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az áfában
1. oldal

Az ingatlanokkal kapcsolatos áfaszabályok sokszor egy egész napos előadást is megtöltenek, és még így is tele van kérdéssel. Ráadásul az ingatlanok esetében még az átsorolás is bonyolítja a helyzetet, annak súlyos
áfabeli következményei lehetnek. Azt a kérdést fogjuk boncolgatni, hogy
ha egy cég vásárol vagy épít egy ingatlant eredetileg értékesítési céllal, de
nem tudja eladni, ezért bérbe adja, akkor vajon van-e áfaprobléma. És
mi van, ha időközben mégis eladná, akkor hogyan számolódik az áfa?
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Kezdjük az alapoktól
Az ingatlan értékesítése főszabályként az Áfatörvény 86. § (1) bekezdés j)–k) pontjai értelmében mentes az adó alól.
A j) pont alapján főszabályként mentes az
adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és
az ehhez tartozó földrészlet értékesítése (továbbiakban régi ingatlan).
Kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) az értékesítése, amelynek első
rendeltetésszerű használatbavétele még nem

történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító
hatósági engedély jogerőre emelkedése és az
értékesítés között még nem telt el 2 év.
Az eladónak lehetősége van a főszabály
szerint adómentes ingatlan értékesítését adókötelessé tenni az Áfatörvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Tehát az ingatlant értékesítő adóalany a
„régi” ingatlan értékesítése, illetve az építési
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teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése tekintetében a főszabály szerinti adómentesség helyett adókötelezettséget
választhat.
Ebben az esetben az adó alapjára az Áfatörvény 82. § (1) bekezdés szerinti 27%-os adómérték alkalmazandó, de itt még bejöhet a
fordított adózás is.
Amennyiben a 86. § (1) bekezdés j) és k) pont alá tartozó régi
ingatlanok és építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlanok
értékesítésére adókötelezettséget választ az adóalany, akkor az adó
megfizetésénél figyelemmel kell lennie az Áfatörvény 142. §-ában foglaltakra is: az adó megfizetésére nem az értékesítő, hanem a termék,
vagyis az ingatlan beszerzője lesz az adófizetésre kötelezett (fordított
adózás).
A fordított adózásnak azonban személyi feltételei is vannak. Akkor
lehet fordított adósan kiállítani a számlát (amikor a számlában nincs
áfa, de az ügylet mégsem áfamentes), ha
– az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön
nyilvántartásba vett adóalany, és
– egyiknek sincs olyan, az Áfatörvényben szabályozott jogállása,
amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

A beszerzés miértje
Az ingatlanhoz kapcsolódó áfaszabályok tehát folyamatosan feladják
a leckét.
Az ingatlant építőknél, forgalmazóknál és más tevékenységgel
foglalkozóknál is előfordulhat, egy ingatlan sorsa változik abban
a tekintetben, hogy továbbértékesítésre vagy saját hasznosításra
szerezték-e be. Azt mindenképpen rögzíthetjük, hogy problémás
esetről csak akkor beszélhetünk, ha az ingatlan beszerzésekor volt
fizetendő áfa (mindegy, melyik fél fizette), és azt a vevő legalább
részben levonásba helyezte. A bármilyen formában történő, de
adómentes hasznosítás egyértelműen fizetendő adót von maga
után, a kérdés az, hogy mennyit.

Azt mindenképpen rögzíthetjük, hogy
problémás esetről csak akkor beszélhetünk,
ha az ingatlan beszerzésekor volt fizetendő
áfa (mindegy, melyik fél fizette), és azt a vevő
legalább részben levonásba helyezte.

