negyedévre veszem, akkor a teljesítési időpontok tekintetében ugyanazt az
eredményt fogom kapni.
A készpénzes fizetésről is illik külön beszélni. A kérdés ebben az esetben az, hogy a fizetési határidőt hogyan igazítják megállapodásukban:
– marad a továbbszámlázást követően 8. nap, és csak a fizetési
módja készpénz, vagy

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bérletnek minősül az ingyenes bérlet, illetve
a bérlet akkor is megvalósulhat, ha nincs a
felek között írott szerződés.
– a számla kibocsátásának napjával esik egybe a készpénzes fizetés is.
Az első esetben a példában szereplő megoldások semmit nem változnak, a tényleges készpénzes fizetés napja nem lesz hatással a számlán
szerepeltetendő teljesítési időpontra.
Ha a továbbszámlázás napja egybeesik a fizetési határidővel
(helyben történik a számla átadása és a fizetés is), akkor a teljesítési
időpont szintén nem fog változni, mindössze a – megoldás szempontjából most nem releváns fizetési határidő oszlopban lesznek más dátumok (továbbszámlázás időpontja = fizetési határidő).
Példa 3#
A következő esetünk legyen az, hogy a példát annyiban alakítom át,
hogy a bérleti díjjal összevárja a bérbeadó az addigi közműszámlákat,
és azt vesszük alapul, hogy az adott havi bérleti díjat követő hónap
2-án számlázza tovább.
Közműszámla
érkezik
2016. I. 6.
2016. I. 16.
2016. I. 25.
2016. I. 30.
2016. II. 4.
2016. II. 2.

Továbbszámlázás
időpontja
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. III. 2.
2016. V. 2.

Mely havi
bérlethez
tartozik
2016. II. 10. 2016. II. hó
2016. II. 10. 2016. II. hó
2016. II. 10. 2016. II. hó
2016. II. 10. 2016. II. hó
2016. III. 10. 2016. III. hó
2016. V. 10. 2016. V. hó
Fizetési
határidő

Teljesítés
időpontja
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. II. 2.
2016. III. 2.
2016. V. 2.

Tapasztalhatjuk, hogy több esetben átalakul a teljesítési időpont az
előző esethez képest. Az elkésett továbbszámlázás itt sem vezet önrevízióhoz, ugyanis továbbra is igaz, hogy nem a közműszámla szerinti
fogyasztási időszak fog számítani.
Ha a példasoron annyit alakítok, hogy a bérlet időszakát negyedévre veszem, akkor a teljesítési időpontok tekintetében ugyanazt az
eredményt fogom kapni.
A készpénzes fizetés ebben az esetben sem ad teljesítési időpont
tekintetében új eredményt.
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Közművekre kapott átalányszámlák
A közművek gyakran küldik több hónapra előre ki a számlákat, benne a becsült fogyasztás díjával. Ha a bérbeadó ilyen számlacsomagot
kap, akkor előfordulhat, hogy több hónapot számláz tovább, nyilván
figyelemmel arra, hogy a bérlőnek se kelljen hamarabb kifizetnie
a számlát, mint ahogy a bérbeadónak. Bár hozzá kell tenni, az új
áfaszabályok alapján sincs olyan kényszer, hogy a bérbeadó köteles
azt a fizetési határidőt tartani a bérlője felé, amit a közmű diktál a
bérbeadó felé.
Bérbeadó- Számlán
Bérlő
Mely
TovábbTeljesíhoz érkezik
lévő
fizetési
havi
számlázás
tési időa közműfizetési
határ- bérlet
időpontja
pontja
számla
határidő
ideje
része
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016. I. 6.–
III. 7.
II. 14.
III. 9. március II. 14.
2016. II. 5.
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016. II. 6.– IV. 6.
II. 14.
IV. 8.
április II. 14.
2016. III. 5.
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016. V. 2016.
2016.
2016. III. 6.– V. 10.
II. 14.
11.
május
II. 14.
2016. IV. 5.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A megoldás nagyon durva eredményt ad, hiszen a bérbeadónak
az általános forgalmi adót jóval hamarabb kellene megfizetnie, mindössze azért, mert adminisztrációs okokból gyorsan tovább is számlázza
a közművel a bérlő felé. Mivel a továbbszámlázás időpontja szabad
elhatározás kérdése, ezért ennek időpontja kitolásával enyhíthető a
probléma.
Bérbeadó- Számlán
Bérlő
Mely
TovábbTeljesíhoz érkezik
lévő
fizetési
havi
számlázás
tési időa közműfizetési
határ- bérlet
időpontja
pontja
számla
határidő
ideje
része
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016. I. 6.–
III. 7.
III. 1.
III. 9. március III. 1.
2016. II. 5.
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016. II. 6.– IV. 6.
III. 31.
IV. 8.
április III. 31.
2016. III. 5.
2016. II. 10.
Elsz. időszak 2016.
2016.
2016.
2016.
2016. V. 3.
2016. III. 6.– V. 10.
V. 11.
május
V. 3.
2016. IV. 5.
Látható, hogy a továbbszámlázás ésszerű keretek között történő elodázása már egy későbbi teljesítési időpontot fog adni.
Problémaként jelentkezhet, ha a közműcég éves elszámolószámlát
küld a bérbeadónak. Ha a számlán további fizetést ír elő (tehát az
átalány kevesebb volt, mint a tényleges fogyasztás), akkor is csak azzal
kell foglalkozni, hogy ezt a számlát milyen fizetési határidővel számlázom tovább a bérbeadónak, tehát nincs különleges megoldás.
Ha a számla negatív, akkor eleve korrekciós számlát kap a bérbeadó. A korrekciót a bérbeadónak is negatív korrekcióként kell(ene)
kezelnie, tehát bérleti díjként kezelendő, módosító számlát kellene
küldeni a bérlő részére. A módosító számlán teljesítési időpontot
nem is kötelező szerepeltetni (tehát nem muszáj rajta agyalni), hiszen
a módosító számla átvétele időpontjának megfelelő bevallási időszakban számolja el mindkét fél a negatívumot (a bérbeadónál kötelezettségcsökkentő tétel, a bérlőnél kötelezettségnövelő tétel lesz).
Áfamentes bérbeadás
Kérdés lehet, hogy ha bérbeadó alanyi adómentes adóalany, akkor
hogyan kell az új szabályokhoz idomulnia. Mivel az alanyi adómentes
adóalany számlakényszeres, ezért a teljesítési időpont szabályát neki

