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Kinek kell pénztárgép?

TARTALOM
Kinek kell pénztárgép? 1. oldal

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A 2016. szeptemberi módosítás miatt ismét pénztárgéplázban él a
szakma. Számolatlanul érkeznek a kérdések arra vonatkozólag, hogy
kinek kell és kinek nem kell online pénztárgépet tartani. Csokorba szedtünk számos esetet annak érdekében, hogy kellő időben felkészülhessünk az őszi időpontra.

Költség
továbbszámlázása

Egyesület adományboltot nyitna. Kell-e
neki pénztárgép?
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Az adományboltnak célszerű első körben
a TEÁOR-számát besoroltatnia, ha az nem
egyértelmű. Amennyiben a 47.1 – 47.7 vagy
47.91 besorolást kapja az adománybolti tevékenysége, akkor kellene a pénztárgép (vagy
számlaadás mellett havi adatszolgáltatás ezekről az ügyletekről).
Egy kereskedelmi cégnek kell-e pénztárgép, ha kizárólag vállalkozóknak

értékesít, üzlete nincs, csak bemutatóterme? Kizárólag megrendelésre készít
terméket és arról áfás számlát ad.
Az ő esetükben nem kell a pénztárgép. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ha bemutatóteremből, bankkártyával vagy készpénzzel olyan
magánszemély vásárol, aki nem adja meg
a számla vevő adatait, akkor pénztárgéppel
kell nyugtát adni (vagy az ilyen személynek
nem adja el). Ez igaz arra az esetre is, ha ez
a magánszemély előzetesen megrendelte a
terméket.
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Műkörmös vagy kozmetikus szoláriumot is működtet. A pénztárgépbe mindkét bevételét be kell ütnie?
Csak a szoláriumot köteles beütni a pénztárgépbe, és csak 2016.
szeptember 30-tól.
Hajápolási cikkeket árusító webshopnak egy fodrászüzlet
(más adóalany) a csomagátvételi pontja. A vásárlás kifizetésekor (bankkártyás elektronikus) számlát generál a rendszer.
A pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség egyik feltétele,
hogy üzletben vagy mozgóboltban valósítsa meg az adóalany a terméke értékesítését vagy a szolgáltatása nyújtását. A webshop a fodrászüzletnek nem bérlője, nem tulajdonosa, azaz nem a saját üzletében
értékesíti a terméket. Innentől kezdve nem jutunk el a pénztárgépes
nyugtaadás kötelezettségéig. Az elektronikus számla megfelelő a bizonylatolásra, nincs adatszolgáltatási kötelezettség sem.
Előfordulhat, hogy a vendég a fodrászüzletben szeretne vásárolni. Megfelelő-e az az eljárás, ha a fodrász segít a webshopos
rendelésben: fizetés bankkártyával vagy készpénzben, akkor
a fodrász pénztárbizonylaton átveszi az ellenértéket, a rendszer automatikusan generálja az e-számlát?
Az előző kérdésre adott válasz itt is helytálló, amíg a webshop lesz az
eladó és a fodrászatba betérő vendég a vevő, addig nincs pénztárgéphasználati kötelezettsége a fodrásznak.
Minősíthetik-e üzlethelyiségnek a fodrászüzletet és kell-e
ilyenkor a pénztárgép?
A fodrászat üzletnek minősül az áfa szempontjából, tehát ha a fodrász
a SAJÁT nevében csak terméket értékesít (tehát nem a szolgáltatása
részeként), akkor ahhoz kellene a pénztárgép (vagy számlaadás mellett havi adatszolgáltatás ezekről az ügyletekről).

Aerobicóra tartásához szeptember 30-tól kell-e pénztárgép?
Itt megint csak érdemes a KSH-tól TEÁOR-besorolást kérni. Valószínűleg a 93.13 alá a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények
fognak csak bekerülni, egy többcélú termet bérlő aerobicedző szolgáltatása eleve nem igényli az előbb felsorolt klubok felszereltségét, így vélhetően az előbb említett TEÁOR-számtól eltérő besorolást kellene, hogy kapjon, és nem kell pénztárgép. Nagyon fontos,
hogy a KSH-besoroláshoz adjon meg minden információt (milyen
felszereltségű teremben nyújtja a szolgáltatást, kb. mekkora létszámnak).

Nagyon fontos, a KSH-besoroláshoz
minden információval rendelkezzünk,
hogy eldönthessük, kell-e pénztárgép.
Ha személyi edző órát tart 2-3 embernek, akkor neki kell-e
szeptember 30-tól pénztárgép?
Tegyük fel, hogy a szolgáltatást fitnesz- vagy testépítő klubban nyújtja
az edző (egyébként a kérdés nem lenne kérdés). Itt kétféle konstrukciót tudok elképzelni:
1. A személyi edző kifizeti a fitnesztermet a saját és az ügyfelei nevében is (nem kompletten bérli ki a termet), és a saját szolgáltatásával együtt fizetnek az edzésben részesülők neki. A személyi
edző által nyújtott szolgáltatás így már nem a 93.13 alá fog tartozni,
tehát nem lesz pénztárgépköteles.
2. A személyi edző magának külön kibérli a termet, és az edzésben
részesülők is külön kibérlik a termet. A személyi edző szolgáltatása
szintén nem lesz pénztárgépköteles, viszont az edzőterem szolgáltatása az edzésben részesülők felé már az.

Állandó helyen cukrászda üzemel. Ha kitelepül, használhatja-e
ott a pénztárgépet?
Van-e bejelenteni valója ezzel kapcsolatban?
Kitelepülés esetén használható a pénztárgép, de nem kötelező.
Fontos, hogy ha egy adott üzletben és kitelepüléseken is használja
a pénztárgépet, akkor állandó telephelyes pénztárgépként jelentse be a NAV-hoz (ha változó telephelyesként van bejelentve, akkor
változásbejelentővel állandó telephelyesre írassa át).
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Autómosónak (kézi és automata is) kell-e szeptember 30-tól
pénztárgép?

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kell-e pénztárgép a házhoz menő gyógymasszőrnek?

A kézi és gépi autómosók bekerülnek a pénztárgépes körbe (a 45.20as TEÁOR-ba az autómosók benne vannak). Ez alól azok az autómosók
a kivételek, ahol nincs kezelőszemélyzet, tehát a pénz bedobását követően használható az autómosó.

Nem kell a pénztárgép, mivel nem a saját üzletében (garázsában, lakásában, szalonjában) nyújtja a szolgáltatást.
Csak zárójelben jegyzem meg, ha orvosi masszázs és terápia a szolgáltatás tárgya (TEÁOR: 86.90), akkor még üzletben nyújtott szolgáltatás esetén sem kell a pénztárgépes nyugta.

Gumi- és felnijavítással és szereléssel foglalkozó kft.-nek
kell-e pénztárgép? (A cég gépjárműjavítással nem foglalkozik.)

Kell-e pénztárgép az antikváriumban, használt cikkeket, régiségeket árusító üzletnek?

A 45.20-as TEÁOR-ba a gumijavítók és -szerelők benne vannak,
szeptember 30-tól pénztárgép-használati kötelezettség náluk is
belép.

A különbözet szerinti adózás esetén nem kell az adót felszámítani az
eladónak, ugyanakkor ez nem mentesíti a számlaadási kötelezettség
alól. Mivel van számlaadási kötelezettség, ezért a nyugtaadás nem
zárható ki (tárgyi adómentes tevékenység esetén zárható ki a nyugtaadási kötelezettség). A használtcikk-kiskereskedelmet a TEÁOR 47.7
tartalmazza, tehát kell a pénztárgép.

Autószerelő kft. eddig számlázóprogrammal készítette
el vevőinek (magánszemélyek és vállalkozók) a számlát. Mikortól kötelező neki a pénztárgép? Ha továbbra is
számlázóprogrammal számláz, akkor mit kell beütni?
A magánszemélynek kiállított készpénzes számlákról
kell-e a NAV-nak jelentenie havonta, ha nem üti be a pénztárgépbe?
Szeptember 30-tól mindazon ügyfeleiknek pénztárgépes nyugtát kellene adniuk, akik nem kérnek számlát. A többiek esetében marad a
számla. Ha viszont mindenkinek tudnak továbbra is szabályos számlát
adni, akkor nem kell a pénztárgép, és küldeni kell a havi adatszolgáltatást (PTGSZLAH). A számlára szeptember 30-tól is ugyanazt kell beírni, mint előtte, nagyon fontos, hogy a vevő neve és a címe az ügyfél
által bediktált adat legyen.
Az a verzió nem működik, hogy van pénztárgép, de annak is számlát ad, aki nem kér. Itt a havi adatszolgáltatás is kevés, ez szabálytalan
megoldás.
Kell-e pénztárgép a pedikűrösnek, aki masszíroz is?
Itt is fontos lenne tudni, hogy milyen masszírozásról van szó:
• Ha pedikűrös szolgáltatásához kapcsolódó masszírozásról beszélünk, akkor a jellegadó pedikűrösi szolgáltatás (ami ugye
nem lesz pénztárgépköteles szeptember 30-tól) miatt a masszírozásról sem kell pénztárgépes nyugta.
• Ha a masszírozást önállóan is nyújtja (különösen, ha testmas�százsról van szó), akkor a masszázsról kell a pénztárgépes nyugta szeptember 30-tól.