Ingatlan mint tárgyi eszköz
Az Áfa-tv. 135. § (1) bekezdésében meghatározott időszak (továbbiakban: figyelési időszak) a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően számítottan
a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónap,
b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónap.
Ezen időponton belül kell figyelni az eszköz hasznosításának jellegét,
és ha az megváltozik, akkor a levont áfa korrekciójára van szükség.
Tárgyi eszköz beszerzése esetén a rendeltetésszerű használatbavétel időpontjának a beszerzés Áfatörvény szerinti teljesítési időpontja
minősül, amely nem feltétlenül egyezik meg a számviteli aktiválás időpontjával. Ha a tárgyi eszköz előállítása saját vállalkozásban végzett
beruházás útján történt, akkor pedig a rendeltetésszerű használatbavételt kell figyelembe venni, amely alatt az Áfatörvény rendszerében a jogi (pl. használatbavételi engedély jogerőre emelkedése) és
tényleges használatbavétel (pl. használatbavételi engedély jogerőre
emelkedése előtti tényleges használatbavétel) közül azt kell érteni,
amely korábban bekövetkezik.
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Bérbeadás céljából vásárolt
Legyen az első esetünk az, hogy egy ingatlant beszerez egy cég 2012.
január hónapban, az ingatlan után jogszerűen felszámított adót levonásba helyezi. Az ingatlant saját maga hasznosítja, majd 2016. július
1-jével úgy dönt, hogy értékesíteni fogja, egyben átvezeti a készletei
közé. A bérbeadásra választott adókötelezettséget.
Az ingatlan 2017. június 4-vel értékesítésre kerül, adókötelezettség
választásának hiányában adómentes lesz az eladás. Mivel nem tárgyi
eszközként adja el az ingatlant, ezért a figyelési időszakkal számolni
nem lehet, az Áfatörvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján az eladáskori piaci ár alapján kell a 27%-os adót megfizetnie. Ezt az adót
a számlában érvényesíteni nem tudja, legfeljebb csak az adómentes
eladási árban.
Ha az ingatlan ára 2012. év óta nőtt, akkor ez a növekmény is adóköteles lesz, emellett a figyelési időszakra eső áfát sem lehet figyelembe venni.
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Akkor mit is tegyünk?
Soroljuk vissza tárgyi eszköznek. Nyilván ezen lépés mögött valamilyen gazdasági döntésnek lennie kell, és ez nem lehet az adóelőny
kihasználása. Magyarul ismét kellene, hogy az ingatlan valamiféle saját használat tárgya legyen. Ha ezt ki tudjuk magyarázni, akkor jöhet
a lényegi kérdés, hogy a készletként hasznosított időszakkal lehet-e
számolni. Mivel a 240 hónapos figyelési időszak szabálya erre az esetre nem tér ki, ezért kijelenthető, hogy a 240 hónapban a „készlet”
időszakát is bele fogom számolni. Ha ez így van, akkor 2012. január
1. és a 2017. június 4-i eladás közötti hónapokkal csökkenthető az
utólagos le nem vonható (azaz fizetendő) adó összege.
Vigyünk bele a történetbe egy olyan – kevésbé életszerű – módosítást, mely szerint a bérbeadásra választott adókötelezettségéről
2014. január 1. napjával lemond (tételezzük fel, hogy az 5 éve már
megvan), azaz 2014–2016. évek vonatkozásában folyamatosan kiigazítja a levonható adót (teljes év esetén 1/20-dal, rövidebb év esetén
még kevesebb).
A kérdés az, hogy ez az időszak figyelembe vehető mint adóköteles
tevékenységhez való hasznosítás, azzal, hogy utólagosan lett kiigazítva
az adó? Véleményem szerint az utólagosan kiigazított időszak áfásnak
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fog minősülni, azaz lehet ezzel az időszakkal is számolni, ha a végén
tárgyi eszközként kerül adómentesen értékesítésre.
Értékesítési célból vásárolt
Érdemes foglalkozni a fordított esettel is. A kérdéses ingatlant a cég
készletként – továbbértékesítési célból – veszi nyilvántartásba a
2012. január havi vásárlást követően. A vásárláskor felszámított adót
levonásba helyezi. Az ingatlan nem talált gazdára, ezért saját hasznosítás mellett döntött 2016. július 1-jével. Ezt követően az ingatlant mint
tárgyi eszközt 2017. június 4-én adómentesen értékesíti.
A 240 hónapos figyelési időszak rendeltetésszerű használatbavétel
napjától indul, azaz 2016. július 1-jével. A készletként töltött időszak
mondhatni így elvész, hiszen csak a tárgyi eszközként hasznosított egyévnyi időszakkal lehet csökkenteni a beszerzéskor levont adót.
Lehet ötletelni ebben az esetben is, hogy az eladást megelőzően
visszasorolják az ingatlant a készletek közé. Ezt a lépést nem kell indokolni, ugyanakkor adózás szempontjából nem biztos, hogy eredményre vezet, hiszen az eladáskori piaci ár alapján kell megfizetnie
az eladónak az áfát. A helyzet akkor szerencsés, ha az ingatlan ára
lényegesen csökkent.
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Hibrid autók adókötelezettsége
Szerző: Tusnádiné Ágoston Márta

