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az ezzel kapcsolatos információkat a könyvelők szemszögéből szedjük össze. Például, ha az adóbevallási tervezet különböző szakaszaiban „beragadt” magánszemély felkeresi a könyvelő ismerősét, akkor a
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Az adóbevallási tervezet mint új adóbevallási forma tartalmilag azt jelenti, hogy az
adóhatóság „konyhakész” bevallást készít,
amit a magánszemély esetleg kiegészít, és
már le is van tudva az adóbevallási kötelezettsége. A helyzet ettől sokkal cizelláltabb.

Első körben zárjuk ki azokat a magánszemélyeket, akiknek nem készül tervezet:
• őstermelő (ideértve, ha 600 ezer forint
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• áfás adószámos magánszemély, akkor is, ha egyáltalán nem
volt e tevékenységéből bevétele;
• munkáltatói adómegállapítást választók;
• amely magánszemélyről semmilyen adatszolgáltatás nem érkezik.
A felsorolt személyi kör nem kap tervezetet... elvileg. De nem baj,
felkészülünk arra az esetre, ha mondjuk ügyfélkapus egyéni vállalkozóról van szó, és mégis találkozunk a tervezettel. A helyes magatartás
ebben az esetben az, hogy figyelmen kívül hagyjuk a tervezetet, az
adóhatóság felé sem kell semmit jelezni, úgyis csak önadózói bevallást lehet beadni. Ez akkor is igaz, ha a tervezetet megnyitjuk, esetleg
javítjuk, netán jóváhagyjuk. Tulajdonképpen tájékoztató adatként felhasználhatjuk, másra nem való.
Bevallás után készült tervezet
A fennmaradó széles magánszemélyi kör egy része biztos, hogy önadózóként fog beadni bevallást még a tervezet legkorábbi, március
15-i dátuma előtt, főleg a visszaigénylést tartalmazó bevallások készülnek február hónapban. Ennek a körnek (akár igényelte külön,
akár nem) nem kellene, hogy tervezet készüljön, de előfordulhat,
hogy megkapja.
Különösen az, akinek ügyfélkapuja van, az számíthat arra, hogy
látni fogja a tervezetet. A szabály itt is az, hogy a tervezettel már semmi nem kezdhető, azt már bevallásként értelemszerűen nem lehet
elfogadtatni.
Bevallás helyett készült tervezet
Aki az előző két rostán is fennmarad, azok számára a tervezet egy
lehetőség lesz. Ennek a körnek a tervezet mindenképpen elkészül,
az már másik kérdés, hogy kíváncsi lesz-e rá a magánszemély, azaz
megigényli-e papíralapon, vagy ügyfélkapusként rá kíván nézni. A tervezet május 22-ig ennek a körnek egy lehetőség lesz, amivel akkor is
élhet, ha mondjuk nem ügyfélkapusként nem kérte a tervezet. És akkor hogyan juthat hozzá: március 16-tól személyes ügyfélszolgálaton
kinyomtathatja.
A kijelentés fordítva is igaz: ha valaki a tervezethez hozzájut (megigényli postai úton és meg is kapja, vagy ügyfélkapun keresztül megnyitja), és persze nem fogadja azt el, az még nem jelenti azt, hogy
kötelező ezt a bevallási formát választania, tehát még mindig lehet
önadózó.
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Sőt! A papíralapú tervezet csak önadózói bevallással javítható, ha
abban a számadatokat vagy hiányzó jövedelmeket kell pótolni. Az önadózás lehetősége május 22-ig fennáll, feltéve, hogy eddig a dátumig
nem fogadta el a magánszemély a tervezetet.
Hangsúlyos szabály, hogy a tervezettel tehát nem kötelező élni,
ha egyáltalán nem kíváncsi rá a magánszemély, akkor önadózóként
beadja a bevallását és kész.
A tervezet NEM bevallás
A tervezetet teljes bevallásnak nem lehet nevezni, mivel van olyan
információ, melynek az adóhatóság nem lehet birtokában, és azt a
magánszemélynek kell hozzátennie a bevalláshoz. Ezt hívjuk kiegészítő
adatnak:
• visszajáró adó van, annak sorsáról kellene rendelkezni;
• befizetendő adó van, és a keretszabályok megengednék az
automatikus pótlékmentes részletfizetést;
• önkéntes pénztárból több is van, és el kellene dönteni, hogy
hova kéri a rendelkezést (ha csak egy pénztár van, akkor az
adóhatóság automatikusan ezt a pénztárat jelöli be).

A papíralapú tervezet csak önadózói bevallással javítható, ha abban a számadatokat
vagy hiányzó jövedelmeket kell pótolni.
Ezek az adatok az adót, az adóalapot nem érintik, még papíralapú
tervezet esetén is elegendő csak a kiegészítéseket közölni, nem kell ez
miatt önadózónak lenni.
Javítandó tervezet
A tervezet egyéb okból is lehet „hibás”. Itt számtalan esettel kell számolni a természetestől a kevésbé természetes esetekig:
• ingatlan-bérbeadásból vagy megbízási jogviszonyból van jövedelme: alapesetként a tervezet 10%-os költséghányaddal fog
számolni, ezt lehet átjavítani tételes költségelszámolásra;
• ingatlanértékesítésből bevétele van: a szerzési értéket, az inflációs tényezőt a magánszemélynek kell feltöltenie;
• hiányzik a gyermek adóazonosító jele, vagy a munkáltató
rossz adóazonosító jelet adott meg a 08-as bevalláson,
ez miatt a tervezet a családi kedvezménnyel nem számol
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(ha év közben igénybe vette, akkor így befizetős lesz a
tervezet);
• súlyos fogyatékos kedvezményt vett igénybe, de az orvos nem
jelentette le az adatszolgáltatást;
• tőzsdén szerzett jövedelme van, a számított jövedelemmel nem
ért egyet, mert például egyéb olyan költség is van, amivel nem
számolt a tervezet;
• év közben nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemély, akkor az adóhatóság ezt nem fogja magától megadni.
Véget nem érő listáról beszélünk. Ezeket a hibákat ügyfélkapus tervezet esetén egy új formátumú felületen közvetlenül lehet javítani (vagy
akár önadózós bevallással). Ha viszont a tervezet papíralapú, akkor
csak az önadózásos bevallás segíthet rajta. A lényeg az, hogy nem kell
rögtön megijedni ezektől a hibáktól, ha az M30-asok, a szükséges iga-
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zolások megvannak, akkor be lehet adni az önadózós bevallást, illetve
ügyfélkapus változat esetén a felületen is lehet javítani.
Ki kap külön értesítést?
A május 22-i végdátum előtt még lesz egy fontos állomás. A NAV április 30-ig értesíti azokat a magánszemélyeket, akik (együttes feltétel):
– nem az önadózói körbe tartoznak;
– önként még nem adtak be bevallást;
– nem választottak munkáltatói adómegállapítást;
a tervezet kiegészítésre (például visszaigényelhető adó) vagy javításra
szorul.
Az ügyfélkapusok tárhelyre, a többiek postai úton kapják meg a levelet. Ez csak egy figyelemfelhívó értesítő, jogkövetkezmények nélkül,
tehát egyáltalán nem kötelező lereagálni. Még akkor sem, ha mondjuk
már önadózóként az illető adott bevallást, mégis kap egy ilyen levelet.
És mi lesz május 22. után?
Ha van olyan magánszemély, aki füle botját nem mozdította, és a bevallási tervezettel érintett körben van, akkor neki egy kész bevallása
lesz, a tervezet automatikusan beadott bevallásnak fog minősülni. Ha
eszébe jut pótolnia a bevallását, akkor értesítést kap, hogy már van
érvényes bevallása. Nyilván a következő lépés az lesz, hogy kénytelen
az ügyfélszolgálaton beszerezni ezt a már éles bevallását (ügyfélkapu
esetén természetesen innen is le tudja szedni), és ahhoz képest önrevíziózhat.
Ebben a szakaszban fordulhat elő az az extrém eset, hogy a bevallás azért tartalmaz mondjuk fizetendő adót, mert egy első házas
kedvezményhez hibás a házastárs adóazonosítója, és év közben a
kedvezmény érvényesítve volt. Az már valóban izgalmas, hogy a magánszemélynek ilyen helyzetben hátraléka lesz úgy, hogy nem is adott
be bevallást.
Konklúzió
Összefoglalóan két dolgot érdemes kijelenteni:
– Ha valaki a tervezetbe helyezi minden bizalmát, akkor ehhez
annyi aktív közreműködés szükséges, hogy május 22. előtt ránéz arra a tervezetre, mielőtt éles bevallásnak fog minősülni.
Az önadózás intézménye változatlanul él, tehát a tervezettől függetlenül május 22-ig lehet önadózós bevallást beadni.
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Katások munkaviszonya
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A katás adózás szabályainak változása jelentősen megemelte az ezt választó vállalkozások számát. Persze
ezzel arányosan meg is emelkedett azon kérdések száma, hogy mikor van kockázat ennek választásában,
azaz, mikor minősítheti át munkaviszonnyá a vállalkozó jövedelmét.
Szerződések vizsgálata
A vállalkozási szerződés munkaszerződéssé
való átminősítése különösen a katások esetében egy állandó fenyegetettséget jelent. A
szabályozásból nehezen olvasható ki, de a
színlelt szerződésre vonatkozó vizsgálatot két
lépcsőben kell elvégezni.
Egyrészt meg kell állapítani, hogy a kifizető
és a tevékenységet ténylegesen folytató magánszemély között valójában munkaszerződés áll-e
fenn. Mondhatnánk, hogy a katatörvényben
leírt feltételrendszer is ugyanerről szól, de a két
elbírálási folyamat között van különbség. Ebben
a fázisban azt kell megvizsgálni, hogy a kifizető
mennyiben irányítja a magánszemélyt, azaz:
• szabályozza a munkavégzés idejét, helyét;
• biztosítja a munkavégzéshez szükséges
eszközöket;
• állandó felügyeletet, irányítást gyakorol
a munkája fölött.
Ha már ebben a fázisban arra a megállapításra jutunk, hogy fennállnak a munkaszerződés jegyei, akkor el sem jutunk addig, hogy a
katatörvény szerinti hét feltételt vizsgáljuk, azaz
máris megtörténhet a munkaszerződéssé való
átminősítése a vállalkozói megállapodásnak.
Ügyeletes orvosok
Ha ezen a rostán átestünk, akkor jön a már
ismert „legalább kettő feltétel teljesüljön”
szabálya. A szabályokon úgy megyek végig,
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A könyvelési, az adótanácsadási tevékenység esetén
továbbra sincs a kata miatt probléma, még akkor sem,
ha ténylegesen a tevékenységet a könyvelő
a megbízójánál végzi.
hogy példaként idevenném az ügyeletes orvos
esetét: egy orvosi tevékenységet folytató betéti
társaság kisadózó beltagja egy kórházban főállásban alkalmazott, emellett ugyanezen kórháznak katás vállalkozóként vállalna ügyeletet.
Az ügyelet a kórházban lenne, a kórház eszközeivel (személyzet rendelkezésre bocsátása
nélkül):
A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag
személyesen végezte vagy végezhette. – Ez a
feltétel akkor tud teljesülni, ha az ügyeletre
a bt. alkalmaz mondjuk egy asszisztenst. Ha
nincs alkalmazott, akkor ez a feltétel nem tud
teljesülni.
A kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a kifizetőtől szerezte.
– Ha a bt.-nek nincs más forrásból bevétele,
akkor ez a feltétel nem tud teljesülni.
A kifizető nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan. –
A kórház szabályzatát, protokollját nyilván be
kell tartania az ügyelő orvosnak is, itt a szakmai