Egy fitneszteremben, ha nincs külön recepció, akkor a megbízási szerződéssel órát adó edző kezelheti-e a pénztárgépet, ha
a szerződésük és a pénzkezelési szabályzat ezt tartalmazza?
(A NAV azt mondta, hogy csak munkavállaló vagy a társas
vállalkozó nyúlhat a géphez. Mi erre a törvényi előírás?)
A pénztárgépet bárki használhatja, tehát attól nem szabálytalan a
nyugta, hogy a pénztárgépbe akár egy arra felhatalmazott (de alkalmazottnak nem minősülő) beüti az összeget, majd szabályosan átadja
a nyugtát.
A gondok inkább abból származhatnak, hogy ezért a munkáért milyen díjazást kap, be van-e valamilyen formában jelentve mint alkalmazott vagy megbízott? Meg tudja-e valamilyen módon védeni, hogy
ingyen besegít a nyugtaadást illetően a tulajdonosnak? Azt is díjazásnak kell tekinteni, hogy mondjuk neki valamivel olcsóbban számolják
fel a terembérletet. Esetleg megoldást jelenthet, ha az edző egyéni
vagy társas vállalkozó, és az üzemeltetési szolgáltatását beszámlázza a
teremnek. Szóval nem nyugtaadási szempontból problémás a kérdés.
Létezik-e többfelhasználós pénztárgép? Alanyi adómentes és
normál áfaalany használna együtt pénztárgépet. Lehet?
Kétvállalkozós pénztárgép létezik, és az is csak üzemanyagkút-kezelő
pénztárgép lehet. Innentől kezdve viszont lehetnek vegyes jogállásúak. A pénztárgépes rendelet (48/2013. NGM-rendelet) részletesen
taglalja, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy ilyen pénztárgépnek.
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Sok esetben előfordulhat, hogy a cég részére kiszámlázásra kerül olyan költség, mely valójában nem az ő
terhe, így azt szeretné továbbterhelni. Annak szeretnénk a végére járni, hogy milyen adózási és számviteli
szabályokra kell odafigyelnie, aki szeretne a pénzéhez jutni ezen költségek tekintetében.
Eredménykimutatáson kívüli tétel
A szakmai körökben elterjedt általános nézet szerint számviteli szempontból a költségátterhelések túlnyomó többsége tartalmilag szolgáltatás igénybevételét és nyújtását jelenti. Ezekre visszatérek majd később.
Persze előfordulhat az is, hogy eredménykimutatáson kívüli eseményként számolható el a teljes tranzakció. Ilyenkor valójában az
történik, ha egy társaság valójában más valaki helyett fizeti meg a
szolgáltatás ellenértékét.
A szolgáltatás ellenértékének megfizetésekor egy követelés keletkezik a másik (a szolgáltatást igénybe vevő) társasággal szemben. Erre az
esetre tipikus példa a vámjogi képviselet, amikor a vámjogi képviselő
megfizeti a társaság helyett a vámot és az importáfát az ügyfele nevére
szóló határozat alapján, majd ezt fizetési kötelezettségként előírja az ügyfele számára valamilyen számviteli bizonylat (nem számla) segítségével.
Hasonló helyzet keletkezik, ha például az ügyvéd átvállalja a társasági szerződés módosításának illeték és közzétételi díjának befizetését. Ebben az esetben a cég nevében történik meg a befizetés, de a
díjat a cégtől egy pénztárbizonylaton átveszi.
Ezeket az eseteket tehát onnan ismerjük meg, hogy annak a konkrét díjnak vagy adónak nem mi vagyunk a kötelezettje, csak átvállaljuk
annak befizetését.
Több munkáltató, egy munkavállaló
Ebben az esetben már komoly fejtörést okozhat a megosztás. De mi
előtt belemegyünk a lényegébe, nézzük, miről is van szó.
Tegyük fel, hogy a munkáltató cég egy vállalatcsoport tagjaként olyan
munkakörben alkalmaz munkavállalót (pl. könyvelőt, szakjogászt, adószakértőt, recepcióst, portást stb.), amely munkakörben végzendő feladatok ellátása a többi tagvállalat részére is szükséges lenne.
Jól jöhet a munkáltatók számára egy olyan jogi megoldás, amely biztosítani tudja, hogy egy munkaszerződés aláírásával mindannyian munkaviszonyba kerüljenek az adott munkavállalóval és közös jogviszonyukat ezen egy jogi dokumentumba foglaltan szabályozzák, illetve a maguk
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Ha eredménykimutatáson kívüli tételként számoljuk el, akkor a szolgáltatás ellenértékének
megfizetésekor egy követelés keletkezik a másik (a
szolgáltatást igénybe vevő) társasággal szemben.
között kialakított elvek mentén, arányosan, egymás közt megosztva
viseljék a munkavállaló foglalkoztatásának költségeit, anyagi terheit. Az
új Mt. a „Több munkáltató által létesített munkaviszony” jogintézményének bevezetésével ennek lehetőségét teremtette meg.
A több munkáltató által létesített munkaviszony esetében tehát a
jogviszony egy munkavállaló és több munkáltató között jön létre. A
felek egy munkaszerződést kötnek, amelyben egy munkakört állapítanak meg, amely munkakörbe tartozó feladatokat valamennyi munkáltató felé el kell látni. A megállapodásnak mindenképpen része, hogy
a munkavállalóval kapcsolatosan felmerült költségeket milyen arányban, milyen módszerrel osztják meg egymás között. Maguk között
kijelölik azt a munkáltatót, aki a bevallási és a hatóság felé fennálló
befizetési kötelezettségének eleget tesz.
És akkor megérkeztünk a költségátterhelés témakörére. Az igazi
gond, hogy semmilyen szabály nem tisztázza az elszámolásra vonatkozó információkat. Viszont az eset nagyon jó példa arra, ha meg akarjuk érteni az „én költségem-te költséged” eseteket. Ami talán később
könnyebb döntésekhez segít.
Lehet úgy is értelmezni, hogy az, aki a bevallást beadja és a befizetést megteszi, ő a költségét a többieknek átszámlázza. Persze a „számla” csak képletes, hiszen itt nem egy valódi szolgáltatásnyújtásról van
szó, tehát áfafizetési kötelezettség nem merülhet fel.
Ebben az esetben is még további két megoldás is jár kézen-közön:
• az egyik, hogy a cégek egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként számolják el az átterhelt részt,
• a másik pedig az, hogy a kijelölt munkáltató a bérköltség és
járulék csökkentését számolja el, míg a másik pedig a saját bér
és járulékai közé könyveli az átterhelt részt.
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És persze lenne egy harmadik megoldás is, ráadásul a Nemzetgazdasági Minisztérium informálisan ezt megerősítette. Miszerint
a több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a részt vevő
munkáltatóknak oly módon kell megosztani egymás között a járulékköltségeket, hogy a másik munkáltatóra átterhelt személyi jellegű ráfordítás végeredményben nem jelenik meg sem a ráfordítások, sem
a bevételek között.
Tehát valójában az előbb már tárgyalt eredménykimutatáson kívüli
tétel merülne fel, és a kijelölt munkáltató követelésbe venné azt a részt,
ami nem az ő költsége, míg a másik bérként és járulékként számolná el
a rá eső részt, a másik társasággal szembeni kötelezettségként.
Cég által fizetett magáncélú kiadás
Előfordulhat olyan eset, hogy a cég nevére szól egy olyan költség,
mely nincs összefüggésben az üzleti költségekkel.
Ilyen eset lehet akár az is, hogy a lakásunkban működő társaság,
amelynek ott a székhelye, úgy veszi igénybe az internetszolgáltatást,
hogy mellette a tévé-előfizetési csomag is rajta van a számlán.
Ebben az esetben is kreatívak a könyvelők.
Van, aki nemes egyszerűséggel csak annyit könyvel le a számlából,
ami a cégben elszámolható, azaz a számlának csak egy részét. Ez a
megoldás végeredményében akár még jó is lehet, de azért ez igencsak feszegeti a számviteli törvény bizonylati fegyelemre vonatkozó
előírásait.
Olyan megoldást is láttam már, hogy az elszámolható rész lett
könyvelve költségként, a többi pedig elkülönítve ráfordításként, mel�lyel év végén adóalapot emeltek, mint nem vállalkozási költség. Ez a
megoldás azért bőven rejt adózási kockázatot is, hiszen azzal, hogy
elszámoltuk a cég kiadásai között, a cég vagyonából vontunk ki egy
részt. És azzal, hogy a tao-ban nem számoltuk el, még kevés lesz, ez
valójában a dolgozónak, tagnak egy juttatás, végeredményképpen
úgy is adózhat, mint a bér.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

És persze itt is működhet az eredménykimutatáson kívüli tétel. Tehát, ha le is könyveljük kiadásként, akkor azt követelésbe tesszük, ami
a pénzügyi teljesítéssel visszakerül bevételként.
Miután ebben ez a megoldás sem a levonható adót, sem a fizetendő adót nem módosítja, ezzel egyenértékű végeredmény az, ha a
továbbszámlázás okán a költséggel szemben bevételt számolunk el, a
levonható adóval szemben pedig fizetendő adót.
Telefonszámla, amiben telefon IS van számlázva
Könyvelők rémálma az a telefonszámla, ahol ugyan némi telefonköltség is le van számlázva, de azon kívül igazi vegyes felvágott: van rajta
parkolás, lottóvásárlás, adomány meg még ki tudja, mi minden.
Kontírozzunk végig egy ilyen számlát. A telefonszámla áfatartalmának
70%-át lehet levonásba helyezni. A könyvelési tételek és áfaelszámolás
részletezése során feltételezem, hogy a magáncélú telefonhasználat
tételes elkülönítése – bármilyen okból – nem megoldott, a telefonköltségeket részben sem számlázzák tovább, így a telefonszolgáltatás 20
százaléka után (Szja törvény 70. §) megfizetik a közterheket. (1,19-szoros
szorzóval számított összeg 15%-a szja és 27%-a eho.)
Az egyes meghatározott juttatás után fizetendő szja:
T 559 Egyéb személyi jellegű kifizetés szja – K 462 Szja-kötelezettség
Az egyes meghatározott juttatás után fizetendő eho:
T 562 Bérjárulékok – K 4635 Ehokötelezettség
Telefonszámla 70%-ának könyvelése, levonható adóval:
T 529 Igénybe vett szolgáltatás – K 454 Szállítók
T 466 Levonható áfa – K 454 Szállítók
Telefonszámla 30%-ának könyvelése, le nem vonható:
T 529 Igénybe vett szolgáltatás – K 454 Szállítók
Parkolási díj, le nem vonható adóval (ha a parkolás üzleti célú):
T 522 Igénybe vett szolgáltatás – K 454 Szállítók
Internethasználat, levonható áfával:
T 529 Internetköltség – K 454 Szállítók
T 466 Levonható áfa – K 454 Szállítók
Adomány (nem tartalmaz áfát):
T 869 Egyéb ráfordítás – K 454 Szállítók
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Számlázóprogramok