Mit válaszoljunk ügyfelünk ezen kérdésére: ha veszek egy hibrid autót, akkor arra ugye nem kell adókat
fizetni? A helyes válasz az, hogy… az attól függ! Környezetkímélő-e a hibrid?
Melyik hibrid személygépkocsi után nem
kell adó(ka)t fizetni? És meddig?
Az adójogszabályok nem az ún. „hibrid” autót
részesítik előnyben, hanem ennél tágabb kategóriát határoznak meg. A köztudatban is elterjedt kedvezmények az ún. környezetkímélő
gépkocsikat illetik meg. Ennek definícióját a
6/1990 (IV. 12.) Köhém rendelet 2. § (6) bekezdése tartalmazza. Eszerint környezetkímélő
gépkocsinak minősül az elektromos, továbbá a
nullaemissziós gépkocsi. A részletesebb eligazodáshoz javaslom a környezetvédelmi besorolást (5E, 5P, 5N, 5Z), mert számviteli-adózási
szakemberként nem biztos, hogy olyan mély
műszaki ismeretekkel is rendelkezünk, amely
elegendő a minősítés elvégzéséhez.
Típusok
Az elektromos gépkocsiknak 3 típusuk van a
motorhajtás szerint:
a) tisztán elektromos gépkocsi, amelynek
a hajtáslánca legalább egy elektromos
energiatároló eszközt, elektromosáramátalakító egységet, és olyan elektromos
gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos
energiát mechanikai energiává alakítja
és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);
b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely
gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan

4. oldal

csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból
történő feltöltését, elektromos üzemben
a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101.
számú előírás szerint mérve – legalább
25 km (5P környezetvédelmi osztály);
(Ide csak azok a hibrid autók sorolhatók,
amelyeknek van konnektorba dugható kimenetelük. Az első hibrid autóknak még
nem volt!)
c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban
foglaltaknak megfelel és hatótávolsága
tisztán elektromos hajtással legalább
50 km (5N környezetvédelmi osztály).
A nullaemissziós gépkocsi nem bocsát ki légszennyező anyagot a rendeltetésszerű használata során, és 5Z környezetvédelmi osztályba
sorolandó.
Láthatjuk, hogy a hibrid autók akkor minősülnek környezetkímélőnek, ha kizárólag
elektromotorral meg tudják tenni a fenti minimális távolságot. Ekkor kapják meg az 5P vagy
5N környezetvédelmi besorolást, illetve a zöld