14. oldal

www.iranyadomagazin.hu

Élesben a folyamatos ügyletek számlázása

is alkalmazni kellene, de nyilván tudjuk, hogy mivel nincs fizetendő,
illetve levonható áfa a történetben, ezért gyakorlatilag nincs jelentősége a helyes alkalmazásnak.
Felmerülhet az az eset is, hogy a bérbeadásra a bérbeadó nem
választott adókötelezettséget, vagy ingyenes bérlet esetén eszébe sem
jutott, hogy válasszon. Ilyen esetben a bérbeadó a közműszámla áfáját nem helyezheti levonásba, és tárgyi adómentesen fogja továbbszámlázni. Mivel a továbbszámlázáshoz sem fizetendő, sem levonható
adó nem tapad, ezért nincs szerepe pontos fizetési határidő szerepeltetésének a számlán, talán csak akkor, ha a bérbeadó arányosítja az
áfát, hiszen akkor nem mindegy, hogy a tárgyi mentes bevétel melyik
időszakra esik.
Társasházi lakások közös költsége
Társasházi lakások esetén a közös költség továbbszámlázása külön
probléma szokott lenni. Pedig nem kell neki nagy jelentőséget tulajdonítani, a bérlő felé történő továbbszámlázáskor alkalmazott fizetési határidőnek megfelelő bérlet időszaka lesz az elszámolt időszak, és ebből
következően a továbbszámlázás időpontja lesz a teljesítési időpont.
További specialitások
Mit tegyünk azzal a bérbeadóval, aki egyéni vállalkozóként a 45 napos
halasztás intézményével élhet, vagy azzal a bérbeadóval, aki pénzforgalmi elszámolást választott? A válasz az, hogy a fentiekhez képest
semmi különlegeset. A továbbszámlázáskor a fentiekben ismertetett
teljesítési időpontokat kell szerepeltetniük a számlán, mindössze
arra jogosultak, hogy ha a bérlő nem fizet időben, akkor legkésőbb
a számlán szereplő 45. napig, illetve a tényleges fizetésig nem kell a
fizetendő áfát a bevallásban szerepeltetniük.
Ha nincs ciklikusság
Végül foglalkozzunk egy kicsit az elkésett számlázás egyik gyakori esetével,
amikor a bérbeadó igazából nem hanyagságból számláz késve, hanem a
bérlő hullámzó fizetési szokásai miatt több időszakot összevárva számláz.
A példabeli esetünk szerint a bérbeadó havi elszámolásban állapodik meg a bérlővel, a fizetési határidő a tárgyhónapot követően
első napokban kibocsátott számlát követő 8. nap. A bérbeadás adókötelezettsége be van jelentve.
A közüzemi „órák” a bérbeadó nevére vannak írva és a számla
beérkezését követően számlázzák tovább a bérbevevő részére a közműköltséget, fizetési határidő itt is a számlakibocsátást követő 8. nap.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A megállapodásban nincs rögzítve, hogy a továbbszámlázásnak mikor
kell megvalósulnia.
A fizetési módja a megállapodás szerint átutalás.
A bérbevevő részére viszont nem lett kiállítva a 2016. január 3. óta
semmilyen számla, mert nem volt fizetőképes. 2016. május 4-én jelzi
a bérlő, hogy készpénzben fizetné az összes (bérleti díj + közmű) elmaradását. Az elmaradt bérleti díj kiszámlázásaikor figyelemmel kell
lenni a 60. nap szabályára.
Bérlet
(elszámolt)
időszaka
2016. január
2016. február
2016. március
2016. április

Továbbszámlázás
időpontja
2016.V. 4.
2016. V. 4.
2016. V. 4.
2016. V. 4.