adatszolgáltatása

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2016. január 1-jétől az adatexportot biztosítani kell. Mindezt hogyan kell megtenni akkor, ha a vevő vagy harmadik fél számláz? A kérdésben jellemzően ügynökök vagy nagy cégekbe beszámlázó vállalkozók érintettek.
Előzmény
Mint mindenki számára ismert, 2016. január 1-jétől a számlázóprog
ramokkal kapcsolatosan egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk.
Korábban – egy úgynevezett SZAMLAZO nyomtatványon – be kellett jelenteni a NAV-hoz, hogy ki milyen számlázóprogramot használ.
Most ezeknek a programoknak egy úgynevezett adatexport funkcióval
kell rendelkezniük.
Mi a teendő, ha a vevő számláz?
Az adatexport funkcióval kapcsolatos feladatok teljesítése nehézségbe
ütközhet, ha más nevében történik a számla kiállítása. Az adatexport
funkció működésének felelőssége a számla kibocsátására eredendően
kötelezett felet terheli. Tegyük fel, hogy a számla kibocsátására meghatalmazott fél (általában vevő) által használt program rendelkezik a
funkcióval. Kérdés, hogy az adóhatóság hogyan jut hozzá az adatokhoz?
Mivel a meghatalmazónál nem fog rendelkezésre állni a kívánt formátumú állomány, ezért csakis a számlát ténylegesen kibocsátó fél fogja
biztosítani az adatexportot. A meghatalmazott eme kötelezettségét célszerű, ha a felek a számlázásra vonatkozó szerződésükben rögzítik.
Az adatexportot pedig a meghatalmazó adózóra tekintettel kell
tudni teljesíteni, tehát a kibocsátott számlákat meghatalmazónként
külön-külön XML-ben kell megjeleníteni.
Arra is figyelemmel kell lenni (akár szerződésbe belefoglalni),
hogy ha a meghatalmazott fél megszűnik, akkor az állományhoz a
meghatalmazó félnek hozzá kellene jutnia.
Változás bejelentése
És ha már a témánál vagyunk, akkor tisztázzuk még egyszer. A SZAM
LAZO nyomtatvány benyújtása nem egy egyszeri attrakció volt. 2014
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Az adatexport funkcióval kapcsolatos
feladatok teljesítése nehézségbe ütközhet, ha
más nevében történik a számla kiállítása.

őszén kezdtük el használni, akkor minden működő számlázóprogram
kapcsán be kellett adni a bejelentést.
De a nyomtatvány azóta is használatban van, így ha valaki új
számlázóprogramra vált vagy esetleg a régi használatát befejezi, akkor
annak bejelentéséről, illetve kijelentéséről gondoskodnia kell.
Ennek kellett történnie januárban is azokkal a programokkal kapcsolatban, amelyeknél a fejlesztők nem készítették el az adatexport
funkciót, így a program nem alkalmas számla kibocsátására. Persze
lehetett olyan eset, hogy a fejlesztők haladtak a követelmények teljesítésével, mégis 2016. január 1-jére időzítettük a számlázóprogram
cseréjét. Ilyenkor is bejelentést kell tenni az új program használatáról
az első számla kibocsátását követően, illetve a régi program használatának megszűnéséről.
Átmenetileg születhet olyan döntés, hogy a régi program frissítését is megvásároljuk annak ellenére, hogy az új programban
kezdünk el számlázni. Ennek oka lehet, hogy egy kis átmeneti időt
biztosítunk arra, hogy ha az új program használatának elején kiderülnek esetleg felhasználói nehézségek, akkor se álljon meg az élet
a cégnél.
Ekkor az új programot bejelentjük, de a régit még nem jelentjük ki.
Semmi nem tiltja ugyanis, hogy egyszerre akár több program legyen
használatban, mint ahogyan több számlatömb sem.
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Társasházak és az áfa
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az utóbbi években megszaporodtak azok a kérdések, hogy egy régebben felépült társasházban a még mindig üresen álló lakások értékesítése áfás vagy nem.
A körülmények
A kivitelező az építés folyamán élt adólevonási jogával, hiszen az ingatlan továbbértékesítési céllal épült, és az „új” ingatlanok értékesítése
mindenképpen áfás.
A társasház már az első lakás értékesítése előtt használatbavételi
engedéllyel rendelkezik, hiszen egyébként az első lakó sem tudna beköltözni az általa megvásárolt lakásba.
Ha nem minden lakást sikerült két éven belül értékesíteni, akkor
bekövetkezik az, hogy a főszabály szerint az ingatlan értékesítése mentes lesz az adó alól. Kivéve, ha a kivitelező, aki az ingatlan tulajdonosa,
adókötelezettséget kér.
Áfa választása
Ez az a pont, ahol meg kell állni. Mert sok esetben nem kértek adókötelezettséget, hiszen a lakóingatlanok áfáját nemcsak a magánszemélyek nem tudják levonásba helyezni, hanem nagyon sok esetben
a cégek sem.
Ezért komoly piaci hátrányt jelenthet az eladási árra kerülő 27%-os
áfa. Különösen akkor, amikor még nagyon nyomott áron is alig lehet
az ingatlanokat értékesíteni.
Viszont az építés kapcsán az áfa levonásra került, tehát azt mindenképpen érezzük, hogy valamit tenni kell.
De mit?
Felmerülhet egyik gondolatként, hogy a korábban levont áfát vis�sza kell fizetni. Ezzel a kisebbik probléma az, hogy utólag szinte egyáltalán nem állapítható meg. A fő gond az, hogy nem ezt írja elő a
törvény ezekben az esetekben.
Elgondolkodhatnánk a tárgyi eszközök utólagos áfakorrekciós szabályán is. Ez viszont azért nem járható út, mert ezekben az esetekben az ingatlan készletként van nyilvántartva. Így ez biztosan nem alkalmazható.
Marad az áfatörvény 11. § (2) bekezdés c) pontja szerinti előírás.
Mivel a kérdéses esetben a kivitelező élt adólevonási jogával, és a
lakások adómentes értékesítésével megvalósul az adólevonásra nem
jogosító tevékenység kitétel, így az eladott lakások után adófizetési
kötelezettség áll fenn.

Nem az adólevonási jog korlátozódik,
hanem adófizetési kötelezettség keletkezik!
Fontos! Nem az adólevonási jog korlátozódik, hanem adófizetési
kötelezettség keletkezik!
Az adó alapja
Az adó alapja az Áfatörvény 68. §-a alapján határozandó meg, ami azt
jelenti, hogy az értékesítéskor meg kellene határozni, mennyi lenne az
előállítási költség, ha azt most építenénk fel. Totálisan fiktív szám, hiszen a lakás a számviteli nyilvántartásban – mint készlet – valamilyen
önköltségen nyilván van tartva, de ez az eredeti építési ár. Most pedig
az értékesítés időpontjában kellene egy önköltségét megállapítani.
Az adóhatóság gyakorlatában elfogadott, hogy az eladási árat bruttónak tekintve, abból számoljuk vissza az áfaalapot.
Talán még némi árrést is figyelembe véve egy pl. 10 milliós lakás eladásánál és 10%-os átlagos árrésnél ez kb. 7 millió forintos
áfaalapot eredményez.
Számítás:
10 000 000 / 1,27 = 7 874 000 Ft nettó eladási ár
7 874 000 × 0,9 = 7 087 000 Ft
Természetesen egyéb módon is bizonyítható az értékesítés pillanatában érvényes előállítási érték. Ha valakinek erre „tuti” módszere van,
használja azt. A törvény nem ír számítási szabályt.
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A rendkívüli munkaidő mértéke, formái és elszámolásának kérdései

dr. Kovács Szabolcs

A rendkívüli munkaidő

mértéke, formái és elszámolásának kérdései
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A törvény a rendkívüli munkaidőnek több formáját ismeri, amelyeket azonban – egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén – nem feltétlenül azonos módon kell elszámolni, kifizetni.
Mi az a rendkívüli munkavégzés?
A rendkívüli munkavégzésnek minősül a munkaidő-beosztástól eltérő
munkaidőben történő munkavégzés [Mt. 107. § a) pont]. Ilyen eset
az, amikor a munkavállaló nem a munkaidő-beosztásban szereplő
időszakban végzi a munkát, még akkor is, ha a munkaidő mértéke
azonos a munkaidő-beosztásban szereplő munkaidővel.
Például, a munkavállaló munkaidő-beosztása szerint 10.00–
16.00-ig dolgozott volna, de valójában 08.00–14.00-ig végzett munkát. Ekkor – bár a napi munkaidő megegyezik a beosztás szerinti 6
órával – a 08.00–10.00-ig teljesített munkavégzés rendkívüli munkaidő lesz (14.00–16.00 között pedig, mivel a munkavállaló beosztás
szerinti munkaidőben nem végez munkát, állásidő keletkezik).
Az ilyen típusú rendkívüli munkavégzést minden esetben a tárgyhavi munkabérrel kell elszámolni, és mind az időarányosan járó
alapbért, mind a bérpótlékot (pihenőnapon és munkaszüneti napon
100%, egyébként 50%) ki kell fizetni.

A munkavállaló számára egy naptári évben
legfeljebb 250 óra rendkívüli munkavégzés
rendelhető el.
Például, az alábbi négyhetes munkaidőkeretben nincs munkaszüneti nap, a munkavállaló napi munkaideje 8 óra. Ebből a beosztható
óraszám: 8 óra × 20 munkanap = 160 óra. A munkáltató azonban
végül ennél többet, 176 órát rendelt el.
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Összesen
12
12
12
12
12
p
p
60
12
12
12
12
12
p
p
60
10
10
10
10
0
p
p
40
4
4
4
4
0
p
p
16
(p: pihenőnap; 0: szabadnap)

Munkaidőkeret

A munkaidőkeretben beosztható 160 órát meghaladó 16 óra azért
lesz rendkívüli munkavégzés, mert ezekkel az órákkal a munkáltató
eleve nem is számolhatott volna.

Ezzel szemben a munkaidőkereten (elszámolási időszakon) felüli
munkavégzés a rendkívüli munkaidő olyan formája [Mt. 107. § b)c) pont], amely akkor keletkezik, ha a munkavállaló számára a munkaidőkeretben több munkaóra kerül beosztásra, mint ami általános
munkarendben beosztható lenne.