rendszámot. Szeretném hangsúlyozni, hogy a
kedvezményekre csak akkor vagyunk jogosultak,
ha a fenti feltételek maradéktalanul teljesülnek.
De fontos azt is kiemelni, az autóiparág gyors
fejlődése miatt várható, hogy a jogszabályokat
is folyamatosan finomítják, változtatják ezen
területen is. Azaz nem elképzelhetetlen a fenti
távolságok jövőbeni növelése.
Kedvezmények
És akkor nézzük sorban a kedvezményeket:
A cégautóadó tekintetében az adó tárgya főszabály szerint az Szja-törvény szerinti személygépkocsi, kivéve a környezetkímélő gépkocsit. Ennek
szabályairól a cikksorozat első cikkében részletesen írtam (Gépjárműadó-törvény 17/A §).
A gépjárműadó alól mentességet élveznek
a környezetkímélő gépkocsik (Gépjárműadótörvény 5. §).
A környezetkímélő gépkocsik regisztrációs adójának összege 0 Ft, amelyet a törvény
melléklete határoz meg. A hibrid kategóriába
sorolható gépkocsik esetében viszont 76 E Ft
regisztrációs adót kell fizetni. Itt érdemes
megemlíteni azt is, hogy 2017. január 1-jétől

A hibrid autók akkor minősülnek környezetkímélőnek, ha
kizárólag elektromotorral meg tudják tenni a fenti minimális
távolságot.
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a környezetkímélő gépkocsi már nem minősül
csekély értékű (de minimis) támogatásnak. Az
előző évben erről még külön nyilatkozni kellett
a regisztrációsadó-adatlapon, de ettől az évtől
erre már nincs szükség (Regisztrációsadótörvény).
A környezetkímélő gépkocsi beszerzése
mentes a vagyonszerzési-ajándékozási illeték
alól [Illetéktörvény 26. § (1)].
Ezen adójogszabályok mellett további előnye a zöld rendszámos autóknak, hogy nem
kell parkolási díjat fizetni. Ez szintén nem elhanyagolható egy városi használat esetén.
A motor tisztasága és dinamikája környezettudatos használatot tesz lehetővé. Igaz,
hogy egy nagy teljesítményű otto motor károsanyag-kibocsátása elég magas, de ha például

20-25 km távolságra járunk dolgozni nap mint
nap, akkor szinte kizárólag az elektromotort
használjuk, és csak a nagyobb utakon vesszük
használatba a károsanyag-kibocsátású benzinvagy dízelmotoros üzemmódot.
Ezek mellett kényelmes lehet az otthoni
vagy irodai tankolás – egy konnektoros töltéssel. Egyes hírforrások szerint a köztereken
történő ingyenes tankolás (nyilvános töltőhálózat) nem sokáig lesz korlátlan, mert 2018-tól
több töltőállomást terveznek úgy kiépíteni,
hogy szolgáltatásnyújtás keretében, ellenérték
fejében legyen lehetőség a töltésre.
Mennyibe kerül?
Ha az eddigi információkat forintra akarjuk
lefordítani, akkor nézzük meg, mennyibe kerülne egy új, kb 1600–1800 cm3 hengerűrtar-

Tusnádiné Ágoston Márta

talmú motorral ellátott személyautó üzemeltetése a fenti kedvezmények nélkül.
A személygépkocsik gépjárműadója 345 Ft/
kW, azaz pl. 150 LE (lóerő) = 111 kW teljesítményű személyautóra 38 295 Ft gépjárműadót
kell fizetni évente. A cégautóadó pl. egy 122–
162 LE teljesítmény esetén 11 000 Ft/hó. Egy
1601–1800 cm3 motorral ellátott személyautó
regisztrációs adója 135 E Ft. A vagyonszerzési
illeték pedig a teljesítménytől és az évjárattól
függ, de nem kell illetéket fizetni a gépkocsikereskedőknek, lízingbe adóknak (ezt az árbevétel alapján igazolni kell).
A fentiekből látszik, hogy valóban sok fajta
terhet meg lehet spórolni egy környezetkímélő
jármű üzemeltetésével, de szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy az iparág gyors fejlődése miatt rövid távon változásokra lehet számítani, ezért
minden esetben körültekintően kell eljárnunk.
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Katások áthúzódó számlái