www.iranyadomagazin.hu

irányítás inkább a kérdés. Ha ebben is a kórház játszik döntő szerepet, akkor ez a feltétel
sem tud teljesülni.
A tevékenység végzésének helye a kisadózó
birtokában áll. – A példabeli esetben ez nyilván nem áll fenn.
A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a kifizető bocsátotta a
kisadózó rendelkezésére. – A példabeli esetben ennek a feltételnek a teljesülésével sem
lehet számolni.
A tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. – Az ügyeleti beosztást
jellemzően a kórház diktálja, azaz ezt a feltételt
sem lehet „kipipálni”.
A kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni
vállalkozó a naptári év egészében nem főállású kisadózónak minősült, ÉS a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50
százalékát olyan személytől szerezte, akivel/
amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt
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munkaviszonyban vagy vállalkozási szerződés
nem volt közöttük. A példabeli kórház a bt.
beltagjának a munkáltatója is, tehát ez a feltétel sem teljesül.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a példabeli esetben 3. feltétel kapcsán van esély a
feltétel teljesítésére, és innentől kezdve csak
az 1. feltétel teljesülése hozhat még „jó” eredményt.
Hasonló esetek
Az orvosi példa nem véletlen. A mai napig sok
vita van akörül, hogy az ügyeletet mennyiben
lehet katás vállalkozóknak kiszervezni. Sokféle
megállapodás is van terítéken, ami a döntést
nehezíti.

Megfigyelhető az a magatartás, hogy az
adott egészségügyi intézmény kategórikusan
engedi vagy nem engedi a katás megoldást.
Ebben a körben azt ki lehet jelenteni, hogy az
első lépcsős vizsgálattal nem nagyon kell foglalkozni, mivel a megbízó fél jellemzően nem
látja el folyamatosan utasításokkal az ügyeletet
biztosító vállalkozót.
Még mindig a kórházi esetnél maradva, találkozhatunk olyan esettel is, amikor
a kórház és a ténylegesen ügyeletet vállaló
vállalkozás közé „beékelődik” egy vagy több
cég. Ilyen esetben azt azért ki lehet jelenteni,
hogy a 7. feltétel továbbra sem teljesül csak
azért, mert tényszerűen nem a kórház az ellenérték juttatója (de valójában tőle származik a bevétel). Itt az a helyzet a tiszta, ha az
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orvos nem a munkahelye szerinti kórházban
vállal ügyeletet.
Katás könyvelők
Hogy ne csak az orvosi tevékenységet végzőkről essen szó: a könyvelési, az adótanácsadási
tevékenység esetén továbbra sincs a kata miatt
probléma, még akkor sem, ha ténylegesen a
tevékenységet a könyvelő a megbízójánál végzi. A könyvelő szakmai önállósága (3. feltétel),
a tevékenység végzésének a rendje (6. feltétel)
mindig teljesülni szokott, és a tevékenység ellátásához szükséges eszközöket (számítógép,
nyomtató stb.) gyakorta a megbízott szokta
biztosítani (5. feltétel).
A fentiek alapján azt a következtetést le
lehet vonni, hogy 3. feltétel teljesülése döntő
szokott lenni, hiszen ha valamilyen speciálisabb szakmai tudást igénylő munkáról van
szó, akkor ez a szakmai önállóság általában
egyéb feltételek teljesülését is magával szokta
„húzni”.
Biztosítási ügynökök
Sokszor hallom – nem szakmabeliektől –,
hogy azért nem választják a katát, mert csak
egy helyre számláz, és azt tilos.
Erre én mindig a biztosítási ügynökökkel
szoktam válaszként példálózni. Kizárólag egy
helyre számláznak, mégsem jogszerűtlen a
választásuk.
Saját eszközeikkel (autó, számítógép), saját
időbeosztásuk szerint dolgoznak. A feltételek
között sokszor nemcsak kettő, hanem több
feltételt is teljesítenek.
Az 50%-os korlát egy feltétel a hétből, és arról soha nem is volt szó, hogy minden feltételt
teljesíteni kell.
A kata választása tehát sok vállalkozó számára adózásilag a legjobb választás, de a
cikkben talán az is kiderült, hogy nem mindenkinek.
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Zárás, avagy én hogyan csinálom
Szerző: Kardos Barbara

A cikkem célja annak bemutatása, hogy mikre kell figyelni a legkisebbek zárása során, milyen feladatokat
kell mindenképpen elvégezni és hogyan lehet ezt lehetőleg hatékonyan megtenni.
Zárási időszak, buktatókkal
A mérlegkészítés időszaka egyébként is nyűgös a könyvelők életében,
az olyan gazdasági események miatt, melyekkel jellemzően egy évben
csak egyszer foglalkoznak, és ezt az időszakot fűszerezik még az szja-,
katabevallások, statisztikai adatszolgáltatások és a rengeteg rég nem látott
ismerős „csak egy rövid kérdése”. Ezt a helyzetet nehezíti tovább az új OBRrendszer, ami új lesz mindazoknak, akik évközi beszámolót nem csináltak.
Az lenne a javaslatom, hogy egy nyugodt délután még az éles használat előtt ismerkedjünk meg az OBR-rendszerrel, mert a jól megszokott ÁNYK-s megoldás már nem használható. Nem nagy varázslat, de
bosszantóan sokszor kéri az adatokat és kicsit nehézkes, hogy letöltéssel lehet benne menteni (de nagyon is javasolt a gyakori mentés!),
https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes/Balance/FillBalance
Visszakanyarodva a zárlat teendőihez, az alábbi lépéseken javaslom végigmenni:
• leltárak (készlet, tárgyi eszköz) eredményeinek könyvelése,
• értékcsökkenések elszámolása,
• vevői, szállítói egyenlegek visszaigazoltatása,
• adófolyószámla-egyeztetés,
• feltárt hibák önellenőrzése,
• időbeli elhatárolások elszámolása,
• adók számítása és könyvelése,
• mérleg és eredménykimutatás összeállítása,
• kiegészítő melléklet készítése.
Leltárak (készletek, tárgyi eszközök) eredményeinek könyvelése
A mérleg minden sorát, azaz az egyes vagyonelemeket minden esetben leltározással kell alátámasztani. A leltározás történhet egyeztetéssel és tényleges mennyiségi felvétellel.
Amennyiben a tevékenységhez a vállalkozás használ tárgyi eszközöket
(jellemzően a legkisebbek is), azokat legalább háromévente tényleges
mennyiségi felvétellel leltárazni kell. Mivel jellemzően a legkisebbeknél
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külső könyvelő végzi a számviteli szolgáltatást, így célszerű az ügyvezetőnek előre elküldeni a tételes tárgyieszköz-listát, hogy ne a beszámoló (és
az egyes sorokat alátámasztó leltárívek) aláírásakor derüljön ki, mégsem
teljes a kép. Jó alkalom lehet az év végi egyeztetés arra is, hogy (ha év
közben nem volt üzembehelyezés és értékcsökkenés-elszámolás) a tárgyévben beszerzett eszközökre vonatkozóan rákérdezzünk a várható használati időre és várható maradványértékre. Persze az is jó gyakorlat, ha
minden nem kisértékű tárgyi eszköz számlára ráíratjuk az ügyvezetővel,
hogy hány évig kívánja használni, és használat után várhatóan mennyiért
tudja majd eladni. Tapasztalatom szerint a válasz: „ez akkor már nem ér
majd semmit”, de a bizonylatolás érdekében javaslom, hogy ezt az ügyvezető írja a számlára, és mi, könyvelők ennek megfelelően számoljuk el.