Az előző esettel ellentétben az ilyen rendkívüli munkavégzést csak
a munkaidőkeret zárásakor kell elszámolni és kifizetni a munkavállalónak (főszabály szerint 50%-os mértékű bérpótlékkal), hiszen a
munkaidőkeret végéig pontosan meg sem lehet határozni az ilyen
rendkívüli munkavégzés mértékét (Mt. 156. §).

A munkaidőkeretben annak tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell a kereten felüli órák számát
meghatározni. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. §
(2) bekezdés].

Több hónapos munkaidőkeret előnye
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Erre azért van szükség, hogy a munkáltató élni tudjon az egy hónapnál
hosszabb munkaidőkeretekben is azzal a lehetőséggel, hogy a munkavállalók munkaidejét egyenlőtlenül oszthassa be. Amennyiben a példa
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szerinti munkaidőkeret nem négyhetes, hanem hosszabb lenne, és a
következő hónapban a munkáltató az egyébként beosztható munkaidőnél éppen tizennégy órával kevesebb munkavégzést rendel el, a munkaidőkeret zárásakor már nem is keletkezne rendkívüli munkavégzés.
A munkaidőkeret végéig a munkáltató jogosult – a munkaidő-beosztás közlésére és módosítására vonatkozó szabályok betartása mellett – a munkavállalónak szabadnapokat (0 órás napokat) beosztani,
és ezzel a korábban képződött időarányos pluszórákat „eltüntetni”,
hiszen ez az egyenlőtlen beosztásból származó rugalmasság a munkaidőkeret lényege.
Ügyelet
A jogalkotó rendkívüli munkaidőnek minősíti a fentieken túl az ügyelet tartamát is [Mt. 107. § d) pont]. Az ügyelet idejére a munkavállalót
40% bérpótlék illeti meg, azzal, hogy amennyiben annak tartama alatt
rendkívüli munkavégzésre kerül sor, úgy a rendkívüli munkavégzés
idejére időarányos alapbére és a rendkívüli munkavégzésért járó
bérpótlék illeti meg, vagy – amennyiben a rendkívüli munkavégzés
tartama nem mérhető – az ügyelet teljes tartamára 50% bérpótlék jár
(Mt. 144. §). Az erre az időszakra járó munkabért a tárgyhavi munkabérrel kell elszámolni és kifizetni.

dr. Kovács Szabolcs

Rendkívüli munkavégzés maximuma
A munkavállaló számára egy naptári évben legfeljebb 250 óra (kollektív szerződés rendelkezése esetén legfeljebb 300 óra) rendkívüli
munkavégzés rendelhető el, azzal, hogy a 250 órát nem teljes naptári
évben fennálló munkaviszonyok és részmunkaidő esetén arányosítani kell [Mt. 109. § és 135. § (3) bekezdés].
Így például, ha a munkavállaló 4 órás részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, akkor a beosztható rendkívüli munkaórák száma is csak
125 óra lesz. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha a munkaviszony év
közben kezdődik, vagy határozott időre jön létre.
Amennyiben pedig több feltétel együttesen is fennáll, úgy az arányosítást is többször kell elvégezni.
Ezzel szemben a hosszabb teljes munkaidőben [Mt. 92. § (2) bekezdés] történő foglalkoztatás esetén már nem végezhető el az arányosítás.
Azaz, hiába állapodik meg például a biztonsági őrként készenléti jellegű
munkakörben napi 12 órás hosszabb munkaidőben a munkáltató a
munkavállalóval, ezzel együtt továbbra is 250 óra az elrendelhető rendkívüli munkavégzés éves maximuma, nem pedig az arányos 375 óra.
NÉV:
Munkakör
munkavállaló részére a …… (cégnév)., figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 107–109. § –ában rögzítettekre,
rendkívüli munkaidőt
rendel el az alábbiak szerint:
Elrendelt
napja

Elrendelt rendkívüli Elrendelt rendkívüli munkamunkaidő ideje
idő maximum időtartama

A rendkívüli munkaidő helye:
Indoklás:
Ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő a 6
órát meghaladja, 30 perc munkaközi szünet kiadása/kivétele kötelező.
45 perc munkaközi szünet illeti meg a munkavállalót, ha a beosztás
szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama a 9 órát
meghaladja.
A munkaközi szünet a munkaidőnek nem része, arra munkabér
nem jár.
A rendkívüli munkaidőért járó ellenérték a Mt. 143. §-ában
foglaltaknak megfelelően kerül elszámolásra.
Kelt: Budapest, ……………………...
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A civil szervezetek megszűnése, 4. rész
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A civil szervezetek megszűnése, 4. rész
Szerző: Láng Noémi

Három lapszámon keresztül foglalkoztunk azzal, hogy milyen módon szűnhet meg egy civil szervezet, és
ezzel kapcsolatban milyen feladatai vannak.
Koronázzuk meg az eddigi információkat egy táblázatos összefoglalóval. Nyugodtan kitűzheted az irodád parafatáblájára.
Alapítvány megszüntetésének
lépései (események)
Kuratórium tájékoztatja az alapítói jogok gyakorlóját az alapítvány megszűnése feltételének
beálltáról
Bíróság a megszűnést megállapítja

Bírósági eljárás feladatai/határidő

Számviteli feladat/határidő

Alapító 30 napon belül kérelmezi
az alapítvány megszüntetését a bejegyző bíróságon (PK−151)

Bíróság elrendeli a kényszer-végel- Vezető tisztségviselő feladata: a tevékenységet lezáró
számolást, kijelöli a végelszámolót beszámoló elkészítése 30 napon belül kényszer-végelés felhívja a hitelezőket követeléseik számolás kezdő napját megelőző napi fordulónappal
bejelentésére 40 napos határidővel
Kényszer-végelszámolás kezdő
Korábbi vezető tisztségviselő feladata: 30 napon belül
napja
a folyamatban lévő ügyek, iratok átadása végelszámolónak, tartalékképzés a várható költségekre, munkavállalók tájékoztatása,
végelszámoló feladata: a végelszámolási nyitó mérleg
elkészítése, 15 napon belül, érintettek értesítése a
kényszer-végelszámolás megindulásáról
Hitelezői igénybejelentés letelte 40+15+15 napon belül a köve- 15 napon belül a végelszámoló a követelésekről jegy(kezdő nap+40 nap)
telésjegyzéket be kell nyújtani a zéket készít
bírósághoz + meg kell küldeni a vitatott követelések hitelezőinek (30 75 napon belül korrigált végelszámolási nyitómérleget
készít és a döntéshozók elé terjeszti
napon belül perrel élhet)
Korrigált végelszámolási nyitó- Ha nem elég a követelések fedezé- Korrigált nyitómérleg közzététele a fordulónapot kövemérleg elfogadása
sére, 30 napon belül pótolni kell, tő 5. hónap utolsó napjáig
ha nem pótolható, a kényszer-végelszámolásból felszámolási eljárás
lesz
Kényszer-végelszámolás időszaka alatt

Kényszer-végelszámolás kezdő
napját követő minden 12. hónap utolsó napja
Kényszer-végelszámolás befejezésének napja (kezdőnaptól
számított 3 éven belül)
Végelszámolási záró beszámoló
és bevallások elfogadása
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Adózási feladat/határidő

Tájékoztató készítése a bíróság és a
döntéshozó szerv részére az ügyek
állásáról és a várható befejezésről

Törlés iránti kérelem benyújtása
(PK−102T)

Vezető tisztségviselő feladata: a
tevékenységet lezáró és egyéb
adónemek soron kívüli bevallásának elkészítése 30 napon belül

A havi, negyedéves, éves bevallásokat az egyes adónemekre vonatkozó gyakorisággal és módon
teljesíteni kell (NY nem lehet!)
Üzleti évet lezáró beszámolót kell készíteni és közzéten- Kapcsolódó üzleti évet lezáró
ni mindaddig, amíg a kényszer-végelszámolás be nem bevallások beadása
fejeződik
Végelszámolás záró beszámolójának elkészítése, dön- Tevékenységet lezáró bevallások
téshozó szerv elé terjesztése
elkészítése a még bevallással le
nem fedett időszakról
Végelszámolási záró beszámoló-közzététel 60 napon Bevallások beadása 30 napon
belül (a még közzé nem tett beszámolókkal együtt!)
belül
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A civil szervezetek megszűnése, 4. rész

Egyesület megszüntetésének
lépései (események)
Az egyesület döntéshozó szerve
határoz a jogutód nélküli megszűnésről és a végelszámolás
elrendeléséről: meghatározza
a végelszámolás kezdő napját
és kijelöli a végelszámolót

Bírósági eljárás feladatai/határidő

Számviteli feladat/határidő

Láng Noémi

Adózási feladat/határidő

Végelszámoló bejelenti a végelszámo- Vezető tisztségviselő feladata: a tevé- Vezető tisztségviselő feladata: a tevékenysélás megkezdését (PK−156)
kenységet lezáró beszámoló elkészítése get lezáró és egyéb adónemek soron kívüli
30 napon belül kényszer-végelszámolás bevallásának elkészítése 30 napon belül
kezdő napját megelőző napi fordulónappal
A bíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, melyet közzétesz és
felhívja a hitelezőket követeléseik bejelentésére 40 napos határidővel
Végelszámolás kezdő napja
Korábbi vezető tisztségviselő feladata:
30 napon belül a folyamatban lévő
ügyek, iratok átadása végelszámolónak,
tartalékképzés a várható költségekre,
munkavállalók tájékoztatása
végelszámoló feladata: a végelszámolási
nyitó mérleg elkészítése, 15 napon belül
érintettek értesítése a kényszer-végelszámolás megindulásáról
Hitelezői igénybejelentés letel- 40+15+15 napon belül a követelés- 15 napon belül a végelszámoló a követete (kezdő nap+40 nap)
jegyzéket be kell nyújtani a bírósághoz lésekről jegyzéket készít
+ meg kell küldeni a vitatott követelések hitelezőinek (30 napon belül per- 75 napon belül korrigált végelszámolási
nyitómérleget készít és a döntéshozók
rel élhet)
elé terjeszti
Korrigált végelszámolási nyitó- Ha nem elég a követelések fedezésére, Korrigált nyitómérleg közzététele a
mérleg elfogadása
30 napon belül pótolni kell, ha nem fordulónapot követő 5. hónap utolsó
pótolható, a kényszer-végelszámolásból napjáig
felszámolási eljárás lesz
Végelszámolás időszaka alatt
A havi, negyedéves, éves bevallásokat az
egyes adónemekre vonatkozó gyakorisággal
és módon teljesíteni kell (NY nem lehet!)
Végelszámolás kezdő napját Tájékoztató készítése a bíróság és a Üzleti évet lezáró beszámolót kell készí- Kapcsolódó üzleti évet lezáró bevallások
követő minden 12. hónap döntéshozó szerv részére az ügyek állá- teni és közzétenni mindaddig, amíg a beadása
utolsó napja
kényszer-végelszámolás be nem fejeződik
sáról és a várható befejezésről
Végelszámolás
befejezésének
Végelszámolás záró beszámolójának elké- Tevékenységet lezáró bevallások elkészítése
napja (kezdőnaptól számított 3
szítése, döntéshozó szerv elé terjesztése a még bevallással le nem fedett időszakról
éven belül)
Végelszámolási záró beszámo- Törlés iránti kérelem benyújtása Végelszámolási záró beszámoló-közzété- Bevallások beadása 30 napon belül
ló és bevallások elfogadása
(PK−101T)
tel 60 napon belül (a még közzé nem tett
beszámolókkal együtt!)
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Bérneveléssel kapcsolatos szabályok