és áfaproblémái

Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Bár már vége az évnek, de kataalanyok 2016. évben kibocsátott, de 2017. évben kiegyenlített számlája még
mindig kérdés. Vajon hogyan kell ezt a tételt a kata, illetve az alanyi adómentesség szempontjából figyelembe venni? Elöljáróban annyit, mélyen azt a tudatot kell erősíteni, hogy a kata és az áfa nem mozog együtt.
Még akkor sem, ha bevezetésekor azzal indokolták a 6 milliós határt, hogy ehhez alanyi mentesség is jár.
Kata és az áfa
A kataalanyok körében elő szokott fordulni, hogy a katás és az áfás
szabályok keverednek. Azt kell tudatosítani a vállalkozókban, az lényegtelen, hogy katásként vagy nem katásként számlázol. Az áfa mértékét kizárólag az határozza meg, hogy a bejelentkezéskor az általános
szabályokat választottuk, vagy valamilyen különleges mentességet.
Ugyanúgy lehet egy áfaalany katás, mint egy alanyi mentes nem katás.
Vagyis bármelyik adózási mód választása (kivéve az eva) bármilyen
áfaválasztással együtt alkalmazható.
A problémák pedig itt szoktak kezdődni.
Katások áfaproblémái
Az alaptézisnek számít, hogy a katásnak áfaproblémája nem nagyon
lehet, pedig van. Még az alanyi adómentest választók körében is oda
kell figyelni.
A tavalyi évben a 6 millió forintos alanyi adómentes értékhatár
sokak számára kevésnek bizonyult, különösen az év végi számlázáskor
kellett nagyon odafigyelni. A kata és az áfa eltérő működését az alábbi
példa szemlélteti.
Egy katás, alanyi adómentes egyéni vállalkozó adózó 2016. de
cember 28-án kiállított egy számlát 2016. december 20-i teljesítési
időponttal. A számlán szereplő fizetési határidő és a tényleges fizetés
is 2017. január hónapja volt.
Kata szempontjából ez 2017. évi bevételnek minősül, tehát ezzel
a számlával nem lehet belecsúszni a 40%-os különadóba.
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Áfa szempontjából viszont az alanyi
adómentes értékhatárt a teljesítési időpont
szerint kell vizsgálni, és nem a pénzügyi
teljesítés szempontjából.

Áfa szempontjából viszont az alanyi adómentes értékhatárt
a teljesítési időpont szerint kell vizsgálni, és nem a pénzügyi teljesítés szempontjából. Ez az esetünkben azt jelenti, hogy ha pont
ezzel a számlával lépi át az alanyi adómentes értékhatárt, akkor ez
a számla már áfás lesz.
Egyéni vállalkozók halasztási lehetősége
Felmerülhet kérdésként, hogy mivel a már áfapozíciós egyéni vállalkozóra vonatkozik 45 napos szabály, akkor elég lesz neki az áfát
megfizetnie 2017. évben, azaz mégsem lépi át az alanyi adómentességet.
Az érvelés helytelen, mivel a teljesítési időpont ettől még nem változott, azaz az alanyi adómentes értékhatár átlépését nem ússza meg,
csak azt, hogy elegendő később megfizetnie az adót.
És még lehet ebbe a történetbe beletenni egy csavart: az alanyi
adómentesség emelése miatt, ha 2017. évben áttér az alanyi mentességre a vállalkozó, akkor a 45 napos szabály 2016. december 31-vel
lejár, tehát 2016. utolsó időszaki áfabevallásában szerepeltetni kell
az áfát.
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Katások áthúzódó számlái és áfaproblémái