Az is jó gyakorlat, ha minden nem kisértékű
tárgyi eszköz számlára ráíratjuk az ügyvezetővel,
hogy hány évig kívánja használni, és használat
után várhatóan mennyiért tudja majd eladni.
A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó egyeztetés még a 961. Tárgyieszközértékesítés bevétele karton lekérése és annak egyeztetése, hogy ha volt
értékesítés, akkor meglegyen a 861.-en a könyv szerinti érték kivezetése.
A készletek esetében gyakran elfeledkezünk a fenntartási anyagokról, amelyekről jellemzően nem vezetnek a vállalkozások év közben
folyamatos nyilvántartást. Ezekre vonatkozóan célszerű legalább egy
feljegyzést kérni az ügyvezetőtől, mely szerint a társaságnál a fordulónapon nem volt fel nem használt anyag vagy olyan éven belül elhasználódó anyagi eszköze, aminek a használatát ne kezdték volna meg.
Természetesen kereskedőknél az árukról, vagy termelőknél, szolgáltatóknál az anyagokról muszáj, hogy legyen tényleges mennyiségi felvétel,
mivel jellemzően nem vezetnek folyamatos nyilvántartást. A tényleges
mennyiségi felvétel eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alapján a mérlegérték árvisszakereséssel meghatározható. Az ,hogy az árvisszakeresést,
azaz a leltárkiértékelést ki készíti el, szerintem már szerződésfüggő.
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Zárás, avagy én hogyan csinálom

Kardos Barbara

(elméletileg). A legkisebbeknél azonban a gyakorlat ettől eltérő nálam,
első körben egyeztetek az ügyvezetővel, hogy szerinte melyek a nyitott tételek, és ha azok a mérlegkészítés időpontjában (jellemzően február végén) még mindig nyitottak, megy az egyenlegközlő. Tény, hogy jellemzően kevés esetben megy az egyenlegközlő, mert optimális esetben januári
egyeztetéseket követően megtörténik a pénzügyi rendezés. Tény azonban
az is, hogy van olyan partner, aki már januárban kiküldi az egyenlegközlőket és vállalja a ma még mindig gyakori magyarázkodást, hogy „igen-igen,
lehet, hogy már kifizetted, de a fordulónapon még nem volt kifizetve”.
Adófolyószámla-egyeztetés
Az adófolyószámla-egyeztetés nálam két lépcsőből áll. Első körben az analitikát és a bevallásokat egyeztetem a főkönyvi adatokkal minden adónemre, végül pedig az adófolyószámlán szereplő egyenlegeket a főkönyvi záró
egyenlegekhez. Ehhez az adófolyószámlát tárgyévet követő év január 31-ig
kérem le (március végéig még működni szokott ez a lekérdezés), és így a
tárgyévi tételek után szerepel a január 12-én és 20-án könyvelt kötelezettség
is. Így könnyű az egyeztetés, mert csak a januári befizetéssel kell korrigálni
a folyószámla-egyenlegét és azt a számot kell látnunk, amint a főkönyvben,
illetve azoknál az adónemeknél, ahol előleg-előírás történik (piciknél jellemzően csak a tao), ott a folyószámlán előírt előlegekkel is korrigálni kell.
Feltárt hibák önellenőrzése

Értékcsökkenés elszámolása
A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés elszámolása és az analitika adatai
nak könyvelése lehet a következő lépés, ha már minden növekedés és
csökkenés megfelelően rögzítésre került. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása egy jól működő tárgyi eszköz modul segítségével nem varázslat,
persze, ha az eszközök rögzítésekor kellő körültekintéssel jártunk el.
Vevői, szállítói egyenlegközlők
Mivel minden vagyonelemet leltárral kell alátámasztani, és mivel a követelések és kötelezettségek esetében a leltározás egyeztetéssel történhet,
mind a vevőknek, mind a szállítóknak ki kell küldeni az egyenlegközlőket

A zárásnak az adófolyószámla-egyeztetés az a lépése, ami jellemzően
néha okoz meglepetést és önellenőrzést tesz szükségessé. Javaslom az
önellenőrzés mielőbbi elvégzését és megfelelő dokumentálását (önellenőrzési jegyzőkönyv készítését), mert az időhúzás gyakorta nem kifizetődő (a kötelezően tartandó határidőkről nem is beszélve). Fontosnak
tartom azonban megjegyezni, hogy áfában a levonási jogosultságot lehet
utólag érvényesíteni, illetve a társasági adóban sem kell önellenőrizni,
ha a feltárt hiba az adóalap csökkentését eredményezi. A számviteli elszámolások során pedig azt kell figyelembe venni, hogy a nem jelentős
összegű hibák és hibahatások a tárgyévi tételek között elszámolhatóak.
Időbeli elhatárolás?!
Időbeli elhatárolásként az olyan tételek számolhatóak el, amelyek két
időszakot érintenek, pl. december 15-től január 15-ig tart az elszámolási időszak, az ilyen költségeket időarányosítani kell, de csak abban
az esetben, ha nem mikrogazdálkodói beszámolót készít a társaság.
Most sokan felkaphatják a fejüket, hogy de a legkisebbek úgyis
mikrogazdálkodói beszámolót készítenek, és nekik úgy sincsenek időbeli elhatárolásaik. Igen-igen, csak ne feledkezzünk meg arról, hogy egy
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Könyvviteli zárlat lépései

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

igénybe vett szolgáltatás, ami 2016. decembert érint teljes egészében,
de csak januárban számlázták ki a cégnek, az nem időbeli elhatárolás
lesz, hanem még decemberben költség és szállítói kötelezettség, és
majd csak az áfa levonásba helyezése lesz januárban, addig a levonható
áfa Egyéb követelés lesz. Azaz még mikrogazdálkodói beszámolót készítőknél is vannak olyan tételek, amik ugyan nem időbeli elhatárolások,
de figyelmet és megfelelő elszámolást igényelnek az évváltás során.

Könyvviteli zárlat

Adók számítása és könyvelése

A legtöbb program automatikusan készíti a zárást,
és az alapján a következő év nyitását. De biztos,
hogy minden lépést lekönyvel? Nézzük sorban a
zárlati tételeket!

Az adók számítása és könyvelése nálam mindig az adóbevallások kitöltésével egy időben történik, így nem marad meglepetés, hogy egy
korábbi év kalkulációs sémájából pl. kimarad valami jogszabály-módosítás.
Mérleg és eredménykimutatás összeállítása
Én azon kényelmes könyvelők közé tartozom, akik hivatkozva az Sztv.
előírására, inkább mindent könyvelnek (igen, az átsorolásokat is, és
a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni egyenlegeket is átvezetem külön
főkönyvi számlára), és így a főkönyvi kivonatból automatikusan állítja
össze a program a mérleget és az eredménykimutatást.
Kiegészítő melléklet készítése
Hála, a mikrogazdálkodói beszámolók miatt az ügyfelek nagy részénél
már nincs kiegészítő mellékletkészítési kötelezettség, de ahol van is, ott
2016-tól annyira szűkül az adattartalom, hogy lényegében az azonosító
adatokon túl a számviteli politika bemutatása és a statisztikai létszám
közlése szükséges és nem sok minden más, így ez is hamar megvan (főleg séma alapján). Arról pedig nem szabad elfeledkezni, hogy az OBR-es
feltöltéshez pdf-ben kell elmenteni a kiegészítő mellékletet.
Egyebek

lépései
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

1. Az 5-ös számlaosztály zárása
Először át kell vezetni az 5-ös számlák egyenlegeit a megfelelő 8-as
számlaosztályba az 59-es számlacsoporton keresztül.
T. 811, 812, 813, 821, – K. 599
822, 823, 83
Ezzel az 5-ös számlaosztály egyenlege úgy szűnik meg, hogy az egyes
számlacsoportok egyenlegei megmaradnak.
Így az eredménykimutatás összeállításához már rendelkezésedre
állnak az adatok. A ráfordításokat ezek után a 81–87-es számlákon, a
bevételeket pedig a 91–97-es számlákon találjuk.
2. Le kell zárni a 8-9-es számlákat, illetve az 58-as számlák egyenlegeit
át kell vezetni a 493-as számlára.
T. 493 Adózott
– K. 81–88 Ráfordítások
eredmény
elszámolási
számla
T. 91–98
– K. 493
T. 582
– K. 493
T. 493
– K. 581 vagy
T. 581
– K. 493

A beszámoló beadását megelőzően minden esetben alá kell azt íratni
az ügyvezetővel, és bár elvileg nem a könyvelő dolga, de célszerű előkészíteni az adózott eredmény felhasználására vonatkozó taggyűlési határozatot is, melyet természetesen szintén meg kell várni a feltöltéssel!

3. A legutolsó lépés pedig a mérlegszámlák zárása.
T. 492
– K. 1–3
T. 4
– K. 492

Én a dokumentumokat mindig aláírás nélküli verzióban töltöm fel,
és természetesen az aláírt dokumentumokból magamnak is meghagyok egy-egy példányt. Nálam a kicsik is 3-3 példányban írnak alá, egy
nekem, egy az ügyfélnek a székhelyen őrizendő, egy pluszba, ha valaki
kérné pályázathoz, hitelhez.

Mivel az eszköz- és forrásoldal a mérlegben megegyezik, ezért a zárás
után a 492-es számlának nem lehet egyenlege. Sőt! Valójában már
egyetlen számlának sem lehet egyenlege.
Az osztalék könyvelése a 2016-os zárás során már nem könyvelendő,
hanem azt majd a 2017-es elfogadás napján kell nyilvántartásba venni!
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Ingyenes juttatások a taóban
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Az ingyenes juttatásokra vonatkozóan a szabály 2017. évben megváltozott. Bár a 2016-os év zárása javában zajlik, talán érdemes a változás tükrében is egy kicsit boncolgatni a kérdést.
A változás lényege

Adófizetésre nem kötelezett támogatott

A társasági adó 2016. év közben és év végén is módosult az ingyenes
juttatásokra (pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt tartozás stb.) vonatkozó szabályozást illetően. A két módosítás eredményeképpen a következő esetekre érdemes figyelmet fordítani.

Ha a támogatást fogadó fél egy közhasznú fokozattal rendelkező szervezet, és a támogatás az adomány fogalmának egyébként megfelel,
akkor ezen a téren nincs változás (az adminisztratív rendelkezéseket
illetően sem), tehát a támogatói oldalon a kedvezményezett által kibocsátott igazolás birtokában a támogatás összege nem lesz adóalapot növelő tétel.
A harmadik esetünk legyen az, amikor a támogatott fél egy közhasznú fokozattal nem rendelkező egyesület, szövetség vagy alapítvány. Ekkor a juttató abban az esetben nem köteles az adóalapját megemelni a támogatással, ha a juttatásban részesülő arról
nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet
nem végzett. Ez látszólag egyszerű megoldásnak tűnik, de ne felejtsük el, hogy a vállalkozási tevékenység nem csak akkor merülhet
fel egy ilyen szervezetnél, ha valamilyen gazdasági tevékenységet
rendszeresen űz, egy sportszövetség esetén elegendő egy reklámszerződés is.

A klasszikus eset az, amikor egy gazdasági társaság egy másik gazdasági társaság részére ad ingyenes juttatást. Itt lép be 2017. évtől
a szigor, mely szerint az átadónál csak akkor lesz elismert költség a
juttatás, ha az átvevő
• egyrészt arról nyilatkozik, hogy adóévben a juttatást az eredményében bevételként elszámolta, és az adózás előtti eredménye,
adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül
számítva nem lesz negatív,
• másrészt arról is nyilatkozik (a taobevallást követően), hogy az
e bevételre jutó társasági adót megfizeti.
Mindenképpen legyen adófizetés
A lényegi elem tehát az, hogy végül adózzon a juttatás. Egy minimális
mozgástér abban van, hogy ha egyébként is nyereséges a vállalkozás,
akkor legalább a támogatás összegének megfelelő adóalapot mutasson ki a támogatást fogadó fél, tehát az egyébként mutatkozó nyereséggel szemben a különféle adókedvezményeket tudja érvényesíteni.

És ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezettnél bármilyen
mértékű vállalkozási tevékenységet folytatott, akkor az első eset vonatkozik rá is, valahol adózni fog a támogatás:
– ha a gazdasági tevékenységhez kapja a támogatást a kedvezményezett, és a szükséges nyilatkozatokat tudja produkálni, akkor
ez a fél fizeti meg a társasági adót;
– egyéb esetben az átadó oldalán kell adóalap-növelő tétellel
számolni.

A vállalkozási tevékenység nem csak
akkor merülhet fel egy ilyen szervezetnél,
ha valamilyen gazdasági tevékenységet
rendszeresen űz, mert egy sportszövetség
esetén elegendő egy reklámszerződés is.
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Év eleji változások az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásban

dr. Kovács Szabolcs

Év eleji változások

az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásban
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A 2016. szeptember 1-je utáni, koncepcionális változásokat követően 2017. január 1-jével ismét módosult
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szövetkezeti tv.) az iskolaszövetkezeti foglalkoztatással összefüggésben.
Megbízás vagy önálló jogviszony?

A szolgáltatás fogadója gyakorlatilag azokkal
a jogosultságokkal rendelkezik, amelyek az
Mt. hatálya alatt is megillették a munkavégzés
szervezésével és a munkautasítások kiadásával
összefüggésben.

Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás 2016. szeptember 1-jén hatályba lépett koncepciója a 2017. január 1-jei törvénymódosítást követően sem
változik, a módosítás azonban egyértelművé teszi, hogy a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött olyan sajátos
jogviszony, amelynek keretében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos
tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes közreműködését. Azaz, egy a
megbízástól elkülönülő, önálló jogviszonyról van szó, amelyre azonban
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) megbízásra
vonatkozó, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) Szövetkezeti tv.-ben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni [Szövetkezeti tv. 10/B § (2) bekezdés].
Ezzel a jogalkotó feloldotta azt az adózási dilemmát is, amely a tagsági megállapodás alapján végzett külső szolgáltatásnyújtásért járó díjazással összefüggésben merült fel több esetben is a gyakorlatban. Amíg
ugyanis a megbízási jogviszony az önálló tevékenységek közé tartozik [a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 16. §
(1) bekezdés és 24. § (1) bekezdés], addig az önálló jogviszonyként kezelendő tagsági megállapodáson alapuló, külső szolgáltatásban történő
részvétel a társas vállalkozás (Szja tv. 3. § 33. pont) magánszemély tagjának személyes közreműködése, és mint ilyen, nem önálló tevékenységként adózik. Ennek megfelelően – ellentétben a megbízással – a kapott
díjjal szemben 10% költséghányad sem számolható el.

1-jétől külső szolgáltatás nyújtása során a külső szolgáltatás fogadója
az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására
[Szövetkezeti tv. 10/B § (3) bekezdés].
Azaz, a szolgáltatás fogadója gyakorlatilag azokkal a jogosultságokkal
rendelkezik, amelyek az Mt. hatálya alatt is megillették a munkavégzés
szervezésével és a munkautasítások kiadásával összefüggésben.
A szolgáltatás fogadója közvetlenül utasíthatja az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjait, amely utasítási jog terjedelmét a jogalkotó nem korlátozza, csupán abból kiemeli – mint
leginkább releváns jogokat – a feladatteljesítés módját, idejét és ütemezését. Ez megteremti a lehetőséget a közvetlen munkautasítások
kiadására – hasonlóan, mint a munkaviszonyban állóknál –, illetve
arra, hogy az iskolaszövetkezeti tagok feladatellátásának idejét – hasonlóan a munkavállalók munkaidő-beosztásához – a szolgáltatás
fogadója határozza meg.

A szolgáltatás fogadójának utasítási joga

A diákokat meg (nem) illető szabadság

A külső szolgáltatás nyújtása során ugyan alapvetően a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alapján kell eljárni, de az iskolaszövetkezeti
foglalkoztatás jellegéből adódó sajátosságokra reagálva a jogalkotó
szélesítette a szolgáltatás fogadójának utasítási jogkörét. 2017. január

A szolgáltatás fogadójánál történő feladatellátás során az Mt. szabályai közül változatlanul alkalmazni kell az alábbiakat:
Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat órát meghaladja, napi
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Év eleji változások az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásban

húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc
munkaközi szünetet kell biztosítani (munkaközi szünet).
Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát, a napi munka
befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább
tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani (napi pihenőidő).
A szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó,
az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjazásnak el kell érnie a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot [Szövetkezeti tv. 10/B § (4) és
(6) bekezdés].
Alapvetően megváltozott azonban az Mt. szabadságra vonatkozó
szabályainak alkalmazása. Korábban valamennyi tagot megillette a
13 feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság. A törvénymódosítás ezt a szabályt hatályon kívül helyezte. 2017. január 1-jétől
az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit az iskolaszövetkezet
személyes közreműködést teljesítő, nappali tagozatos tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban nem álló tagja esetében kell alkalmazni, azzal
az eltéréssel, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap
szabadság jár [Szövetkezeti tv. 10/B § (5) bekezdés].
Azaz, a szabadság immár csak a nappali tagozatos tanulói, hallgatói
jogviszonnyal nem rendelkező tagokat illeti meg, minden külső szolgál-

dr. Kovács Szabolcs

tatással eltöltött tizenhárom nap után egy nap mértékben. Ez akkor válik
különösen érdekessé, ha figyelembe vesszük, hogy a hatályos szabályozás alapján külső szolgáltatásnyújtásban kizárólag nappali tagozatos
tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagok vehetnek részt.
A szabadságra jogosultak köre tehát egy üres halmazt képez, hiszen az, aki közreműködhet a külső szolgáltatásnyújtásban (tehát
nappali tagozatos), nem jogosult szabadságra. Az pedig, aki jogosult
szabadságra (tehát nem nappali tagozatos), nem működhet közre a
külső szolgáltatásnyújtásban, így nem szerezhet szabadságra jogosító
időt sem.
Minimális szolgáltatási díj
Ezzel párhuzamosan, 2017. január 13-tól módosult az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015.
(VII. 23.) Korm. rendelet is.
A rendelet értelmében annak hatálybalépésétől 2016. november 30-ig a minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezett a
minimálbér (arra jogosító munkakörben a garantált bérminimum)
1,178-szeres összegével. Ez az összeg 2016. december 1-jétől 2017.
január 12-ig a minimálbér (arra jogosító „munkakörben” a garantált
bérminimum) 1,274-szeresére nőtt, majd 2017. január 13-tól ismét a
korábbi 1,178-szeresére állt vissza [199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. és 2. § (1) bekezdés].
A változással összefüggésben, a kormányrendelet kimondja, hogy
az iskolaszövetkezet által, a szolgáltatás fogadójával már megkötött
szolgáltatási megállapodásra is alkalmazni kell a fenti rendelkezést, oly
módon, hogy a már megkötött szolgáltatási megállapodást 2017. január
31-ig módosítani kell [199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 3/A §].
Ez a megoldás abban a tekintetben mindenképpen sajátos, hogy a
kormányrendelet alapvetően a legkisebb szolgáltatási díjat határozza
meg, és amennyiben ez a díj csökken, annak nem vagy nem kellene
együtt járnia a felek által megállapított díj módosításával. Másfelől
természetesen érthető a szabályozás mögötti logika, hiszen a korábban a jogszabály változása miatt megemelkedő díjakat az újabb
változásra (és a szabadságra jogosultság megszűnése miatt csökkenő
költségekre) tekintettel a szolgáltatást igénybe vevők minden bizon�nyal szeretnék csökkenteni.
Természetesen ez azonban nem zárja ki azt, hogy a korábban is magasabb díjazással megkötött megállapodások a felek döntése alapján
változatlanul hatályban maradjanak, csupán megteremti a lehetőséget
a korábban jogszabályváltozás miatt módosított díjak eredeti állapotba
történő visszaállítására, azzal, hogy a díjtételek ettől függetlenül nominálisan a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt
biztosan magasabbak lesznek ezt követően is, mint 2016-ban.
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Összehasonlítás a transzferárazásba, 2. rész
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Összehasonlítás a transzferárazásba,
2. rész

Szerző: Berényi Mariann

A cikksorozat első részéből megtudhattuk, hogy a transzferárazás során az összehasonlítás az a módszer,
amellyel a szokásos piaci ár meghatározható. Közvetlen módszerekkel és jövedelemalapú módszerrel is elvégezhető az összehasonlítás, ha az összehasonlításba bevont termék/szolgáltatás vagy a jövedelmezőség
tekintetében összehasonlítható vállalkozások az összehasonlíthatósági kritériumoknak megfelelnek. E havi
lapszámunkban a funkcióelemzést, a vállalt funkciókat, a viselt kockázatokat és a szükséges erőforrásokat
vizsgáljuk. Folytatódik Berényi Mariann transzferauditor cikksorozata az összehasonlításról.
Kiindulópont: a piaci viszonyok
Minden módszer, amely a szokásos piaci ár
megállapítását célozza, abból a feltevésből
indul ki, hogy független felek egymással csak
kölcsönös előnyök alapján kötnek üzletet. A
kölcsönös előnyök alapján történő üzletkötés
elvének megfelelve az egymástól független eladó is, a független vevő is feltérképezi a piaci
lehetőségeket, megvizsgálja a helyettesíthető
termékek (továbbiakban termék/szolgáltatás)
sorát, számba veszi előnyeiket, hátrányaikat,
megvizsgálja a körülményeket, azaz sorra veszi
a számára rendelkezésre álló lehetőségeket,
majd ezek ismeretében hozza meg döntését a
vásárlással/eladással kapcsolatosan.
A kapcsolt vállalkozások döntéseit befolyásolja a vállalati csoportérdek, a jövedelem
– költség, bevétel, adózás stb. – optimalizálása, célja csoportszinten maximális profit megtermelése. Ebből következőleg elképzelhető,
hogy egyes vállalkozások tekintetében eltérítik
az árakat a felek az ügyleteik bonyolítása során
annak érdekében, hogy a csoportszintű elvárás
érvényesüljön. Természetesen ez megengedett,
csak a különbözetre jutó adót kell jól meghatározni és bevallani. A különbözet meghatározása
pedig a független felek racionális árazási döntéseinek megismerésével lehetséges, azaz össze-
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hasonlítást kell tenni a kapcsolt vállalkozások és
a független felek közti árazás között.