Fizetési
határidő

60. nap

Teljesítés
időpontja

2016. V. 12.
2016. V. 12.
2016. V. 12.
2016. V. 12.

2016. III. 31.
2016. IV. 30.
2016. V. 30.
2016. VI. 30.

2016. III. 31.
2016. IV. 30.
2016. V. 12.
2016. V. 12.

Csak a bérleti díjról megállapíthatjuk, hogy egy számlával nem tudjuk
megoldani, minimum három számlát kell kiállítani a háromféle teljesítési időpont miatt. Ráadásul önrevízióval is számolni kell a március
hónap tekintetében.
A készpénzben történő fizetés nem lesz hatással a teljesítés időpontjára.
Nézzük az elmaradt közműszámlákat.
KözműTovábbFizetési
számla
számlázás
határidő
érkezett
időpontja
2016. I. 10. 2016. V. 4. 2016. V. 12.
2016. I. 25. 2016. V. 4. 2016. V. 12.
2016. III. 17. 2016. V. 4. 2016. V. 12.
2016. IV. 22. 2016. V. 4. 2016. V. 12.

Mely havi
bérlethez
kapcsolódik
2016. május
2016. május
2016. május
2016. május

Teljesítés
időpontja
2016. V. 4.
2016. V. 4.
2016. V. 4.
2016. V. 4.

A közművek esetében több a rugalmasság, itt már lehet egy számlára
felvinni az összeset, és nem lesz önrevíziós kényszer sem.
Az elkésett számlázásra az élet ettől többféle esetet hozhat, a példa
nem feltétlenül használható receptként.
Összefoglalva
Összefoglalásképpen az egész cikk alapján képező – áfatörvényben
nem található – szabályt kell megjegyeznünk: a közmű továbbszámlázásakor a bérlővel szemben érvényesített fizetési határidőt magában
foglaló bérlet időszaka lesz az elszámolt időszak. Ha már tudjuk az
elszámolt időszakot, akkor ehhez hozzátesszük a számla kiállítását és
fizetési határidejét, és az új szabályokat alkalmazzuk.
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Teendők alanyi mentesség
választása esetén
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Korábban foglalkoztunk már sokat az alanyi mentesekkel, de talán ismét le lehetne írni, hogy ha egy adózónak van készlete és/vagy tárgyi eszköze év végén (amire gyakorolta adólevonási jogát), és a következő
évtől alanyi mentességet választott, akkor milyen teendői vannak, az utolsó bevallásban, illetve a következő
években. Egyáltalán, milyen esetben van teendője?
Készlet

Tárgyi eszköz

Az alanyi adómentességre való áttérésnél eltérően kell eljárni a tárgyi
eszközök és a készletek esetén.
A készletek (áruk, anyagok) esetén nincs semmilyen teendő, még
akkor sem, ha az alanyi adómentesség időszaka alatt értékesítik azokat, tehát az értékesítés adómentes lesz és a levonási jog utólag sem
fog csorbulni.
Ebből egyértelműen kitűnik, hogy ezzel a szabállyal akár vissza
is lehet élni: megalakítom a kereskedelmi céget áfakört választva,
beszerzem az értékesítendő termékeket, levonom az áfát, majd a
következő évben áttérek alanyi adómentességre. Ennek az egyszerű
receptnek ellenére nem tanácsos ilyen megoldásban direktben gondolkodni, ugyanis a NAV előjöhet a nem rendeltetésszerű joggyakorlás szabályával, és akár a levonható adót is elveheti.

A tárgyi eszközök esetén már más a pálya, de itt sem arról van szó,
hogy az átlépéskor egy összegben kell visszafizetni az áfát.
Itt a beszerzéskor levont adó figyelési időszakon belüli csepegtetett
visszafizetésének szabálya lép életbe.

A készletek esetén az alanyi adómentesség időszakában csak akkor lehet áfafizetési kötelezettség, ha ellenérték nélkül vonja ki az
adóalany a készletet a gazdasági tevékenysége köréből (például cég
esetén az ügyvezető magáncélra hasznosítja).