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

kozatot is be kell adni az adóhatóság felé. Az egyébként alanyi mentes
vállalkozóknak pedig havonta.
Katások tárgyi eszközei
Az alanyi mentes vállalkozók tárgyieszköz-értékesítésével már ennek
az újságnak a hasábjain is sokat foglalkoztunk. Nincs tehát új a nap
alatt, talán annyi, hogyha egy katás adóalanyról beszélünk, akkor még
mindig képesek vagyunk azt gondolni, hogy neki semmi dolga nincs
azonkívül, hogy a bevétele ne érje el a törvényben levő értékhatárt.
De talán már az előbbiekből is kiderült, az a tény, hogy valaki
katás, nem mentesíti attól, hogy az áfatörvény paragrafusait betartsa.
Egy tárgyi eszköz értékesítésénél pedig az áfa főszabályát kell alkalmazni, mégpedig azért, mert az alanyi mentes vállalkozó sem járhat
el alanyi mentes minőségében egy tárgyieszköz-értékesítés kapcsán.
Két klasszikus példa.

Külföldre számlázás
Gyakori probléma szokott az is lenni, hogy a katás vállalkozók külföldre nyújtanak szolgáltatást.
Természetesen semmi nem tiltja, sőt. Ha azt itthonról végzi, és
egyetlen cég felé számláz, szinte biztos, hogy teljesíti a munkaviszonytól való elhatárolás feltételeit, tehát az egyik legkedvezőbb adózási
választás.
Az egyik kérdés, ha ezt alanyi mentesség mellett teszi.
Az Áfatörvény 193. §-a szerint nem járhat el alanyi mentes minőségében a vállalkozó, ha külföldre számláz szolgáltatást.
Tehát eljutottunk oda, hogy teljesen mindegy, alanyi mentesen vagy áfaalanyként számlázza a szolgáltatást, a főszabályt kell
alkalmazni.
Ennek következtében az adóalany felé nyújtott szolgáltatás
áfamentes, hiszen a teljesítési hely a szolgáltatást igénybe vevő országában van, de erről az értékesítésről áfabevallást és összesítő nyilat-

Van egy személygépkocsi egy betéti társaság tulajdonában, mely a
forgalmi engedély szerint még mindig a vállalkozásé, amikor a katába
belép a cég.
A bt. alanyi mentességet választott, de az autó értékesítésekor
ezt ugye figyelmen kívül kell hagyni. A személygépkocsi értékesítése
viszont főszabály szerint mentes az adó alól, ha a vásárláskor az áthárított adót nem lehetett levonni. Ha áfamentesen vásároltuk, akkor is
lehet ezt alkalmazni azért, mert ha lett volna áthárított adó, akkor sem
lehetett volna levonni.
Szóval így vagy úgy, de mentes az értékesítés, mégis van egy hozadéka. Az autó értékesítéséből származó bevétel a kata alapját képezi,
azaz a 12 milliós határba bele kell számolni, viszont az alanyi mentes határba nem számít bele. Az alanyi mentes minőségben kiállított
számlák összege ezenkívül elérheti a 8 millió forintot. Az autó eladási
árával tehát meg is haladhatjuk a 8 milliós bevételt, akkor sem fogjuk
elveszteni az alanyi mentességünket.
Ha nem személygépkocsit értékesítünk, hanem mondjuk egy
számítógépet, már más a helyzet. Itt sem járhatunk el alanyi mentes minőségünkben, viszont a számítógép értékesítése áfaalapot fog
képezni.
A bevétel nettó része itt sem tartozik bele a 8 milliós alanyi mentes
határba, viszont beletartozik a 12 milliós katás értékhatárba.
A számlában áthárított áfát pedig az értékesítés hónapjában egy
áfabevallás keretében be kell vallani.
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Feladatmegoldás a részesedések témaköréből

Egri-Retezi Katalin

Feladatmegoldás

a részesedések témaköréből

Szerző: Egri-Retezi Katalin

Előző havi cikkemben átnéztük a leggyakoribb hibákat a részesedések elszámolásával kapcsolatban. Most
egy példán keresztül vezessük végig a teendőinket.
NYITÓ ADATOK 2016.
171 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Névérték
Bekerülési érték