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bérneveléssel
kapcsolatos szabályok
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A bérnevelés intézménye nagyon régi, de pontosan amilyen régi, olyan nagy problémák szoktak lenni az
adóügyi elszámolást illetően. Az eredendő gondot az okozza, hogy nagyon sokféle megállapodás létezik, illetve jellemzően többszereplős ügyletről van szó (bérhizlaló/termelő, integrátor, vágóhíd). Jelen cikk egyik témája az áfakérdés köre lenne, azon belül is az előleg intézményének bevezetése a bérnevelési szolgáltatásra.
Kezdjük a kályhánál
Bérnevelésről akkor beszélünk, ha a bérhizlalóra nem számlázzák ki a
napos állatot (vagy a tömni való libát), a takarmányt, a gyógyszereket
stb., hanem a bérhizlalás befejezésekor elszámolnak, és gyakorlatilag
a különbözetet mint szolgáltatást veszik az áfa, illetve a kompenzációs
felár alapjául.
Tehát a kihelyezett állatok, anyagok áfa szempontjából soha nem
kerülnek a termelő tulajdonába. Az egyszerűség kedvéért legyen ez
az „A” eset.
Más elbírálás alá esik az az eset, amikor a napos állatot, a takarmányt, a gyógyszereket stb. kiszámlázzák a termelőnek azzal, hogy
pénzügyi rendezésre a hizlalás végével, az állatok mérlegelését követően kerül sor. A köznyelvben ezt az esetet is bérhizlalásként kezelik,
nekünk azonban el kell tudnunk különíteni. A továbbiakban ez lesz a
„B” eset.

értékesítendő, felhizlalt állatok értékében beszámítandó előlegről –
számlát kell az integrátor felé kiállítani.
2015. év vége felé a NAV részéről azonban olyan álláspont látott
napvilágot, mely szerint csak akkor kell az előleg intézményével számolnunk, ha az integrátornak szerződéses kötelezettsége van az előleg nem pénzbeli rendezésére. Egyébként csak halasztott fizetésről
van szó, a kihelyezett állatok, egyéb anyagok és a felhizlalt állatok nem
tekinthetők egymás ellenértékének.
Tehát csak akkor kell foglalkozni az előlegszámlával, ha a szerződésben kifejezetten rögzítve van, hogy előlegnek tekintik a kiszállított
napos állatot, takarmányt stb. A gyakorlatban ez nehezen képzelhető
el, tehát nincs meg az előlegszabály alkalmazásának kötelezettsége.

Az előleg új szabálya 2015-től
2015-től ebbe az amúgy is zavaros rendszerbe bekeverték az előleg
intézményét, mivel az előleg szabálya akként változott, hogy már nemcsak a pénzben adott ellenérték minősül előlegnek, hanem a termékben, szolgáltatásban testesülő ellenérték is. Az első nagyon fontos
kijelentés, hogy az előbbi két eset közül kizárólag a „B” esetben kell az
előleghez kapcsolódó áfával foglalkozni.
Amikor az új szabály alkalmazását elkezdtük értelmezni, úgy nézett
ki, hogy a kiszállított és kiszámlázott napos állatról, illetve takarmányról és egyéb anyagokról a hizlalást folytatónak – mint az általa majd
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Folyamatos teljesítési ügyletek és az előleg

Kell-e sztornózni, ha rosszul csináltam?
A gondolatmenetnek ezzel nincs vége, hiszen szinte a teljes 2015. év
bizonytalansága magával hozta, hogy volt olyan eset, amikor alkalmazva lett az előleg szabálya. Kérdés, hogy akkor ezeket az előlegszámlákat sztornírozni kell? A válasz az, hogy nem kötelező, viszont az
sem baj, ha valaki a visszarendezés mellett döntött.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

magánszemély, akkor csak a szolgáltatás, a különbözet minősül bevételnek.

Személyi jövedelemadó

Ha ezt még kombináljuk az 1608-as adatszolgáltatásával, akkor
még érdekesebb a kép. A havi adatszolgáltatást megalapozó Art. rendelkezés szerint a ténylegesen kifizetett összegről kell számot adni,
ami azt jelenti, hogy a termelő áfabeli jogállásától függetlenül a
ténylegesen pénzügyileg rendezett ellenértéknek kell szerepelnie az
adatszolgáltatásban.

A személyi jövedelemadót érintően tudjuk, hogy az „A” típusú bérhizlalás esetén az őstermelőnél, a családi gazdálkodónál a leadott
állatok teljes ára a bevétel és nem csak a szolgáltatás ára. A személyi
jövedelemadó idevonatkozó szabályozásának az érdekessége, ha az
„A” típusú bérhizlalási tevékenységet egyéni vállalkozóként végzi a

Egy áfás őstermelő vagy családi gazdálkodó esetén a bevételként
figyelembe veendő összeg két ponton is el fog térni az adatszolgáltatásban szereplő értéktől, egyrészt, hogy az általános forgalmi adó
nem számít be a bevételek közé, másrészt, hogy nem a kifizetett különbözet lesz a kiinduló bevételi adat.

Folyamatos teljesítési ügyletek és az előleg
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Sokat boncolgattuk már a témát, de mindig vannak új, érdekes esetek.
Főszabály

Ha nem 100%-os az előleg

A folyamatos teljesítésű ügyletek új főszabálya azt mondja, hogy az elszámolt időszak utolsó napja a teljesítési időpontja, mely alól az egyik
kivétel, ha az elszámolt időszak utolsó napját megelőzően van a megegyezett fizetési határidő, és a számlát is tényszerűen az időszak utolsó
napját megelőzően állítják ki. A szabály alkalmazása szempontjából
mindegy, hogy a fizetési határidő vagy a számla kiállítása van előbb, a
számla kiállítási dátuma az irányadó.

Cifrázzuk az előző esetet úgy, hogy a tárgyhónapra megállapított ellenérték 40%-át február 20-án, a másik 60%-át pedig március 4-én rendezi a vevő. Az első részletet előlegként kell kezelnünk, tehát február
20-i teljesítési dátummal kell erről az összegről a számlát kiállítani. A
maradék 60% kifizetésének időpontja – mivel az február 22-ét követi
– már nem lehet előleg, a február 22-i teljesítési időpontú végszámlában a maradék 60% után keletkezik adófizetési kötelezettség.

Példa
Vegyük azt az esetet, hogy havi elszámolási időszak mellett tárgyhónap 15-ig van a fizetési határidő, és tárgyhónap 22-i történik meg a
számla kiállítása. Ilyen esetben a teljesítési időpont 22-i nap. Ehhez
képest a vevő tárgyhónap 20-án fizet. Mivel a teljesítés időpontját
megelőzően történt az ellenérték kifizetése, ezért belép az előleg
szabálya, tehát február 20-i teljesítési időponttal az előlegre tekintettel kell a számlát kibocsátani. Emellett marad a február 22-i
végső teljesítési időpontú végszámla, de ha az előleg a teljes havi
díjat lefedi, akkor a végszámlához már érdemi adókötelezettség értelemszerűen nem tapad.
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Kereskedelem vagy szolgáltatás?

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kereskedelem vagy szolgáltatás?
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A tavaszi, illetve a nyári időszakban megszaporodnak a mezőgazdasággal kapcsolatos esetek. Kérdés merült fel a vetőmag, illetve a növényvédő szer értékesítése kapcsán, ha azt vetéssel és kiszórással egybekötve
adják el. Gépi szolgáltatást végzők ugyanis olcsóbban (nagy mennyiségre tekintettel) tudnak a termelőknek
így eladni vetőmagot, illetve növényvédő szert. Kérdés tehát adódik: ez egy nagykereskedelmi tevékenység
vagy szolgáltatás?
A konkrét eset
Egyre gyakoribb megoldás, hogy a mezőgazdasági szolgáltatást nyújtó
fél „anyaggal együtt” vállalja a vetőmag, a növényvédő szer kiszórását.
Mindez azért alakult így, mivel mennyiségi kedvezményt tud a szolgáltatást nyújtó fél igénybe venni.
Rögtön az első kérdés, hogy adójogilag ez kereskedelmi tevékenységnek minősül-e? A kérdés megválaszolásához azt kell eldönteni,
hogy általános forgalmi adó szempontjából mi a végső produktum:
áru értékesítése járulékos szolgáltatással vagy szolgáltatás teljesítése,
melynek járulékos része a kiterített áru.
Áfa szempontjából nem feltétlenül az árak arányát kell nézni, hanem azt kell vizsgálni, hogy melyik ügylet megvalósulása az előfeltétele a másik ügylet létrejöttének, és ez utóbbi ügylet lesz az irányadó.
Véleményem szerint a szolgáltatás teljesítésének feltétele az anyag
továbbértékesítése, tehát a szolgáltatás jelleg dominál.
Innentől kezdve viszont a nyújtott mezőgazdasági szolgáltatás
egyenes adózással számlázandó, még akkor is, ha az adott vetőmag
értékesítésére egyébként a fordított adózás vonatkozna.