Ha a készletek az alanyi adómentesség
időszaka alatt értékesítik, akkor az értékesítés
adómentes lesz és a levonási jog utólag sem
fog csorbulni.
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Vegyük azt az esetet, hogy egy normál áfás vállalkozó 2014. szeptember 5-én beszerez egy 300 000 Ft + 81 000 áfa értékű számítógépet, az áfát levonásba helyezi. 2016. január 1-jétől áttér az alanyi
adómentességre.
A 60 hónapos figyelési időszak 2019. szeptember 30-ig fog tartani,
tehát 2016., 2017., 2018. évekre a 81 000 Ft 20-20%-át (kerekítéssel
16 000 Ft-ot) kell fizetendő adóként minden év soron kívül decemberi
bevallásában bevallani.
A 2019. évre vonatkozóan is lesz visszafizetendő adó, méghozzá
a 16 200 Ft ¾-e (kerekítéssel 12 000 Ft), tekintettel arra, hogy a figyelési időszak év közben lejár, de még a 2019-es évben is elég a
decemberi soron kívüli bevallás keretében bevallani ezt az összeget,
nem szükséges (csak lehetőség) 2019. szeptember hónapra soron
kívüli bevallást beadni.
Nem kell az adót bevallani, ha az nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ha visszafelé számolok, akkor ez azt jelenti, hogy egy nettó 185
ezer forintos eszközről van szó, akkor annak áfája, amit a beszerzéskor
levontunk (27%-os áfa mellett), az 49 950 Ft. Ha ezt osztjuk szét 5
évre, akkor az egyetlen évben sem éri el a 10 ezer forintot.
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Szakképzési
hozzájárulás 2015
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2015. őszi változások a szakképzési hozzájárulás elszámolására is hatással vannak. Az éves elszámolást 2016. január 12-ig
kell leadni, remélem, sikerül a cikkel elébe menni a kérdésnek. Ha
nem, akkor is olvasd el, és nyugtázd, hogy helyesen számoltál.
Módosítás 1#

Vajon helyes lehet-e az a gyakorlat, ha az alanyi adómentesség
első évében bevallja az adóalany az előbbi összegeket egy tételben?
Nem igazán, mert az adóhatóság – annak ellenére, hogy a költségvetés előbb jut az összeghez hozzá – bele fog kötni, és megállapítást tehet a későbbi években. Azokban az években, amelyekre viszont jutott
volna fizetendő adó.
Tárgyi eszköz értékesítése
Kérdés lehet még az is, hogy ha az előbbi adóalanyunk 2017. október
4-én eladja a tárgyi eszközt (mondjuk 50 000 Ft + áfáért), akkor mi
a feladata? Miután az alanyi mentességet választó adóalanyok nem
járhatnak el alanyi mentes minőségükben, ezért csak áfásan lehet értékesíteni. Ekkor természetesen és hátralévő, 2019. szeptember 30-ig
terjedő időszakkal már nem lesz teendő.
De a 2017. január–októberrel még igen, 2017. októberi vagy
decemberi soron kívüli bevallásába még bele kell raknia 16 200 ×
10/12, azaz 13 500 Ft fizetendő adót. Talán itt érdemes októberben
lerendezni az értékesítéssel együtt, hiszen akkor akár a decemberi
bevallást is el tudjuk kerülni.
Ingatlan esetén annyi csak a változtatás, hogy ott 240 hónap a figyelési időszak, illetve 2008. január 1. előtt ingatlan üzembe helyezés
esetén 120 hónap.

A szakképzési hozzájárulás adóévet követő január 12-i elszámolása minden
évben tartalmaz újdonságokat, leginkább azért, mert a szakképzési hozzájárulás adónemet rendszeresen és nagyobb mértékben módosítják. A legutóbbi,
2015. szeptemberi módosítás is hatással van az éves elszámolóbevallásra.
Az egyik változás az volt, hogy az ún. duális képzés keretében történő
szakmai gyakorlatra érkező hallgató után is lehet kedvezményt elszámolni,
ami hallgatónként, és ténylegesen a vállalkozónál ott töltött naponként 4530
Ft-ot jelent. Figyelemmel kell ugyanakkor arra lenni, hogy ha 2015. évben a
duális képzésre tekintettel bármekkora összeget is számolunk el éves szinten,
akkor csak nulla forintig vihetjük le a kötelezettségünket, tehát visszaigénylésről nem lehet szó. 2016. évtől működik csak az a szabály, mely szerint duális
képzésre tekintettel elszámolt összeg mellett is lehet visszaigényelni adót.
Módosítás 2#
A másik változás az volt, hogy az új szakképzési törvény alapján indított
esti, illetve levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás
esetében (ilyen képzésben részt vevő tanulóval köt tanulószerződést
a vállalkozó) is elszámolható csökkentő tétel, méghozzá ugyanúgy a
453 000 Ft-os alapnormatívából kell kiindulni, melyet szakmánként
meghatározott súlyszorzóval kell megszorozni, és utána az esti oktatás
esetén 60%-kal, levelező oktatás esetén 20%-kal lehet figyelembe venni.
Ezt az új csökkentő tételt 2015. szeptember hónaptól lehetett leghamarabb elszámolni a tanulószerződéssel rendelkező, ámde felnőttoktatás
keretében képzett tanulókra tekintettel. A csökkentő tétellel ugyanúgy
kell bánni, mint a „normál” tanulószerződéses csökkentő tétellel, azaz,
ha csak önmagában ilyen csökkentő tételünk van, akkor azt negatív adóként (kötelezettséget meghaladó kedvezmény) vissza is igényelhetjük.
Ami mindenkinek fontos
Nem új szabály, hogy az utolsó, december havi szakképzési hozzájárulás elszámolás éves adatokat kell, hogy tartalmazzon, és nem csak a decemberieket.
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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.
Használt cikkekkel foglalkozó vállalkozás 2015. január 1-jétől alanyi adómentességet választott, de
határérték-túllépés miatt kikerült onnan. Mikor alkalmazhatja újra a különbözeti adózást?
A kérdést úgy értelmezzük, hogy egy használt
cikkek adásvételével foglalkozó cég 2015.
január 1-jétől alanyi mentességet választott,
de előtte a különbözet szerinti adózás alapján fizette az áfát. Úgy alakult az élete, hogy
2015 őszén átlépte az alanyi adómentesség
értékhatárát, és újra áfakörbe kell jelentkeznie.