20 000 E Ft
20 000 E Ft

Számviteli politika szerint:
– Tartósnak minősítés: amennyiben a piaci érték 1 év óta a könyv
szerinti érték alatt van
– Jelentős különbözet: a könyv szerinti érték 15%-a
Befektetésélvező társaság év végi sajáttőke-adata
2014
2015
Jegyzett tőke
25 000 E Ft
25 000 E Ft
Saját tőke
10 000 E Ft
5 000 E Ft

2016
25 000 E Ft
0 Ft

2016. évi beszámoló adatai szerint
Részesedés aránya 80%
Tulajdonos részesedésére jutó saját tőke összege: 0
Különbözet = 4000 E Ft
Könyv szerinti érték 15%-a: 4000 × 0,15 = 600 E Ft, tehát a
4000 E Ft különbözet elszámolandó értékvesztésként.
Gyakori hiba, hogy csak akkor foglalkoznak a részesedések az értékvesztéssel, amikor a befektetést élvező társaság elvesztette a saját
tőkéjét. Természetesen a tulajdonosnál a különbözet nagyságát befolyásolja egyrészt az, hogy milyen értéken jutott a befektetéshez, másrészt, hogy milyen a tulajdoni aránya az érintett cégben. A tulajdoni
arányt pedig a névérték alapján kell meghatározni.

Feladat:

A fentiek megfontolása azért is fontos, mivel egyre többször fordul
elő a gyakorlatban az ázsiós tőkeemelés, mint a sajáttőke-probléma
megoldási lehetősége.

Értékeljük a részesedéseket a 2015. és a 2016. évi beszámolóban
(2014. évi beszámolóban nem számolt el a tulajdonos társaság értékvesztést)!

Korábbi cikkemben foglalkoztam az ázsiós tőkeemelés gyakorlati kérdéseivel, itt az értékvesztés számításának módjára hívom fel a
figyelmet.

Megoldás:
2015. évi beszámoló adatai szerint
Részesedés aránya (névérték alapján): 20 000 / 25 000 = 80%
Tulajdonos részesedésére jutó saját tőke összege: 5000 E Ft × 0,8
= 4000 E Ft
Különbözet összege = 20 000 – 4000 = 16 000 E Ft
Számviteli politika szerinti könyv szerinti érték 15%-a = 3000 E Ft, tehát a 16 000 E Ft különbözetet értékvesztésként el kell számolni 2015.
évi beszámolóban.
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Gyakori hiba, hogy az értékvesztés számításánál nem a tulajdonos társaság könyveiben
szereplő értékből indulnak ki, hanem csupán
azt vizsgálják, hogy a befektetést élvező
társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya
csökkent-e, illetve elvesztette-e a saját tőkéjét.
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Oldjuk meg az előbbi feladatot – 2016. évi beszámolóra vonatkozóan – az alábbi kiegészítéssel:
Bekerülési érték adatok változatlanok, valamint a 2015. évi beszámolóban nem számoltak el értékvesztést (nem minősült a különbözet
tartósnak).
– Kiinduló adatok változatlanok, csak a befektetést élvező társaság sajáttőke-adatai módosulnak:
2015
2016
Jegyzett tőke 25 000 E Ft
26 000 E Ft
Saját tőke
–5 000 E Ft
26 000 E Ft
A társaság sajáttőke-helyzetének megoldása érdekében a többségi
tulajdonos ázsiós tőkeemelést hajtott végre a társasági szerződés
szerint oly módon, hogy 1 M Ft jegyzett-tőke-emeléshez 11 M Ft pénzeszközt biztosított.
Megoldás:
2016. évi beszámoló szerint
Részesedés bekerülési értéke:
20 000 E Ft + 11 000 E Ft = 31 000 E Ft
Részesedés aránya (névérték alapján):
20 000 + 1000) / 26 000 = 80,8%
Tulajdonos részesedésére jutó saját tőke összege:
26 000 E Ft x 0,808 = 21 000 E Ft