Az összehasonlíthatóságot meghatározó
tényezők

Módszerek az összehasonlításra

Fontos minden olyan tényező számbavétele a
szokásos piaci ár meghatározásához szükséges
legcélszerűbb módszer kiválasztásához, amely
az árakat és az azt meghatározó körülményeket leginkább befolyásolja. Az egyik legfontosabb tényező, amelyet körül kell járni az összehasonlíthatóság érdekében, a termékek vagy
szolgáltatások jellemzői, tulajdonságai.
A konkrét és tényleges összehasonlítás során
fontos szerepet kapnak a helyettesíthetőség, a
hírnév, márkanév, a garanciális támogatottság,
a rendelkezésre állás, szellemi terméknél a
védettség időtartama és foka mint árképzésre
lényegesen ható tényezők. A közvetlen módszerek alkalmazása során e tényezőnek van kiemelt
jelentősége a független felekkel való árazás ös�szehasonlításában, mindamellett nem szabad
figyelmen kívül hagyni a funkciók, kockázatok
eltéréseiből adódó hatásokat sem.

A legkézenfekvőbb módszerek a közvetlen
módszerek, úgymint összehasonlító árak
módszere, a viszonteladási árak módszere,
illetőleg a költség-jövedelem módszer – mint
azt az előző lapszámban az Összehasonlítás
a transzferárazásban 1. című cikkben részleteztük. A közvetlen módszerek esetében az
összehasonlíthatóság foka igen fontos meghatározó, fontos, figyelembe veendő szempont.
A jövedelemalapú módszerek akkor kapnak
szerepet, ha az összehasonlíthatóság alacsony
szinten áll, azaz az ügyletek vagy vállalkozások
azon körülményeiben, jellemzőiben, amelyek
az árazásra jelentős befolyással bírnak, nagy az
eltérés, a tényleges, közvetlen összehasonlítás
nem nyújt kielégítő eredményt adott ügylet
szokásos piaci árának meghatározásához.

A konkrét és tényleges összehasonlítás során fontos szerepet
kapnak a helyettesíthetőség, a hírnév, márkanév, a garanciális
támogatottság mint árképzésre lényegesen ható tényezők.

www.iranyadomagazin.hu

Összehasonlítás a transzferárazásba, 2. rész

A következő figyelembe veendő tényező a
szokásos piaci ár megállapításához a kapcsolt
és a független felek közötti ügyletek árazása
összehasonlításánál a felek által végzett termék-előállító vagy szolgáltatást nyújtó tevékenységek eltérései vagy egyezőségei, különös
figyelemmel a funkciók, a kockázatok és az
erőforrások felek közötti megoszlására.
Független felek tehát kölcsönös előnyök alapján üzletelnek egymással, alkalmazott áraikban
érvényesítik a funkcionális, kockázati vagy erőforrásbeli eltéréseket. Az árazásnál fontos szempont, hogy milyen funkciók ellátása kötődik az
adott ügylethez, illetve magához a vállalkozáshoz.
Kapcsolt vállalkozásoknál igen gyakori, hogy
bizonyos tevékenységeket kiszerveznek egy-egy
cégcsoport tagjuk felé. Így például tipikus lehet,
ha a cégcsoport egy tagvállalata végzi a kutatásfejlesztést a csoport valamennyi tagjára vonatkozóan. Ugyanígy tipikus lehet, hogy a könyvelést,
az informatikát vagy épp a befektető tevékenységet szervezik ki külön vállalkozásokba.
Így a cégcsoporttagok közötti ügyletek ös�szehasonlíthatósága csak olyan független vállalkozásokkal helyénvaló, amelyek jellemzően
hasonló tevékenységekkel bírnak. Például, ha egy
független vállalkozás minden funkciót ellát, amely
a termelés, értékesítés során felmerül (a fontosabbak: beszerzés, készletezés, gyártásszervezés,
kutatás, értékesítés, vevőkezelés stb.), akkor az
nem hasonlítható össze egy olyan cégcsoporttag

leányvállalattal, amely Magyarországon csak ügynöki munkát végez, gyártása, készlete nincs, csak
a vevőösztönző eszközei használatában mutat
hasonlóságot. Szintén nem hasonlíthatók össze
a kapcsolt cégcsoporttag vállalkozások, vagy adott
ügyleteik független vállalkozásokkal vagy ügyleteikkel, ha az eszközellátottságuk nagyban eltér, azaz
például a független vállalkozásnak komoly gépparkja van magas értékcsökkenés-elszámolással,
míg a cégcsoporttag kapcsolt vállalkozásnak eszközbeszerzésre és fenntartásra nem kell költenie,
mert azt az anyavállalata állja. Szintén ide tartozhat
például az az eset, mikor független vállalkozásnak
lízingelnie kell a termelőeszközét, hogy megfelelő
versenyképes minőségben gyárthasson, a kapcsolt vállalkozással bíró magyar leányvállalathoz
pedig az anyavállalat csak kihelyezte a gépeket
ingyen vagy kevés ellenértékért, amelyek esetleg
még elavult technológiai szintet is képviselnek.
A harmadik igen fontos eltérés lehet az ös�szehasonlítás során a vállalt kockázatok mértéke kapcsolt és független felek közötti ügyletek
esetében. Nem összehasonlíthatóak például a
termékek vagy kiterjesztve a vállalkozások, ha a
független vállalkozás 10 éves azonnali cseregaranciát tud nyújtani vevőinek, míg a kapcsolt fél
esetében a garanciális kötelezettség teljesítését
az anyavállalat átvállalja, így a leányvállalat ez alól
a költségtétel alól mentesül. Ugyanígy fontos a
garanciális kockázat mellett a piaci kockázat, vevői kockázat, veszteség kockázata stb. áttekintése.
Mindemellett a harmadik tényező is igen fontos az összehasonlíthatóság elemzése során – a
tényleges tulajdonságok és a funkcionalitás mellett –, ez pedig a szerződéses feltételrendszer.
Nem mindegy, hogy milyen fizetési határidő ille-

Berényi Mariann

ti a beszállítót, hogy milyen mellékszolgáltatások
társulnak a főszolgáltatáshoz stb. Alapvetően a
szerződésben kell meghatározni, hogy hogyan
oszlik meg a felek között a felelősség, a kockázat
és az előny. Független felek esetében a szerződéses feltételek az érdekérvényesítés eszközei,
de csak kölcsönös érdek mentén köttetik meg.
Nem utolsósorban a gazdasági feltételek különbözősége is okozhat eltérést az összehasonlíthatóságban. Nem mindegy, mely piacokon tevékenykedő vállalkozásokat vetünk össze. A piac földrajzi
elhelyezkedése, a piacon tapasztalt verseny mértéke, a gyártási feltételekből adódó különbségek
– mint például munkaerő, szállítási infrastruktúra,
üzleti infrastruktúra megléte vagy hiánya.
Nem szabad megfeledkezni az üzleti stratégiákban rejlő különbségekről sem. Így például
nem összehasonlítható az a cégcsoporttag vállalkozás, amely képes bizonyos termékeit ellenérték
nélkül biztosítani kapcsolt vállalkozása részére
annak érdekében, hogy például az egy új piacra
betörjön az árletörés eszközével, azzal a vállalkozással, amely független, de nem marad fenn, ha
nem ellenértékért kínálja valamennyi termékét.
Összefoglalva
Összefoglalóan elmondható, hogy az összehasonlítás tényezőit teljeskörűen vizsgálat alá kell vetni
annak érdekében, hogy megállapítható legyen,
összehasonlíthatók-e az ügyletek vagy kiterjesztett
elemzés esetén maguk a vállalkozások. A következő
lapszámban a jövedelemtípusú módszerekről lesz
szó részleteiben, a szokásos piaci ár-ártartomány
kimunkálásáról, a kvartilis tartományról és ennek
kapcsán a NAV-ellenőrzés kritikus pontjairól.

Berényi Mariann – Az Altamix Kft. tulajdonos-ügyvezetője, transzferauditor, regisztrált
okleveles adószakértő, okleveles könyvvizsgáló. A „Transzferár a
gyakorlatban” című könyv szerzője, melynek célja, hogy a hazai adóalanyoknak nyújtson segítséget a hazai törvényi háttér feltérképezéséhez, felhívja az adózók figyelmét a reájuk irányadó szabályokra,
kötelezettségekre, határidőkre, a mulasztásért kiszabható szankciókra, az adókockázat csökkentésének lehetséges módozataira.
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A tőkeemelés hajrájában
Szerző: Egri-Retezi Katalin

Már nem sok idő áll rendelkezésre a kft.-k számára jegyzett tőkéjük 3 millió Ft-ra történő megemelésére,
ugyanakkor a március 15-i határidő több tízezer céget is érinthet.
Mi is a határidő?
A 2017. III. 15-i határnap a létesítő okirat módosítására vonatkozik,
mely alapján 2017. IV. 14-ig kell ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál. Amennyiben a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem tárgyában 15 munkanapon belül
nem dönt, akkor az ezt követő 3 munkanapon belül a kérelmező által
rögzített adatok „automatikusan” bejegyződnek.
Nagyon fontos szabály, hogy a törzstőkeemelést csak a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával szabad könyvelni. Egyébként a korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettségéről 2017. 02.
21-én a NAV részletes tájékoztatót tett közzé, ennek tükrében jelen
cikkben csupán két kiemelt témával kapcsolatos gyakorlati problémára hívjuk fel a figyelmet a tőkeemelés aktuális kérdéskörében.
Eredménytartalék felhasználása jegyzett, de be nem fizetett
tőke teljesítésére
Ptk.-szabály
2013. évi V. törvény 3:162. § szerint lehetőség van a társasági szerződésben
rendelkezni arról, hogy a tag a tőkeemelés összegét egy évnél hosszabb
idő alatt szolgáltassa a társaság részére, tehát a kérelem benyújtásakor
minimális összeg befizetésével is lehetséges annak pénzügyi teljesítése.