?

Van egy olyan áfaszabályunk, mely szerint a belföldön nyilvántartásba vett viszont-
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eladó – a NAV-nak tett előzetes bejelentése
alapján – dönthet úgy is, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza a különbözet- vagy árrésadózás speciális rendelkezéseit, és ettől a választásától a választása
évét követő második naptári év végéig nem
térhet el.
A helyzet az, hogy az alanyi mentesség
választásával arról döntött, hogy a
használt cikkek kereskedelmére nem alkalmazza a különbözet szerinti
adózást. Ha ez így van,
akkor leghamarabb 2018.
január 1-jével választhatja
újra a különbözet szerinti
adózást, addig normál áfával kellene a
használt portékát
értékesíteni.
Ha a kérdés
úgy szólt volna, hogy 2016.
évre önkéntesen
tér vissza az adóalany az áfafizetők
világába, akkor is pont ugyanez lesz a helyzet,
tehát neki 2018. január 1-jével választható
csak újra a különbözet szerinti adózás.
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Válasz-adó

Az Szja-tv. 3. § 93. pontja definiálja a nyugdíjbiztosítást. Igénybe veheti-e a 20% adójóváírást az, akinek a nyugdíj-biztosítási szerződés megkötésekor
(2015. évben) már nincs 10 éve a nyugdíjba vonulásig?
A rendelkezés – azaz a befizetett díj 20%-ának
adóból való utalása – nyugdíj-biztosítási szerződés esetén csak akkor működik, ha a nyugdíjbiztosítás fogalmának megfelel a kérdéses
szerződés.
A kritikus feltétel azt mondja, hogy a
szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási
eseményre tekintettel történő teljesítéséig
legalább 10 év teljen el. Ez a feltétel azonban nem vonatkozik arra a szerződésre, ha
a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított
10. év végéig vagy a biztosított haláláig
nyújtják.
Meg kell tehát nézni, hogy milyen
szerződéssel van dolgunk, és ha a kivételek közé tartozik, akkor mehet
a 20%-os rendelkezés, egyébként
valóban nem írható jóvá az
adóból a befizetett díj 20%-a.
És természetesen a biztosító
igazolása is kell a rendelkezéshez.

?

További

hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:

www.iranyadomagazin.hu

www.iranyadomagazin.hu
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A munkaviszony
megszüntetése
közös megegyezéssel
Szerző: Dr. Kártyás Gábor

A közös megegyezés lényege, hogy a munkaviszony
megszüntetése a felek kölcsönös, valódi, félreérthetetlen akaratán alapul. A jogviszony megszüntetésének valamennyi körülményéről a felek maguk
állapodhatnak meg, lényegében bármiben megegyezhetnek. Közös megegyezéssel mind a határozott, mind a határozatlan idejű munkaviszony bármikor megszüntethető [a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 64. § (1) bek. a) pont].
A közös megegyezés jellemzői
A közös megegyezés esetén is formai követelmény az írásba foglalás.
Ugyanakkor, ha a formai okokból érvénytelen nyilatkozat alapján létrejött tényleges helyzetet a felek tudomásul vették, utóbb annak érvénytelenségére nem hivatkozhatnak [Mt. 22. § (4) bek.]. Például, egy esetben
a munkavállaló kezdeményezte a munkaviszony megszüntetését közös
megegyezéssel. Ezt a munkáltató szóban elfogadta, s bár írásba foglalása
elmaradt, a felek a munkaviszonyt fel is számolták. A munkáltató valóban
nem tudta bizonyítani, hogy a munkavállaló kérelmét a szóbeli elfogadáson túl alá is írta, mindenesetre ennek megfelelően a felek elszámoltak,
vagyis a kötelező alakiság nélkül a felek kifejezett szándéka szerint jártak
el a munkaviszony megszüntetésénél. A megfelelő alakszerűség hiányában a munkaviszony a felek által megjelölt napon és módon megszűnt,
ami ezért utólag nem tekinthető jogellenesnek (EBH1999. 42).