A kérdés megválaszolásához azt kell eldönteni, hogy általános forgalmi adó szempontjából
mi a végső produktum: áru értékesítése járulékos szolgáltatással vagy szolgáltatás teljesítése,
melynek járulékos része a kiterített áru.
Számlázás
A számlát véletlenül sem szabad egyenes adós és fordított adós
tétel(ek)re megbontani. Az nem baj, ha a számlában kimutatásra
kerül külön az anyag értéke, de csakis egyenes adózás szabályai
szerint adózhat. Ha a szolgáltató így jár el, akkor a vetőmag, illetve a növényvédő szer kereskedelmét nem kell új tevékenységként
bejelenteni.
Nagyon oda kell figyelni, hogy az előbbiek csak akkor tarthatók, ha
véletlenül sem kereskedik a kérdéses szolgáltató. Ha már csak eseti
jelleggel történik úgy az áru eladása, hogy azt nem a szolgáltató veti
el vagy szórja ki a termőföldre, akkor már az adott vetőmag, növényvédő szer kereskedelméről beszélünk (NAV-hoz be kell jelenteni a
tevékenységet).
Engedély
További kérdés lehet, hogy növényvédő szer esetén a továbbértékesítéshez kell-e valamilyen engedély. Az adóhatóságtól semmilyen engedély nem kell hozzá, ugyanakkor más hatóságnál nem árt érdeklődni,
hogy van-e valamilyen korlátozó rendelkezés vagy esetleg bejelentési
kötelezettség.
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Cafeteria 2017-ben

Fata László

Cafeteria 2017-ben
Szerző: Fata László

A friss adótörvénycsomag alapvetően átalakítja a 2017-es béren kívüli juttatások feltételrendszerét.
Továbbra is megmaradnak az egyes meghatározott juttatás, béren kívüli juttatás, adómentes juttatás
kategóriák, de más elemek élvezhetik az adókedvezményeket.
Béren kívüli juttatások
Jövőre a béren kívüli juttatások értékének 1,19-szeresére kell 15%
személyi jövedelemadót és 14% ehót fizetni. Így a teljes közteher
2017-ben is 34,51% lesz, azonban ezen kategóriába tartozó juttatások
köre szűkül.
Egyrészről Széchenyi Pihenő Kártyát adhatnánk majd a 2016-ban
is ismert alszámlákkal és keretekkel.
• A szálláshely alszámlára utalt éves maximum 225 000 Ft-ot az
ehhez kapcsolódó kormányrendeletben rögzítésre kerülő szálláshely-szolgáltatásra használhatják majd a dolgozók, valamint
strand- és fürdőbelépőt is fizethetünk innen.
• A vendéglátás alszámlára utalt éves maximum 150 000 Ft-ot
melegkonyhás vendéglátóhelyeken a kormányrendeletben
meghatározott étkezési szolgáltatásra használhatjuk fel.
• A szabadidő alszámlára utalt éves maximum 75 000 forintot, a
szabadidő-eltöltést, a rekreációt, kulturális programokon való
részvételt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokra költhetjük.
A jelenleg ismert szabályok alapján mindhárom alszámláról lehetőség lesz 2017-ben is fizetni a szálláshely és a fürdőbelépők költségeit.
Ezekbe a keretekbe bele kell számolni a más juttatótól származó
összegeket is, melyet a munkavállaló nyilatkozata alapján kell, hogy
figyelembe vegyen a munkáltató.
A keretösszegek felett adott SZÉP Kártya már egyes meghatározott
juttatásként adózik.
A béren kívüli juttatások közé kerülő második elem éves 100 000
Ft értékig egy kedvező adózású pénz kifizetése.

Ezután a speciális kifizetés után is mindössze 34,51% közteher fizetendő a munkáltatói oldalról.
Természetesen a kedvezőbb adózású pénz kifizetésének éves keretét túllépve nem jutunk egyes meghatározott juttatásként adózó
pénzkifizetéshez.
Arra azonban még figyelni kellene, hogy erre a két juttatásra egy
összesített éves keret is vonatkozik majd.
Így kedvező adózással ezekből évente a versenyszférában 450 000
Ft, a költségvetési területen 200 000 Ft lesz adható.
A keretek nettó keretek, a kiadott juttatás valós értékére vonatkoznak.

A béren kívüli juttatások közé kerülő második elem éves 100 000 Ft értékig egy kedvező
adózású pénz kifizetése.
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Cafeteria 2017-ben

Fata László

A 2017-re várható Szja-törvénybe ugyanis egyrészről bekerült,
hogy a 2016-os béren kívüli juttatások 2017-ben egyes meghatározott juttatásként adóznak. Így tiszta helyzet áll elő, ha az idei
béren kívüli juttatásokat az idei szabályok szerint alkalmazzuk
jövőre.
Ha azonban átlépjük a juttatási kereteket, vagy éppen olyan terméket vagy szolgáltatást kínálunk, mely nem szerepel nevesítve a
törvényben, akkor a juttatás kiadásának feltételei alapján állapíthatjuk meg, hogy egyes meghatározott juttatásként vagy jövedelemként
adózunk.
Amennyiben a juttatás kiadásának feltételei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló törvény 70. paragrafusában található alábbi feltételeknek, akkor egyes meghatározott juttatásként kell adózni
utána.
A feltételek hiánya esetén pedig nem érvényesíthetünk kedvező
adókulcsot, jövedelemként adóznak a felek.
„(1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:
a)

a munkáltató által

aa)

valamennyi munkavállaló …
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen
vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az
esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben
meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék vagy szolgáltatáskörből azonos
feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is
elérhető;

b)

munkáltató által valamennyi munkavállaló … által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.)
alapján

Egyes meghatározott juttatások
Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja szintén a kiadott juttatás 1,19-es szorzóval korrigált értéke, de a 15% szja mellé 27% eho társul. Így 49,98% munkáltatói teherrel kalkulálhatunk
2017-ben is.
Ezzel a közteherrel valósíthatnánk meg az idén gyakran használt
béren kívüli juttatások (pénztárak, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, munkahelyi étkeztetés, étkezési utalvány stb.) kiadását, de akár
más juttatásokat is a kiadás feltételeire odafigyelve.
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ba) több munkavállaló … részére, azonos feltételekkel és
módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (kivéve a fogyasztásra kész
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étel vásárlására jogosító utalvány) révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék,
a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret
terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a
munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő,
az életkor vagy más – munkaköri feladattal kapcsolatos
teljesítménytől nem függő – közös ismérv alapján határozza meg.”
Mivel ebből a törvényi szakaszból törlésre kerül az az idei tiltás, hogy
ez a kedvezmény fogyasztásra kész étel vásárlására szóló utalványra
is érvényesíthető, ezért nem lesz akadálya 2017-ben a fenti feltételek betartásával egyes meghatározott juttatásként étkezési utalványt
biztosítani.

Adómentes juttatások
A gyakran használt adómentes juttatások köre megmarad, sőt bővül
2017-re.
A kockázati biztosítás, kulturális belépő, a sportrendezvény-belépő, a lakáshitel-támogatás, bölcsőde kis módosítással 2017-ben is tovább használhatók lesznek. Emellett bekerül az adómentes juttatások
közé a mobilitási célú lakhatási támogatás.
Amennyiben a legalább heti 36 órában foglalkoztatott munkavállaló állandó lakóhelye több mint 60 kilométerre van a munkahelytől
vagy a tömegközlekedéssel való utazás meghaladja a 3 órát, akkor
lehetőség nyílik jövőre, hogy a munkáltató beszálljon a munkavállaló
albérletébe.
Ráadásul ez az adómentes juttatás akár a minimálbér 40 százalékáig is terjedhet a foglalkoztatás első két évében. Az ezt követő 2
évben a minimálbér 25 százaléka lehetne, majd még egy évig 15 százalékáig terjedhetne.
Új adómentes elemként jelenik még meg a különböző egészségügyi szolgáltatások és az óvodai ellátások térítése.
A közigazgatási határon kívülről (speciális esetekben belülről is)
munkába érkező munkatársak számára fizethető (vagy fizetendő) 9
Ft/km kötségtérítés adómentes értéke pedig 15 Ft/km értékre növekszik.

Fata László

Az egyes meghatározott juttatások és az adómentes juttatások értékét természetesen nem kell majd beleszámolni a béren kívüli juttatásokra vonatkozó 200 000–450 000 forintos éves keretekbe.
Gyakran használt elemek
Cafeteriaelem

Várható közteher 2017-ben

Munkahelyi étkeztetés (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Erzsébet-utalvány (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Helyi bérlet

49,98%

Iskolakezdési támogatás (*)

Korlátozás nélkül 49,98%

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Havonta a minimálbér 50 százalékáig
49,98% (a korlátlan kiadás kérdése
még tisztázásra vár)

Egészségpénztár-, önsegélyező
pénztár-hozzájárulás

Havonta együttesen a minimálbér 30
százalékáig 49,98% (a korlátlan kiadás
kérdése még tisztázásra vár)

Készpénzkifizetés cafeteriában (**) Évente 100 000 Ft-ig 34,51%
Széchenyi Pihenőkártya vendéglá- Évente 150 000 Ft-ig 34,51%
tás alszámla (**)
Széchenyi Pihenőkártya szállás
alszámla (**)

Évente 225 000 Ft-ig 34,51%

Széchenyi Pihenőkártya szabadidő Évente 75 000 Ft-ig 34,51%
alszámla (**)
Sportrendezvényre szóló belépő

Korlátozás nélkül adómentes

Kulturális belépő

Évente 50 000 Ft-ig adómentes

Óvoda, bölcsőde

A költségek mértékéig adómentes

A feltételek teljesülése esetén havonta
Mobilitáscélú lakhatási támogatás a minimálbér 40-25-15 százalékáig
adómentes
Lakáscélú támogatás

30%, max. 5 millió Ft 5 évben –
adómentes

Kockázati biztosítás (pl. egészség)

Havonta a minimálbér 30%-ig
adómentes

Ajándékutalvány (*)

A szabályokat betartva korlátlanul
49,98%

(*) A jelölt juttatások kiadási feltételeire figyelni kell.
(**) A jelölt juttatások együttes értékét is vizsgálni kell.
Versenyszférában 450 000 Ft/év értékig áll rendelkezésre közszférában
200 000 Ft/év értékig a kedvező 34,51% mértékű közteher, felette 49,98%
adó- és járulékteherrel kell számolni.
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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 kapcsolt vállalkozási fogalom ügyvezetés egyezőségére vonatkozó kitételét
érintően merült fel egy kérdés. Adott két cég, „A” és „B” gazdasági társaság,
melynek tulajdonosi szerkezete alapján nem tekinthető kapcsoltnak. „A” cég
ügyvezető „X” magánszemély, „B” cég ügyvezetője – önálló aláírási joggal – „X”
és „Y” magánszemélyek.
A jogszabály betűje szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül két cég, ha köztük az ügyvezetés
egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi
politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás
valósul meg.
Az ügyvezetés minden olyan esetben fennáll, amikor két vagy több jogi személyt ugyanaz
a személy önállóan képvisel vezető tisztségviselőként.
A kérdésbeli esetben ez megvalósul, tekintettel arra, hogy „X” magánszemély mindkét
cégben önálló képviseleti joggal bír.