határozzák meg. Hitelezői védelmi szabályok értelmében, ebben az
esetben addig nem fizethet osztalékot a társaság, amíg a bejegyzett
tőkeemelést nem teljesítik, továbbá a hiányzó tőkerész erejéig korlátlan felelőssége is van a tagoknak.
Számviteli törvény szerinti előírás
Az így keletkezett jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesítését új lehetőségként biztosítja a számviteli törvény 2016. VI. 16-tól érvényes
37. § (2) h) bekezdése, mely szerint a még be nem fizetett tőke
feltölthető a társaság által megtermelt szabad eredménytartalék
összegéből is.
Könyvelésére nézzük az alábbi adatokat:
Egy vállalkozásnak két tulajdonosa van, 20:80%-os részesedési aránnyal.
Korábban tőkeemelésről döntöttek, amelyet 1 éven belül kell teljesíteni.
• 80%-os tulajdonos a tőkerészét teljes egészében teljesítette. A
2016. évi beszámoló elfogadásakor, 2017. április 30-án arról
döntöttek, hogy az adózott eredményből képződött eredménytartalék törzsbetétére jutó részét osztalékként felveszi,
• 20%-os tulajdonosnak még 5000 E Ft JDNT-tartozása van, a keletkezett eredmény arányos részét jegyzett, de be nem fizetett
tőke rendezésére fordítja.
A 2016. évi adózott eredmény 25 000 E Ft.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2017. III. 15-ig csak a tőkeemelésről döntenek a kft. tulajdonosai (megemeli a tőkét 3 millió forintra), de azt nem fizetik be, valamint a fizetési határidőt is több évben

Az ún. „ázsiós tőkeemelés” lényege, hogy
a jegyzett tőke emelése mellett az átadott
vagyon egy tetszőleges része (általában a
jelentősebb része) tőketartalékba kerül.

14. oldal

Könyvelés
1/a 80%-os tulajdonos osztaléktartozásának előírása (2017. IV. 30án)
T 413. Eredménytartalék – K 4. Rövid lejáratú kölcsön
			 kapcsolt vállalkozással
			 szemben
20 000
1/b 20%-os tulajdonos tőketartozásának rendezése (2017. IV. 30-án)
T 413. Eredménytartalék – K 3/4. Jegyzett, de be nem fizetett
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kell fizetni).
Továbbá nem szabad megfeledkezni a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről sem.
18K71 a társas vállalkozás adatszolgáltatása:
A belföldi székhelyű társas vállalkozás jegyzett tőkéjének a saját tőke
terhére történő felemelését a társas vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségeként az adóévet követő év január 31-ig köteles teljesíteni.
Ázsiós tőkeemelés gyakorlati kérdései
Az ún. „ázsiós tőkeemelés” lényege, hogy a jegyzett tőke emelése mellett az átadott vagyon egy tetszőleges része (általában a jelentősebb
része) tőketartalékba kerül. Ez a módszer a negatív tőke, illetve a saját
tőke/jegyzett tőke arányának helyreállítását szolgálja.

			
tőke
5 000
0. lépés, korábban cégbírósági bejegyzés napján a tőkeemelést az
alábbi módon könyvelték:
T 3/4. Jegyzett, de be nem
fizetett tőke
– K 411. Jegyzett tőke
5 000
Szja-szabály
Az Szja tv. 77/A § (2) j) ponttal egészül ki, azaz „nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni
érték, ha a magánszemély az értékpapírt a társaság által ki nem fizetett és a tagok törzsbetétjére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereségnek a még be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás (a jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltése) teljesítéseként
szerezte meg”.
Ez a megoldás tehát nagyon kedvező, mivel nem kell (nem is tud)
osztalékot felvenni a magánszemély tulajdonos a nem teljesített tőke
pénzügyi rendezéséhez, így szja- és ehokötelezettsége sem keletkezik.
Későbbiekben (az üzletrész értékesítésekor) viszont kalkulálni kell azzal, hogy – a jegyzett, de be nem fizetett tőke eredménytartalékból történő feltöltésére tekintettel – az eladási ár
és a megszerzéskori szerzési érték közötti különbözet adóköteles lesz (személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást

Fontos hangsúlyozni, hogy tőketartalékba csak akkor lehet pénzeszközt helyezni, ha egyidejűleg a társaság jegyzett tőkéjének emelésére is sor kerül. Nem valósítható meg az az ügylet oly módon, hogy
csak a tőketartalékba kívánnak vagyont helyezni, viszont a jegyzett tőkét nem emelik meg. Ellenkező esetben a vagyoni hozzájárulás végleges pénzeszközátadásnak minősül, annak adójogi következményeivel.
Társaságiadó-alany tulajdonosnál a 3. sz melléklet alapján nem a
vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak tekintendő a pénzeszköz végleges átadása, KIVÉVE
– ha belföldi illetékességű részére történik,
– és az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával,
amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján
igazol.
2017-től további feltétel, hogy az e bevételre jutó társasági adót
megfizeti, valamint a társaságiadó-bevallás elkészítését követően
nyilatkozat útján igazolja, hogy a juttatást eredményében bevételként
elszámolta és a bevételre jutó társasági adót megfizette.
Magánszemély tulajdonos esetén az illetéktörvény jelent adókockázatot a társaságnál, amennyiben az ázsiós tőkeemelés helyett
pénzeszköz végleges átadása történik. A magánszemély általi ingyenes
juttatás az ajándékozott számára illetékköteles ügyletnek minősül.
Gyakori hiba az is, nem ügyelnek az ázsiós tőkeemelés során
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arra, hogy a létesítő okiratban a tulajdonosok által mind a jegyzett tőkébe, mind a tőketartalékba helyezett vagyoni hozzájárulás
feltüntetésre kerüljön. Jellemző, hogy a társaság részére teljesített
névérték (jegyzett tőke rész) kerül csak dokumentálásra, és ilyenkor
a tulajdonos üzletrész analitikus nyilvántartása nem tartalmazhatja
a részesedés megszerzésére fordított teljes összeget. Ennek következménye pedig a későbbiekben – üzletrész elidegenítésekor –,
hogy adóköteles lesz a tőketartalékba helyezett rész, annak ellenére, hogy adózott jövedelem volt annak forrása. További probléma
származhat abból is, ha nem vesz rész valamennyi tulajdonos az
ázsiós tőkeemelésben, viszont nem kalkulálnak azzal, hogy pl. az
osztalékarányokat alapesetben a névérték határozza meg. Ezáltal a
tranzakcióban részt vevő üzletrész tulajdonosa a későbbi osztozkodásban nagyon „rosszul jár”.
Társaságiadó-alany tulajdonosnál a részesedések év végi értékelése jelenthet nem várt veszteség tételt az értékvesztés kötelező elszámolása miatt.
Ugyanakkor a társaságiadó-törvény ezzel kapcsolatban adóalapkorrekciót ír elő, azáltal, hogy nem minősül a vállalkozás érdekében
felmerült, az adóalapnál elismert ráfordításnak a Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint előírt saját tőke-jegyzett tőke
arány, vagy a veszteség fedezetét szolgáló tőkeemelés révén szerzett
tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés.
Magánszemély tulajdonosnál is előfordulhat adókockázat, amen�nyiben a részesedés megszerzésére fordított pénzeszköz dokumentálása a létesítő okiratban nem megfelelő, nem elegendő ugyanis a tőkejuttatásra vonatkozó banki utalás bizonylata. Az üzletrész bekerülési
értékének igazolására csak a létesítő okiratban feltüntetett vagyoni
hozzájárulás vehető figyelembe a tőkekivonáskor számítandó adóköteles jövedelem megállapításához.
Például egy magánszemély tulajdonos elhatározza a kft. jegyzett
tőkéjének 1 M Ft-tal való megemelését, melyre befizet 10 M Ft-ot, de
az ügyvéd nem tünteti fel a társasági szerződésben csak a névértéket
(1 M Ft-ot). Amennyiben ez az üzletrésze eladásra kerül, a kapott 10
M Ft után adóznia kell (9 M Ft után szja- és ehofizetési kötelezettsége
keletkezik).
Könyvelés
Társaság tulajdonosa 10 M Ft követelést apportál
Névérték társasági szerződés szerinti értéke 1 M Ft
Ázsió 9 M Ft

16. oldal

Társaságiadó-alany tulajdonosnál
1. Bejegyzés előtt fizetett összeg
T 36. Követelés
– K 38. Pénzeszköz
(részesedésből)			

10 000 E Ft

2. Bejegyzéskor: ázsiós tőkeemelésnél a fizetett teljes összeg kerül a
részesedés bekerülési értékébe
T 17/37. Részesedések
– K 36. Követelés (részesedésből)
			
10 000 E Ft
3. Év végén részesedés értékelése: értékvesztése
Kiegészítő adatok
Egyszemélyes kft. saját tőke adatai:
Jegyzett tőke:
3 M Ft
Saját tőke:
3 M Ft
Részesedés teljes bekerülési értéke a tulajdonosnál (ázsiós tőkeemeléssel együtt): 12 M Ft
T 87. Részesedések
– K 179/379. Részesedések
értékvesztése			
9000 E Ft
További gyakori kérdés a témában a tagikölcsön-apportálás
megítélése
Tekintettel arra, hogy nagyon sok cég rendelkezik tagi kölcsönnel, így
célszerű megoldásnak tűnik a meglévő tagikölcsön-apportálás, annak
elengedése helyett.
Korábbi bírói gyakorlat vitatta a tagi kölcsön apportálási lehetőségét, az új Ptk. értelmezése szerint már egyértelműen megengedett, amennyiben elismert, illetve jogerős bírósági határozaton
alapuló, értékkel bíró követelés apportjáról van szó. Fontos figyelembe venni továbbá, hogy az elévült tagikölcsön-követelés nem
tekinthető apportképesnek, ami azt is jelentheti, hogy adóhatósági
vizsgálat során az ügylet megítélése ázsiós tőkeemelés helyett elengedett követelésnek minősülhet. Ugyanis a Ptk. szerint a követelések elévülési ideje öt év, ugyanakkor jellemző hiányossága a
tagikölcsön-szerződéseknek, hogy azok visszafizetési határidejéről
(összegeiről) nem rendelkeznek.
Különböző NAV-tájékoztatók jelentek meg a végelszámolás alatt
lévő társaságok tagi kölcsön és osztaléktartozások rendezési lehetőségével kapcsolatban. Ezek ugyan már nem lelhetők fel a NAV honlapján, ugyanakkor a végelszámolással megszűnő cégek ellenőrzése
gyakran adóhiánnyal végződik. A NAV általában arra a visszavont
tájékoztatójára hivatkozik, mely szerint az ilyen cégek pénzügyi, vagyo-
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ni helyzete miatt nincs lehetőség a tartozások rendezésére, tehát az
apportált követelés nem bírt olyan vagyoni értékkel, melynek segítségével a társaság eredményes működése helyreállítható lett volna.
Emiatt az eljárás nem jóhiszemű, hiszen csupán arra irányul, hogy
a társaság kötelezettségét oly módon tudja rendezni, mely nem jár
adójogi vonzattal. A legfrissebb információs füzetben megjelentek
szerint, ha a társaság végelszámolással megszűnik, úgy a tagikölcsönkötelezettség rendezéséről gondoskodni kell; annak visszafizetésével.
Amennyiben a tartozás visszafizetésére nem kerül sor, hanem a vagyonfelosztási javaslatban annak elengedése felől döntenek, abban
az esetben azt bevételként kell kimutatni. A kötelezettség elengedése
ajándékozásnak minősül, amely után vagyonszerzési illeték megfizetésére is kötelezett az adózó. Ebben a tájékoztatóban nincs tiltva az
ázsiós tőkeemelés, de nem is tartalmazza annak lehetőségét.