A közös megegyezést nem gátolja,
hogy a munkavállaló felmondási tilalom vagy
korlátozás alá esik.
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A közös megegyezés akkor érvényes, ha azt mindkét fél aláírja, és
egyértelműen meghatározza, hogy milyen időpontban szűnik meg a
jogviszony. A megállapodás jogszerűségét azonban nem érinti, ha azt
a felek nem egyszerre írják alá (BH2008. 29).
A közös megegyezés tartalmi kellékei
A közös megegyezésben minden esetben meg kell jelölni a felek
nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges
adatait is. A munkáltató köteles a megállapodás írásba foglalásáról
gondoskodni és ennek egy példányát a munkavállalónak átadni (Mt.
23. §).
A munkáltató szempontjából a közös megegyezés nagy előnye,
hogy nem kell megindokolni. Így nem merülnek fel olyan jogi kockázatok, mint a felmondás indokolásának jogszerűsége kapcsán. Ha
a munkavállaló aláírta a megállapodást, akkor utólag neki kell bizonyítani azt, hogy a munkáltató valamilyen jogellenes eszközzel vette
rá a megegyezésre. Míg tehát a felmondás indokának valóságát és
okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania [Mt. 64. § (2) bek.],
addig a közös megegyezés megtámadása esetén a bizonyítás terhe a
munkavállalóra esik. Másrészt, a közös megegyezéssel, tehát a munkavállalóval kötött kompromisszum útján a munkáltató megkerülheti

www.iranyadomagazin.hu

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

Dr. Kártyás Gábor

ben adott juttatásban részesül. Ennek mértékében attól függetlenül
állapodhatnak meg a felek, hogy az Mt. szerint amúgy járna-e a munkavállalónak végkielégítés, és ha igen, milyen összegű. Az is lehetséges,
hogy a munkavállaló a közös megegyezés közlése utáni időre mentesül
a munkavégzési kötelezettség alól, és csak egy közbeiktatott idő letelte
után szűnik meg a munkaviszonya. E köztes időre pedig távolléti díja,
alapbére vagy bármilyen más meghatározott díjazás illeti meg.
A közös akarathoz kötöttség

a felmondás kötött szabályait, adott esetben annak jelentős költségeit. Például, a közös megegyezést nem gátolja, hogy a munkavállaló
felmondási tilalom vagy korlátozás alá esik.
A közös megegyezés időbeli hatálya
A közös megegyezés időbeli hatályát a felek határozzák meg, így az
lehet azonnali hatályú vagy valamilyen „felmondási idővel” késleltetett is. Felmondási idő közbeiktatása esetén szintén a felek megállapodásától függ, hogy azt a munkavállaló köteles-e ledolgozni, vagy
(részben) mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A közbeiktatott
idő hossza nem korlátozott. A közös megegyezés sem lehet azonban
visszamenőleges hatályú. Érvénytelen tehát az olyan megállapodás,
amely szerint a felek egy korábbi időponttól szüntetik meg a munkaviszonyukat.
A munkavállalót megillető juttatások rendezése közös megegyezés esetén
Arról is a feleknek kell megegyezni, hogy milyen juttatások illetik meg
a munkavállalót a munkaviszony végével. Lehetséges, hogy a közös
megegyezés alapján a munkavállaló végkielégítés jellegű, egy összeg-