?
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Nézzünk egy kicsit bonyolultabb esetet:
Az ügyvezetők minden esetben önálló képviseleti joggal bírnak.
„A” magánszemély
„B” magánszemély
„C” magánszemély
„D” magánszemély
„E” alapítvány
Ügyvezetők

1. cég
45% tulajdonos
45% tulajdonos
10% tulajdonos

„A” és „B”

2. cég
50% tulajdonos
50% tulajdonos

„A” és „B”

3. cég
50% tulajdonos

4. cég

50% tulajdonos

0,01% tulajdonos
99,9% tulajdonos
„D”

„A” és „D”

Ha a tulajdonosi szerkezet alapján nem kapcsoltak, akkor az azonos ügyvezetésre tekintettel
kapcsoltnak tekinthető az 1-2-3. és a 3-4. cégek. Az 1. és 4. cégek, illetve a 2. és 4. cégek nem
tekinthetőek kapcsoltnak.

www.iranyadomagazin.hu

Válasz-adó

Ha egy számviteli törvény hatálya alá tartozó betéti társaság átlép a katába, akkor hogyan kell kezelni a még számviteli időszakban teljesített, de már a
katás időszakban kifizetett számlát? A teljesítéssel
egy időben a számla kiállításra került, így a számviteli törvény szerint bevételt eredményez, de a záró
mérlegben követelésként jelenik meg. Az ellenérték már a katás időszakban folyik be. Mi a teendő
ezekkel a kifizetésekkel?
A szomorú helyzet az, hogy sem a számviteli
szabályok, sem a katatörvény rendelkezései
nem tartalmaznak erre az esetre különleges
szabályt, tehát a jelenlegi szabályozás szerint
számvitelileg árbevétel (tehát a tao-ban megjelenik adóalapként), illetve a katás időszakra
eső pénzügyi rendezés miatt katás bevétel.
A gondot nyilván az okozhatja, ha a katás
időszakban kiszámlázott bevétele túl van a 6
millió forintos (vagy évközi kezdés esetén az
időarányos) küszöbön. De még erre az esetre
sincs különleges szabály.
Mivel nem ugyanaz a tao-törvény és a
katatörvény tartalma, így azt sem lehet egy-

értelműen mondani, hogy kizárólag adójogi
szempontból kettősen van adóztatva.
Különösen azért nehéz ezzel a következtetéssel megbarátkozni, hogy egyéni vállalkozó
esetén hasonló helyzetet lekezel a Kata tv. átmeneti rendelkezése:
„25. § (1) Az egyéni vállalkozó esetében a
kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti
adóalanyiság kezdő napját megelőző napon
megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan, őt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket,
amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési
időpont megelőzi az említett adóalanyiság
kezdő napját.”

Ha valakinek a fenti eset problémát jelent,
akkor mindenképpen javasolt, hogy ezt jelezze
az NGM felé. Azzal könnyen lehet érvelni, hogy
ezt a helyzetet az egyéni vállalkozónál kezeli a
törvény.

?

További
hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Pénzforgalmi áfa könyvelési kérdései
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A pénzforgalmi elszámolás kapcsán már a bevezetéskor kisebb számviteli „vita” is kialakult, hogyan is kell
kezelni ezeke? Talán az évek alatt egyre több könyvelőprogram kezeli a kérdést automatikusan, véleményem
szerint a könyvelőknek – különösen évzáráskor – tisztában kell lenniük a rendszer lényegével.

Röviden a pénzforgalmi áfáról
A pénzforgalmi elszámolás lényege röviden összefoglalva az, hogy az
ilyen elszámolás választása esetén az adóalanynak a fizetendő adóját
akkor kell megállapítania, ha a vevő az ellenértéket részére megtérítette. Ezzel párhuzamosan viszont a beszerzései tekintetében levonási
jogát akkor gyakorolhatja, ha a vételárat az eladó részére megfizeti.
Nem más ez, mint az egyéni vállalkozók már eddig ismert szabálya
azzal az eltéréssel, hogy a fizetendő áfát sem kell teljesíteni a 45. napon, hanem csak akkor, amikor a vevőtől ténylegesen befolyt a számla ellenértéke.
Természetesen, amikor a jogalkotónak kötelessége a költségvetés
egyensúlyát is szem előtt tartani és figyelni, hogy semmiképpen ne
következzen be az, hogy egy számla áfatartalmát a vevő hamarabb
helyezheti levonásba, mint ahogyan az eladó fizetésre kötelezett. Ezért
a pénzforgalmi áfát választó adóalanyoktól számlát befogadó más
vállalkozás is csak a pénzügyi teljesítéssel élhet adólevonási jogával.
Azaz, a vevőnek akkor van levonási joga, amikor az eladónak fizetési
kötelezettsége.
Ha egy pénzforgalmi áfát választó adóalany számlát fogad be, akkor
• eladójának a teljesítés időpontjában adófizetési kötelezettsége
van,
• neki pedig csak a pénzügyi teljesítéskor van levonási joga.
Ha egy pénzforgalmi áfát választó adóalany számlát bocsát ki, akkor
• neki csak a pénzügyi teljesítéskor kell adófizetési kötelezettségének eleget tenni,
• vevője pedig annak ellenére, hogy ő nem választotta a pénzforgalmi áfát, csak a pénzügyi teljesítéskor élhet levonási jogával.
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A pénzforgalmi áfát választó adóalanyoktól
számlát befogadó más vállalkozás is csak a
pénzügyi teljesítéssel élhet adólevonási jogával.

Ezt sok vevő nehezményezi, hiszen neki a fizetendő adót teljesítéskor kell teljesíteni, míg levonási joga csak később, a pénzügyi teljesítéskor áll fenn. Neki egyértelműen hátrány minden pénzforgalmi
áfástól befogadott számla.
Ráadásul bizonytalanságot okoz, hogy mit értünk azalatt, hogy az
ellenértéket átvette vagy jóváírták. Tudom, hogy a mai banki rendszer
már gyors, és az esetek többségében aznap megérkezik egy utalás, de
ez nem biztos.
Mint tudjuk, az előleg esetében is az az áfa elszámolásának a napja, amikor az előleget átveszik vagy jóváírják. Viszont ott a számla úgy
is fog elkészülni, hogy az ellenérték jóváírásának napja a számla teljesítési időpontja. Így a számlabefogadó pontosan tisztában van azzal,
hogy mikor érkezett meg a pénze.
A pénzforgalmi áfánál a számla korábban elkészül, és azon nem
szerepel a jóváírás napja. Ezért elvileg minden befogadott pénzforgalmi áfás számlához nyilatkoztatnom kellene az eladót, hogy mikor
írták jóvá a befizetésemet. Ennek persze nem alakult ki a gyakorlata,
talán felesleges is lett volna, hiszen elvileg csak a hónap utolsó banki
napján történt terheléseknél lehet gond.
Kicsit több adminisztrációt igényel, de nagyobb biztonságot az a
megoldás adhat, ha minden hónap (vagy adóelszámolási időszak)
végén kérünk egy folyószámla-egyeztetést a pénzforgalmi áfás partnerünktől.
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Az ezekhez szükséges főkönyvi számlákat és könyvelési tételeket
minden cégnek ki kell alakítani és azt következetesen alkalmazni is.
Ehhez segítséget nyújthat a könyvelőprogram vagy szükség esetén
kiegészítő excel táblázat.
Értékesítés könyvelése pénzforgalmi elszámolás esetén (a pénzforgalmi áfát választóknál):

Ssz.
1.

Gazdasági esemény megnevezése
Értékesítés

Tartozik

Követel

számla
311

2 számla
91-92
4799

A könyvelési probléma
Nem az az új, hogy az áfa szerinti elszámolás elválik a számviteli időponttól. Ez már szinte rutinművelet a könyvelőknél.
A gondot itt az okozza, hogy a számla könyvelésekor még nem ismert az a dátum, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezik, vagy
élhetünk adólevonási jogunkkal. És ez ugye nem csak a pénzforgalmi
elszámolást választóknak problémájuk.
Kérdésként merülhet fel, hogy az az áfa, ami a kiállított számlában
szerepel, és a vevővel szemben követelés, az a számla kiállításával egy
időben kötelezettség-e az adóhatósággal szemben. Mert egyszer az
lesz, az biztos, de a számla kiállításakor még nem az. Kötelezettség
akkor lesz, ha a számlát pénzügyileg rendezik.
Számviteli kategória
Véleményem szerint valóban ráfért volna a számviteli törvényre egy
módosítás, hogy a kötelezettségek fogalmába ez is beleférjen. De
addig, amíg ez nincs meg, addig sincs más lehetőségünk. Nem könyvelhetünk „féllábasan”, azaz bruttót a követelés oldalra és nettót az
értékesítésre. Vagy ha beszerzésről van szó, akkor bruttót a szállítóval
szemben és nettót a költségre.
Valahova el kell könyvelni a jövőben fizetendő és jövőben levonható áfákat is.