Gyakori megoldás, hogy az átvett pénzbeli, illetve nem pénzbeli
hozzájárulásokat azonnal a jegyzett, de be nem fizetett tőke számlára
könyvelik (ez a megoldás akkor célszerű, ha nem teljesítik a társasági
szerződés szerinti tőkeemelés teljes összegét, azaz a bejegyzés után
marad egyenlege a főkönyvi számlának):
T 36. Kapott (átvett)
– K 3/4. Jegyzett, de be nem fizetett
követelés			
tőke
10 000 E Ft

Könyvelése

Névérték és jegyzési érték különbözete (ázsió)
T 47. Alapítókkal szembeni – K 412. Tőketartalék
kötelezettség/JDNT			

Adatok:
Társaság tulajdonosa 10 M Ft követelést apportál
Névérték társasági szerződés szerinti értéke 1 M Ft
Ázsió 9 M Ft
Tagi kölcsön apportálása (tulajdonosi határozat napja)
T 36. Kapott (átvett)
– K 47. Alapítókkal szembeni
követelés			
kötelezettség
10 000 E Ft

2/a Cégbíróság bejegyzésének napján:
Névértéken
T 47. Alapítókkal szembeni
kötelezettség/JDNT
– K 411. Jegyzett tőke
vagy

1000 E Ft

9000 E Ft

2/b Kompenzálás a bejegyzés napján
Bejegyzést követően ugyanazzal az összeggel lenne a társaságnak önmagával szemben követelése és kötelezettsége is, tehát e tételek összevezetendők!
T 47. Tagi kölcsön
– K 36. Kapott (átvett) követelés
				
10 000 E Ft
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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 kormányrendelet év eleji változása azt jelenti, hogy ha a munkáltató 9 Ft/
km összeg fölött térít a munkavállalónak a munkába járásra tekintettel, akkor az már adóköteles juttatás lesz?
A munkába járás munkáltatói térítésének
egyik válfaja, amikor nem tömegközlekedési
eszközzel jár be a munkavállaló dolgozni, és a
vonatkozó kormányrendelet szerint igényelhet
a munkáltatónál „kilométerpénzt”. Ha a munkáltató ad ilyen juttatást, akkor ez 15 Ft/km
összegig adómentesnek minősül 2017. január
12-e után is.

ta, hogy elegendő, ha a munkáltató továbbra
is 9 Ft/km összeget térít.

?

A január 12-i dátum azért fontos, mert az
ezt követő naptól a kormányrendelet kimond-
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Tehát a 10–15 Ft/km pénz juttatása továbbra is adómentes marad.

Válasz-adó

Néhány társaságiadó-kedvezmény a cég méretéhez van kötve. A kkv-törvény
szabályozza a cégek paraméterei szerinti besorolást. A 2016-os év adóbevallásához melyik időpontban érvényes adatokat kell figyelembe venni a cég méretének helyes besorolásához?
Ha egy cégnek megváltozik a mérete, akkor
változhat a besorolása is. Ehhez azonban két
egymást követő beszámolási időszakban kell
túllépni az adott határértékeket. Tehát nem
egy időpontban érvényes adatokat kell vizsgálni, hanem az évek alatt folyamatosan.
A viszonylag nehezen értelmezhető kétéves
szabály kiinduló fix pontja 2005. január 1. vagy
későbbi alakulás esetén az alakuláskori beso-

rolás. Ennek a kiinduló pontnak az ismerete
nélkül nem lehet besorolni. Fontos szabály,
hogy a besorolást mindig a rendelkezésre álló
beszámoló – illetve partner és kapcsolódó vállalkozások rendelkezésre álló adatai – alapján
kell elvégezni, 2005. január 1-jén a 2003. évi
beszámoló alapján. (A kapcsolódó vállalkozás
definíciója nem egyezik meg a kapcsolt vállalkozások fogalmával!)

?

2016-ra tehát a 2014-es beszámoló lesz
irányadó.
Fontos ez azért is, mert ha a 2014-es beszámoló alapján beleférünk, akkor 2016-ban
még alkalmazhatjuk a nekik járó kedvezményeket.

További

hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Ekáer a fakitermelők szemével
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A fa kitermelése, eladása, majd elszállítása. Sokféle variáció létezik, és ennek megfelelően az ekáer-szabályok
sem egyszerűek.
A súlyhatár mint szűk keresztmetszet

Vegyük sorra a különféle eseteket

A kitermelt és értékesített fa elszállítása
esetén – mivel itt mindig 500 kg feletti szállításról beszélünk – az ekáer-szám kérdése
alapból felmerülhet, de hogy valóban van-e
az adott esetben ekáer-szám-kötelezettség,
és azt kinek kell kérnie, arra számos körülmény hatással van: az eladó adóalanyisága,
az ügylet láncolatos jellege, a szállítóeszköz
típusa stb.

Van egy adószámmal nem rendelkező magánszemély, akinek a birtokában lévő erdejében
lévő fát kitermelik. 800 000 forint bevételt kap,
és mivel eseti jellegű értékesítésről van szó,
nem vált ki adószámot az eladásra. Adásvételi
szerződéssel értékesíti a fát egy fakereskedőnek, aki a saját telephelyére elszállítja a fát.

Kezdjük a vonatkozó fontos alapszabályokkal:
Mivel kockázatos termékről van szó, így az
ekáer-szám-kérési kötelezettség címzetti minőségben soha nem teljesülhet.
Kockázatos termék értékesítése okán kockázati biztosíték fizetésének kötelezettségével
is számolni kell.
Láncügylet esetén mindig a fuvart szervező láncszemet terheli ekáer-szám-kérési
kötelezettség, kivéve, ha az utolsó láncszem
a szervező – ebben az esetben ennek a szereplőnek az eladóját terheli ekáer-szám-kérési
kötelezettség.

Megoldás: nincs ekáer-szám-kérési kötelezettség, mivel nem valósul meg áfaköteles
értékesítés.
1/A
Annyit változtatunk a tényálláson, hogy az eladó alanyi adómentes adóalany, és számlát
állít ki a fa eladásáról.

arra is figyelemmel kell lenni, ha a fuvareszközre
az erdő több pontjáról is történik felpakolás, akkor változó helyrajzi szám esetén több helyrajzi
számot is meg kell adni, avagy GPS-koordinátákat kell felrakodási címként rögzíteni.
2.
Az eladó egy alanyi adómentes adószámmal
rendelkező magánszemély, a vevője egy áfás
kft. (közbenső vevő), aki közvetlenül értékesíti a faanyagot egy másik áfás kft.-nek (végső
vevő). A fuvarról a közbenső cég gondoskodik.
Megoldás: az ekáer-szám-kérési kötelezettség a közbenső vevőt terheli. Felrakodási
címként itt is a tényleges lerakatok helyszínét
(helyrajzi szám vagy GPS-koordináta) kell
megadni.

A kitermelt és értékesített fa elszállítása esetén – mivel itt
mindig 500 kg feletti szállításról beszélünk – az ekáer-szám
kérdése alapból felmerülhet.
A megoldás változatlanul az, hogy nincs ekáerszám, mivel továbbra sincs áfaköteles értékesítés.

A megoldás szempontjából egyébként nem rele
váns, hogy az első szereplő milyen áfabeli jogállású.

Csak akkor van ekáer-kötelezettség, ha első
áfaköteles értékesítésről beszélünk, és a vevő
nem végfelhasználó.

1/B
Tegyük fel, hogy az adószámmal rendelkező
magánszemély áfafizetésre kötelezett jogállású, és az eladott (500 kg feletti) fát egy teherautóval viszi el a vevő a saját telephelyére.

2/A
Az előző esetet annyiban változtatom, hogy a
közbenső vevő a fát megveszi, de csak 2 hónap
múlva szállítja el.

A traktorral történő szállítás továbbra sem
von maga után ekáer-kötelezettséget.