Gyakran előfordul, hogy a munkáltató felmondás közlése helyett
rábeszéli, adott esetben ráveszi a munkavállalót, hogy fogadja el a
közös megegyezéses megszüntetésre vonatkozó ajánlatát. Ehhez a
leggyakoribb eszközök a különböző többletjuttatások felajánlása (pl.
törvényi mértéknél magasabb összegű végkielégítés, a munkaviszonyának megszűnéséig hátralevő idő alatti mentesülés a munkavégzés
alól, díjazás ellenében stb.).
Ha viszont a munkáltató jogellenes kényszerrel, fenyegetéssel,
esetleg megtévesztéssel veszi rá a munkavállalót a megegyezés elfogadására, akkor az ilyen megállapodást a munkavállaló erre hivatkozva megtámadhatja, és a munkaviszony megszüntetése sikeres
megtámadás esetén jogellenes lesz (Mt. 28. §, lásd még alább). Jogellenességet eredményez az a körülmény is, ha a munkavállalónak nem
biztosítanak megfelelő időt az ajánlat megfontolására.
Ha viszont a munkáltató a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés vagy valamely magatartás miatt, például fegyelmi eljárást,
azonnali hatályú felmondást vagy a kártérítési felelősség érvényesítését helyezi kilátásba, e körülmény nem jelent jogellenes fenyegetést,
hiszen e szankciókkal a munkáltató jogszerűen élhetne egyébként is
(BH1998. 50, BH2002. 74).
A közös megegyezés megtámadása
A közös megegyezés megtámadására leggyakrabban akkor kerül sor,
ha a munkáltató a megszüntetés körülményei tekintetében a munkavállalót megtévesztette, vagy annak aláírására jogellenes fenyegetéssel vette rá, vagy kényszert alkalmazott. A fizikai kényszerítésnél
gyakoribb a pszichikai kényszer, például, amikor a munkavállalót
megfontolási idő biztosítása nélkül kényszerítik arra, hogy nyomban
döntsön a közös megegyezés elfogadásáról. A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés felismerésétől vagy jogellenes fenyegetés, kényszerítés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik.
Hat hónap elteltével a megtámadás joga már egyáltalán nem gyakorolható. A közös megegyezés megtámadása esetén az írásos megtámadó nyilatkozatot a másik féllel kell közölni [Mt. 28. § (7-8) bek.].
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Katások iparűzési adója
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ugye, tudjuk, ez az az adónem, ahol könyvelő nélkül is könnyen döntést hoznak a vállalkozók. És reméljük,
azt bejelenteni sem felejtik el. Na, addig is, amíg esetleg egy-egy kérdéssel mégis megkeresnek, nézzük meg
a katás adóalanyok iparűzésiadó-választási lehetőségeit.
Lehetőségek
A katások a helyi adótörvény szerint háromféle lehetőség közül választhatnak:
A normál iparűzési adó, azaz árbevételből levonva az anyagköltség, eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatások értéke,
és ezután kell számolni a településre érvényes iparűzési adó mértékét. Ez persze a katás vállalkozásoktól elég idegen, hiszen nyilván nem
sok költségük van, így ezzel a módszerrel gyakorlatilag a bevételük
után adóznak.
Lehet azt a módszert is választani, hogy az adó alapja a nettó árbevétel 80%-a, és ezután kell megfizetni a településre jellemző adómértéket. Ez akkor lehet jó, ha az árbevétel kisebb, mint 3 125 000 forint,
persze ennek magyarázata a harmadik lehetőségből vezethető le.
A tételes adóra leginkább jellemző módszer az, amikor az adó
alapja településenként 2 500 000 Ft, és ezután kell fizetni az adott
településre vonatkozó iparűzési adót. Ez lesz a legjobb annak, akinek
egyetlen településen van székhelye (és nincs másik városban telephelye), illetve az árbevétele a már előbb említett 3 125 000 forintnál
magasabb. Ha több önkormányzathoz is tartozik a vállalkozás, akkor
a 2,5 millió forint adóalapot nem osztani kell, hanem minden önkormányzatra ez alapján kell számolni. Itt már könnyen kijelenthető,
hogy akkor inkább maradjunk a 80%-os módszernél, és azt osszuk
szét a településekre.
Választás
Nagyon üdvözítő, hogy ennyi lehetőség közül kiválaszthatjuk a számunkra legkedvezőbbet, de vajon tudjuk-e előre, illetve a választásra
kapott határidőig, hogy nekünk melyik is a jó? Az árbevételt leginkább
csak utólag tudjuk pontosan, ezért a 2. és a 3. lehetőség közül sokszor
nem egyszerű dönteni. A kata bevezetésekor még az volt a szabály,
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hogy az adóalanyiság választását követő 15 napon belül dönteni kell,
amit nem lehet megváltoztatni. Elég merevnek tűnik, hogy évekre előre meghatározzuk a várható árbevétel nagyságát.
Szerencsére az évek során ez a szigor enyhült.
2014. I. 1-jétől változott a helyi adókról szóló törvény, és lehet változtatni az eredetileg választott adózási módon, de ennek feltétele, hogy
a változásbejelentő január 15-ig beérkezzen az önkormányzathoz.
2016-tól ez a szabály ismét módosult. Az adóalanyiság választásától számított 15 napos határidő 45 napra emelkedett, és ezzel párhuzamosan a változtatás lehetősége január 15. helyett február 15-ig áll
rendelkezésre.

A változtatás lehetősége január 15. helyett
február 15-ig áll rendelkezésre.
Például, ha 2015-re a kataalany az általános szabályok szerinti
vagy a nettó árbevétel 80%-ában állapította meg adóját, akkor ezen
döntéséről a 2015. adóévi bevallásban, tehát utólag kell nyilatkoznia.
Ha 2016. évtől már tételes adóalap szerint kíván adózni, akkor ezen
adózási mód választásáról az adóévre előre, legkésőbb 2016. február
15-ig kellett nyilatkoznia változásbejelentési nyomtatvány benyújtásával. Azt még fontos tudni, hogy a változásbejelentésre nyitva álló
határidő jogvesztő, illetve a bejelentkezési, bejelentési és bevallási
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
A változtatás lehetősége tehát jól jöhet a vállalkozásoknak, a gond
már csak az, hogy a tételes adóalap (2,5 millió) szerinti adózást előre
kell választanunk, tehát legalább egy évre előre mégis tudni kell a
várható árbevételt a helyes döntéshez.
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Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
februárban

Vezércikk

Fuvarosok napidíja

Folyamatos ügyletekről ismét

Az év végi változások kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi napidíjak esetében változott az adómentes határ mértéke azoknál, akik
munkakörük szerint árufuvarozással, személyszállítással foglalkozó
munkavállalók. Persze az adómentesség egy határ, a napidíj mértékét továbbra is a munkáltató határozza meg, de azért biztos vagyok
benne, hogy sok esetben lesz majd segítség az adómentesség emelkedése.