2

Pénzügyi teljesítés

38

311

3

Áfa átvezetése

4799

467

Beszerzés könyvelése pénzforgalmi elszámolás esetén (a pénzforgalmi áfát választóknál és a pénzforgalmi áfástól számlát befogadónál is):

Ssz.
1.

Tartozik

Gazdasági esemény megnevezése
Beszerzés

Követel

számla
2 számla 454
1/2/5/8
3689

2

Pénzügyi teljesítés

454

38

3

Áfa átvezetése

466

3689

Talán egyértelmű, hogy a 4799 és a 3689 az áfaátvezetési számlákat
jelenti.
Ezzel a megoldással annak lesz gondja, aki nem tud vegyes tételt
áfaanalitikába könyvelni. Márpedig mindkét esetben a 3. gazdasági
eseményt vegyes tételként kell rögzíteni úgy, hogy az áfabevallás analitikájában is benne legyen.
Összegzésül azt javaslom, ne vakon fogadd el a program megoldását, hanem tudd és értsd, hogy milyen elven működik, mert ekkor
lehetsz biztos abban, hogy az áfa összege mindig a megfelelő bevallásba kerül bele.
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Acélbehozatal
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Kapott egy újabb pofont az adminisztrációcsökkentésre. 2016. június 1-je után az EU-n kívüli acélbehozatalhoz a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiadott felügyeleti engedély szükséges. Ráadásul helyenként kőkorszaki megoldásokkal…
Előzmény
A vas- és acéltermékek unióba történő behozatala az utóbbi 3 évben bő 30%-kal nőtt, míg a kivitel 20%-kal csökkent. Az uniós piac
védelme érdekében kezdődik az adatgyűjtés, aminek következménye
persze a brutális adminisztráció. Ez a feladat „természetesen” nem a
könyvelők hatásköre, még akkor sem, ha úgy kezdődik az egész, hogy
ügyfélkapu kell hozzá. Mint ahogyan az ekáer sem az…
Ami kell hozzá
Legelőször is le kell tölteni ezen a linken található nyomtatványt, amit
az ÁNYK-ban kell kitölteni, majd ügyfélkapun keresztül beküldeni.
http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/
MKEH_061.html
Fontos, hogy az ügyfélkapus regisztrációnál pontosan kell megadni
annak a személynek az adatait, akinek az ügyfélkapuján feltöltésre kerül a regisztráció és a kérelem, mert a személyt is regisztrálják, illetve
a céget is.
Behozatali kérelem
A regisztrációs kódok birtokában tudjuk beküldeni a kérelmet, ehhez
megint le kell tölteni egy nyomtatványt: http://e-ugyintezes.mkeh.
gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_021.html
Ezt is az ÁNYK-ban kell kitölteni és szintén ügyfélkapun beküldeni. A kitöltése nem bonyolult, egyértelmű adatok kellenek, egyedüli,
amire figyelni kell, hogy a gyártási ország az, ahol gyártják az árut, a
származási ország az, ahonnan fizikailag érkezik az áru.
Fontos, hogy a nyomtatványhoz mellékleteket kell csatolni, még az
ÁNYK-n belül, amelyek bizonyítják a behozatal alapját (számla, proforma számla, megrendelő), valamint kell egy beszállítói nyilatkozat
a gyártótól, mennyiségről, árról, szállítási helyről. Csak a csatolmányokkal együtt lehet az ügyfélkapun keresztül beküldeni a kérelmet.
(A csatolmányok hozzáadása nem bonyolult, csak elő kell készíteni
mindent pdf-ben.)
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És akkor itt a nehézség.
A beküldés után kapunk egy visszaigazolást az ügyfélkapun belül,
de a kérelem ügyintézési határideje elvileg 5 munkanap. Bár kezdetben számíthatunk akár 6-7 napra is, mert nagyon leterheltek a
hölgyek-urak ott a hivatalban. (A múlt héten volt valami fennakadás
is a rendszerben, ezért volt olyan kamion, amely 3 napot dekkolt a
vámudvarban.)
A kérelemben meg lehet jelölni, hogyan kérjük az engedélyt:
személyesen vagy postai úton. Ha a személyes átvételt jelöljük meg,
akkor el kell érte menni Budapestre, mert a vám CSAK az eredeti dokumentumot fogadja el. Ha a postai utat választjuk, akkor még 1-2
nap is lehet a további ügyintézési idő, a postai átfutás miatt.
Ezért fontos, hogy a vámkezelésnél ne adjunk meg pontos dátumot, hanem pl. kéthetes intervallumot. Maga az engedély 4 hónapig
érvényes, tehát lehet előre is dolgozni, ha valaki tudja a behozatalokat. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy ha előre kérjük ki a kérelmet, akkor a végleges számlaösszeg és a végleges súly nem térhet
el 5%-nál többel a beadott kérelemhez képest.
További infó
A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál is segítenek
további kérdésekben.
Weboldaluk: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/ipari_termekek/vas
Ügyfélszolgálatuk: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas
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VEZÉRCIKK

Teendők az uborkaszezonra

Horgászverseny

Most, hogy már tényleg mindenki túl van a „könyvelők éjszakáján”,
tervezzük meg a nyári teendőket úgy, hogy jusson is, maradjon is.
Azaz, pihenjünk is, természetesen tartsuk a nyárra eső határidőket,
és meg tudjunk csinálni olyan feladatokat is, melyeket sürgősségi hiá
nyában csak tologatunk magunk előtt.

Talán nem mindennapi egy munkáltató által szervezett horgászverseny, de adózási szempontból sokféle kérdés merülhet fel. A reprezentációtól a díjazásig, sokféle adónemben, sokféle kérdésre kell
választ adni. És ha ezeket újragondoljuk, akár egy másik eseményre is
alkalmazhatjuk a cikkben olvasottakat.

Személygépkocsi lízingre

Reklámadó

2012-ben, amikor a személygépkocsi bérleti díjának áfája ismét levonhatóvá vált, akkor foglalkoztunk már a nyílt végű lízinggel. Ennek a
néhány évnek a távlatából a téma ismét megérett arra, hogy újra elővegyük, ráadásul valamiért megint sok a kérdés ezzel kapcsolatban.

A „google-adó” tervezett bevezetése kapcsán sokan a jelenlegi szabályokat kezdik el félreérteni. Egy átlagos, pár tízezer vagy százezer
forintos netes hirdetési költséggel rendelkező vállalkozó oldaláról
világítjuk meg a reklámadó kérdését.

Minden jog fenntartva! A magazinban
közzétett cikkek, információk bárminemű
felhasználása csak a kiadó engedélyével
lehetséges. A szakmai információkat
a legmegbízhatóbb forrásokból merítjük
és ellenőrizzük. A legnagyobb gondosságunk ellenére felmerülő téves értelmezésekért felelősséget nem vállalunk.

Kiadó:
Adónavigátor Tanácsadó Kft.
6000 Kecskemét, Katona József tér 18.
magazin@adonavigator.hu
Telefon/fax: +36-76/401-037
www.iranyadomagazin.hu
Példányonkénti ára: 2520 Ft
Éves előfizetési ára: 25 200 Ft

Felelős szerkesztő:

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nyomdai előkészítés: KAtypo Bt.
Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.

Kiadásért felelős:

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

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. Van-e teendő azokkal a programokkal, melyeket a
fejlesztők nem frissítettek 2016. január 1-je után az
„adatexport” funkciókkal?
a) Nincs, de ezeket nem lehet tovább használni.
b) Nincs, de egy egyéves átmeneti időszak után a programokat már
nem lehet majd használni.
c) Igen, a programot ki kellett vonni a használat alól és azt be is
kellett jelenteni a SZAMLAZO nyomtatványon.
3. Az alábbiak közül melyik nem minősül rendkívüli
munkavégzésnek?
a) Az ügyelet idejére járó munkaidő.
b) A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló esetében a 18
óra utáni munkavégzés.
c) A munkavállaló munkaidő-beosztása szerint 10.00–16.00-ig dolgozott volna, de valójában 8.00–14.00-ig végzett munkát.
4. Előlegnek minősül-e a bérnevelésre átadott napos
állat, ha a takarmánnyal, gyógyszerekkel stb. csak az
időszak végén számolnak el?

a) Csak abban az esetben, ha a felek a szerződésben ezt előlegként
határozták meg.
b) Nem, mert itt nem történik meg a termékértékesítés, hanem
majd később szolgáltatást kell számlázni.
c) Igen, mert 2015-től már nemcsak a pénzben adott ellenérték minősül előlegnek, hanem a termékben, szolgáltatásban testesülő
ellenérték.
5. A jelenleg elfogadott, 2017-re érvényes szabályok
szerint mekkora adóteher fogja terhelni az Erzsébet
utalvány formájában adott étkezési utalványt?
a) Az Erzsébet utalvány havi 8000 forintig kedvezményes
(34,51%) adó alá esik, felette pedig a kifizetőnek 49,98% adót
kell fizetni.
b) Az Erzsébet utalvány 2017-től úgy adózik, mint a munkabér.
c) Az Erzsébet-utalvány értékkorlátozás nélkül egyes meghatározott
juttatásnak tud minősülni, így összesen 49,98% adó terheli.
+1. Mikor vonhatja le az áfát a számlabefogadó, ha a
számlát egy pénzforgalmi áfát választó adóalany állította ki?
a) Legkorábban azon a napon, amikor az ellenértéket a számlakibocsátó átvette vagy jóváírták.
b) A számlán feltüntetett teljesítési időpontban.
c) Az eladó által kiállított igazolás alapján azon a napon, amikor a
pénzügyi teljesítés megtörtént.

Ha a válaszaidban bizonytalan vagy, esetleg nem mindent sikerült eltalálni,
bátran lapozz vissza és olvasd el a cikket még egyszer!

Az Irányadó magazinra előfizethetsz és további hasznos információkat olvashatsz:

iranyadomagazin.hu
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Megoldás: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, +1a

1. Műkörmös vállalkozás üzletében szoláriumot is üzemeltet. Melyik tevékenységből származó bevételét
kell a pénztárgépbe beütnie szeptember 30-a után?
a) Csak a műkörmös tevékenységből származó bevételét.
b) Csak a szoláriumból származó bevételét.
c) Minden bevételét be kell ütnie a pénztárgépbe.