Megoldás: van ekáer-kötelezettség, az ekáerszámot az eladó lesz köteles megkérni. Külön
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Megoldás: ugyanaz, mint a 2. pontnál, nem
lehet azt mondani, hogy a saját áruját szállítja
el, és ezért nem kell neki ekáer-számot kérnie.
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

2/B
A 2. példához képest bonyolítsuk a kérdést
annyival, hogy a közbenső vevő és a végső
vevő közé beékelődik egy másik közbenső
vevő, aki áfafizetésre kötelezett adóalanyként
szervezi a fuvart is.
Megoldás: az ekáer-számot a fuvar szervezését bonyolító második közbenső vevő kéri
meg. Felrakodási cím: a tényleges felrako
dáshely. Feladó: ez a szereplő. Címzett: a
végső vevő. Kirakodási cím: végső vevő telephelye.
3.
Háromszereplős ügyletben a fa eladója és a
közbenső vevő áfa fizetésére kötelezett adóalanyok. A közbenső szereplő vevője viszont
végfelhasználó.
Ha a fuvart a fa eladója intézi, akkor neki
kell ekáer-számot kérnie fuvarra. Kirakodási
címként a végfelhasználó címét kell megadni.
Ha viszont a fuvart a közbenső szereplő
intézi, akkor pedig senkinek nem kell ekáerszámot kérni, mivel a végfelhasználónak történő értékesítésre nem kell ekáer-számot kérni.
Ez ugye azért furcsa szabály, mivel a fa értékesítését kíséri áfa fizetése és fuvarozás is, csak
pusztán a végfelhasználó személye eredményezheti azt, hogy mégsem kell ekáer-számot
kérni, gyakorlatilag a fa teljes útvonalát nem
fogja kísérni ekáer-szám.
A végfelhasználó személyével kapcsolatosan azért fontos megjegyezni, hogy nem
tekinthető végfelhasználónak az az egyéni vállalkozó, akinek a székhelye/telephelye megegyezik a családi házával, és annak fűtéséhez
vásárolják a tűzifát.
3/A
Ha az előző esetet variáljuk úgy, hogy még
több – saját számlás – szereplőt rakunk

bele a történetbe, akkor a megoldáson ez a
körülmény nem változtat, ha az utolsó előtti
szereplő intézi a fuvart, és a faanyagot az erdőből közvetlenül a végfelhasználóhoz szállítják.
Továbbra sem kell kérni ekáer-számot egyik
szereplőnek sem.
4.
A fa eladói vegyesen adószám nélküli, alanyi
adómentes adószámmal rendelkező, illetve
áfás adószámmal rendelkező magánszemélyek. A fát a kereskedő ezektől a személyektől
megveszi és a saját telephelyére elszállítja. Ott
feldarabolja, majd végfelhasználók és nem
végfelhasználók részére értékesíti. Az első két
szereplő közötti ekáer-szám itt nem kérdés, az
1. eset alapján azt meg tudjuk állapítani.

A kereskedő telephelyén – vegyesen – áfával és áfa nélkül vásárolt faanyag is található. A
feldarabolást követő értékesítésük során már
nem lehet megmondani, hogy melyik faanyagnak valósul meg így az első adóköteles értékesítése. Ha ez az információ hiányzik, akkor
kénytelen a kereskedő minden értékesítését
úgy kezelni, mint első adóköteles értékesítést.
És innentől kezdve az összes olyan fuvart köteles bejelenteni, ahol a vevő nem végfelhasználó.
Végső következtetésként csak azt lehet levonni, hogy minden ügyletet sajnos egyedileg
kell megítélni, nagyon nehéz általános receptet adni a faeladást kísérő ekáer-számok kérése tekintetében.
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Kivaalap egyszerűsített foglalkoztatás esetén
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Kivaalap egyszerűsített

foglalkoztatás esetén
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A kisvállalati adó két terület adóztatását váltja ki: az eredményesség
utáni társasági adót és a foglalkoztatás utáni munkáltatói járulékterheket. Pontosabban a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési
hozzájárulást. De vajon mi a helyzet az egyszerűsített foglalkoztatás,
vagy akár az ekho eseteivel?
Foglalkoztatási formák
A jogviszonyokat tekintve csináljunk két csoportot aszerint, hogy milyen munkáltatói terhek merülnek fel:
– az egyik csoportba azokat a jövedelmeket tegyük, melyek után
a vállalkozásnak szociális hozzájárulásiadó-kötelezettsége van;
– a másik csoportba, ami után szochót nem kell fizetni, mert azt
kiváltja valami egyéb, például az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás vagy egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő
közteher.
A kiva értelmezésében a jövedelmek kategorizálása azért nehéz kérdés, mert a kiva alapja a járulékköteles jövedelem, de amilyen adónemeket kivált, az a szocho és a szakképzési.
Járulékköteles pedig az a jövedelem, ami után a magánszemélynek
egészségbiztosítási és/vagy nyugdíj-biztosítási járulékot kell fizetni:
„A Katv. 20. § (2) bekezdése szerint személyi jellegű kifizetésnek
azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot
képez az adóévben.”

A kiva értelmezésében a jövedelmek kategorizálása azért nehéz kérdés,
mert a kiva alapja a járulékköteles
jövedelem, de amilyen adónemeket kivált,
az a szocho és a szakképzési.

22. oldal

A Tbj. 4. § k) pontja értelmében járulékalapot képző jövedelem
• az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem
önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap
számításánál figyelembe vett jövedelem,
• a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj,
• a tanulószerződésben meghatározott díj,
• a felszolgálási díj, a vendéglátóüzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló,
• az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.
Egyszerűsített foglalkoztatás
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a kifizetőnek fix adóterhe van, a
munkavállaló pedig a szerződés szerinti bérét kapja meg nettóban is.
Ez persze nem azt jelenti, hogy minden esetben adómentes a jövedelem. A foglalkoztatási napok száma és a minimálbér szorzata az
adómentes keret. Ha a magánszemély éves szinten ennél magasabb
jövedelemmel nem rendelkezik, akkor a jövedelem adómentes, és
be sem kell vallani.
Ha magasabb a jövedelem, akkor a mentesített összeg feletti részt
kell bevallania, és a 15%-os személyi jövedelemadót megfizetnie.
Ezt a szabályt összefésülve a kiva előírásaival arra juthatunk, hogy
az efós jövedelem nem tartozik bele a Tbj. 4. § k) pontjainak egyikébe
sem, így kivát nem kell utána fizetni.
Sőt! Ha a munkáltató a minimálbér kétszeresénél magasabb ös�szeget fizet a dolgozónak, akkor ahhoz sem tartozik korrekciós tétel.
Hasonló elvek alapján jelenthetjük ki azt is, hogy az ekhós jövedelem után a kiva időszaka alatt továbbra is az ekhót kell fizetni, kivát
nem.
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Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
áprilisban

VEZÉRCIKK

Családi kedvezmény 2017

Külföldi munkavállalás

A családi pótléknak nem csak klasszikus esetei vannak. A saját jogán családi pótlékra jogosult magánszemély, a rokkantsági ellátásban részesülő
magánszemély esetén a vele együtt élő személyek családi kedvezményre
vonatkozó lehetőségei az idén tovább növekedtek. Példákkal is illusztráljuk, hogy mikor, milyen esetekben és kik vehetik igénybe a kedvezményt.

Egyre gyakoribb az EU-s munkavállalás és belföldi biztosítási jogviszony
egyidejűleg. Sokat foglalkozunk a témával, de miután itt három hatóságnak is van szerepe, még mindig sokszor nem világos, hogy hol kell
fizetni a járulékot.

Kártalanítás

Kockázati biztosíték
Február 15-től egy új speciális kockázatibiztosíték-fizetési szabály lép
életbe azok számára, akik még nem kértek ekáer-számot és egyéb szempontok szerint is ebbe a kategóriába tartoznak. Ez a teljesen újonnan
alakuló adóalanyokat is érintheti.

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

A madárinfluenza ismét előtérbe helyezte a kártérítések kezelését az
áfában és az szja-ban. Például, ha egy integrátor tulajdonában lévő,
de bérnevelésbe adott kacsát, libát ölnek le, akkor van-e áfa, van-e
számlakiállítási kötelezettség? Vajon milyen bevétel csapódik le a tulajdonosnál és mi a bérnevelőnél?

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!
4. Jár-e szabadság egy iskolaszövetkezet nappali tagozatos hallgatójának?
a) Igen, valamennyi tagot megilleti a 13 feladatteljesítéssel töltött
nap után egy nap szabadság.
b) Csak azoknak, akik közreműködhetnek külső szolgáltatásnyújtásban.
c) Nem, gyakorlatilag semmilyen esetben nincs szabadságuk.

2. Választhatja-e a katát egy kizárólag egy helyre számlázó könyvelő?
a) Nem, az biztosan munkaviszonyt leplez, így a kata választása esetén a megbízási díjat a NAV át fogja minősíteni munkaviszonnyá.
b) Igen, hiszen a könyvelők szakmai önállósága és a tevékenység
végzésének a rendje már elegendő feltétel a kata választásához.
c) Igen, de csak abban az esetben, ha tevékenységét saját eszközökkel, saját székhelyén, telephelyén végzi.

5. Meddig kell a cégbírósághoz benyújtani a tőkeemelésről szóló döntést?
a) 2017. március 15-ig a cégbírósági bejegyzésnek is meg kell történnie, amire a cégbíróságnak 15 napja van. (Tehát 2017. március 1-jéig be kell nyújtani a cégbírósághoz.)
b) A döntést március 15-ig be kell nyújtani a cégbírósághoz, amely
15 napon belül hoz határozatot.
c) Legkésőbb március 15-ig meg kell hozni a döntést, amit követő
30 napon belül (azaz április 14-ig) kell a cégbírósághoz benyújtani.

3. Hogyan kell könyvelni a 2017-ben kiszámlázott, de
2016. decemberi időszakot érintő könyvelési díjat
mint bevételt?
a) 2017-es bevételként, mert akkor került kiszámlázásra.
b) 2016-os bevételként, és vevői követelésként, mert az nem érint
több időszakot, így nem lehet időbeli elhatárolás.
c) Mikrogazdálkodói beszámoló esetében 2017-es, egyéb esetben
2016-os bevételként.

+1. Kell-e kivát fizetni az egyszerűsített foglalkoztatással
foglalkoztatott munkavállaló után?
a) Nem, mert az nem járulékköteles jövedelem.
b) Csak abban az esetben, ha az meghaladja a minimálbér összegét,
és ezáltal szja-köteles jövedelemmé változik.
c) Igen, a fix közteher tartalmazza a munkáltatói és munkavállalói járulékokat is, ezért mint járulékköteles jövedelem, egyben
kivaalap is.

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

1. Mi történik azokkal a bevallási tervezetekkel, melyekre a magánszemély adózó nem reagál és határidőben nem is ad önadózóként bevallást?
a) Ezek a bevallási tervezetek végleges bevallássá változnak május 22én, függetlenül attól, hogy azt a magánszemély elfogadja-e vagy sem.
b) Ezek a bevallási tervezetek nem fordulnak bevallássá, így a magánszemélynek nem lesz érvényes bevallása.
c) Miután csak annak készül bevallási tervezet, aki ezt kérte a NAVtól, ezeket végleges bevallásként fel is dolgozzák május 22-én.