Már ebben az újságban is szokatlanul hosszú cikket olvashattál a folyamatos ügyletek teljesítési időpontjának változásával összefüggésben. Így az év elején fontosnak tartjuk a téma részletes tárgyalását, így
a 2016. január folyamán felmerülő kérdések alapján összegyűjtünk
még egy csokorra való információt, figyelemmel a 2016. február 20-ai
első megmérettetésre.

Követelések engedményezése az áfában

Őstermelő, családi gazdálkodó
Az év eleji első legnagyobb feladat az egyéni vállalkozók szja-bevallása. Több cikkben is próbálunk ehhez segítséget adni, beleértve az
őstermelők speciális kérdéseit is. Egyik ilyen például, hogy miként kell
bevallani a 2015. évben eladott terményt, ha az csak 2016-ban rendeződik pénzügyileg. Milyen eset lehetséges, amikor ez mégis lehet
2015. évi bevétel.

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

Az engedményezés alapvetően egy háromszereplős ügylet, amikor az
egyik cég követelését egy másik cégnek adja át, és erről a kötelezettet tájékoztatják. Nála valójában annyi változik, hogy mostantól másnak tartozik. De aki „eladja” a követelését, annak kell-e számolnia áfával? Számára
valójában annyi történik, hogy más fizeti meg azt a követelését, mely után
az értékesítéskor már fizetett áfát. Az ügy azonban nem ilyen egyszerű.
Cikkünkben egy az alapszintű, háromszereplős ügyletet mutatunk be.

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. Ha egy cég adóköteles és adómentes tevékenységet
is folytat, levonhatja-e az áfát teljes egészében az
adóköteles tevékenységével összefüggésben?
a) Igen, ami kizárólag az adóköteles tevékenységgel összefüggésben
merül fel, az korlátozás nélkül levonható.
b) Nem, a levonható adó arányosítással vonható csak le.
c) Az az adózó választásától függ, és ha bejelenti a tételes elkülönítést, akkor az adóköteles tevékenységére jutó adó teljes mértékben levonható.
3. Hogyan kell meghatározni 2016-tól a bérleti díjhoz
kapcsolódó rezsi esetében a teljesítési időpontot?
a) A teljesítési időpont a rezsi időszakának utolsó napjától függ.
b) A teljesítési időpont a rezsi időszakát magában foglaló bérleti időszaktól függ.
c) A teljesítési időpont a bérlővel szemben érvényesített fizetési határidőt magában foglaló bérlet időszaka lesz az elszámolt időszak.

4. Egy vállalkozás alanyi mentességet választ január
1-jétől. Milyen teendője van azzal a készlettel, melynek beszerzésekor élt az adólevonási joggal?
a) A választást megelőző utolsó adóelszámolási időszakban a levonható adót vissza kell fizetni.
b) Nincs teendő, mert ha az értékesítés adómentes lesz, a levonási
jog utólag sem fog csorbulni.
c) Év végén nincs teendő, de az adómentes értékesítéskor kell majd
a levont áfát visszafizetni.
5. Hogyan kell a decemberi 08-as bevallásba a szakképzési hozzájárulást bevallani?
a) Decemberben az egész évi adóalapot és adót be kell vallani.
b) Miután 1–11 hónapban bevallottuk a havi adót, és a folyószámlán elő is írták, decemberben is csak a decemberi adót kell bevallani
c) Fel kell tüntetni az éves adatot, majd ebből levonjuk az 1-11 hónapra már bevallott összeget.
+1. Milyen dátummal lehet egy munkaszerződést közös
megegyezéssel megszüntetni?
a) Közös megegyezésnél bármi megengedett, a felek közös akarata
érvényesül.
b) Lehet azonnali hatályú vagy bármilyen előremutató dátum.
c) A közös megegyezés csak azonnali hatályú lehet.

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

1. Igénybe veheti-e az élettárs a közösen nevelt, de
nem saját gyermeke után a családi adókedvezményt?
a) Nem, azt csak a szülő igényelheti.
b) Év közben nem, de év végén a kedvezményt az élettársak megoszthatják egymás között.
c) Igen, akár év közben, akár év végén, feltéve, hogy azonos lakcímen laknak, és legalább 1 éve hivatalosan is élettársak.