Egri-Retezi Katalin

Különbözet: 31 000 – 21 000 = 10 000 E Ft
Értékvesztés összege: 10 000 E Ft
Mi lenne a megoldás, ha a részesedéssel rendelkező társaság pótbefizetéssel rendezi a befektetést élvező cég sajáttőke-helyzetét?
Kiinduló adatok változatlanok
Befektetést élvező társaság sajáttőke-adatai:
2015
2016
Jegyzett tőke 25 000 E Ft
25 000 E Ft
Saját tőke
–5 000 E Ft
25 000 E Ft
Megjegyzés: a pótbefizetést a többségi tulajdonos teljesítette!
Megoldás:
Részesedés aránya (névérték alapján): 20 000 / 25 000 = 80%
Tulajdonos részesedésére jutó saját tőke összege: 25 000 E Ft × 0,8
= 20 000 E Ft
Különbözet összege = 20 000 – 20 000 = 0
Tekintettel arra, hogy a tulajdonos pótbefizetést teljesített az eredménytartaléka terhére, így az a részesedés bekerülési értékét nem
módosította, tehát értékvesztés elszámolása nem indokolt. Azonban érdemes figyelni arra, hogy nagyobb összegű pótbefizetés
esetén az azt teljesítő tulajdonos társaság sajáttőke-helyzete kerülhet veszélybe, hiszen a juttatást az eredménytartaléka terhére
biztosította.
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A többmunkáltatós munkaszerződés

dr. Kovács Szabolcs

A többmunkáltatós munkaszerződés
Szerző: dr. Kovács Szabolcs

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) nem korlátozza a munkavállaló
által egyidejűleg létesíthető munkaviszonyok számát. Azaz – elméletileg – a munkavállalónak egyidejűleg
bármennyi munkaviszonya lehet, egészen addig, amíg az azokban foglalt kötelezettségeit egymástól függetlenül teljesíteni tudja. A több munkáltató által létesített munkaviszony jogintézményét (Mt. 195. §) azonban
el kell különítenünk ettől. Ebben az esetben ugyanis a munkavállaló bár több munkáltató javára végez
munkát, de azt csak egy munkaszerződés – egy munkaviszony – keretei között teszi.
A többmunkáltatós munkaviszony sajátosságai
Az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy a munkaszerződésben a munkáltatói oldalon egyszerre több munkáltató is szerepeljen. A munkáltatók száma nem korlátozott, de a munkavállaló a munkáltatók
számától függetlenül egyetlen munkakör ellátására köt munkaszerződést. Ennek megfelelően alakul a munkavállaló munkaideje is, azaz
bármennyien is álljanak a munkáltatói oldalon a munkaszerződés
szerinti munkaidő főszabály szerint a 8 órát (általános teljes munkaidő), készenléti jellegű munkakörökben pedig a 12 órát (hosszabb
teljes munkaidő) nem haladhatja meg [Mt. 92. § (1)-(2) bekezdés].
Azt, hogy a munkavállaló mely munkáltató számára napi hány órában, milyen időbeosztás szerint végzi a munkáját, a felek megállapodására bízza a jogalkotó.
Tekintettel arra, hogy a munkaszerződés egy munkakörre szól, ezért
az csak olyan munkakörre köthető, amely valamennyi munkáltatónál
létezik. Elképzelhető például, hogy közös előtéren osztozó munkáltatók együttesen foglalkoztassanak egy recepcióst, aki valamennyiük
számára egyidejűleg látja el feladatait. Arra ugyanakkor már nem
kerülhet sor, hogy az egyik munkáltató számára recepciósként dolgozó munkavállaló a másik munkáltatónál – amikor éppen nem kell az
érkező látogatókkal foglalkoznia – könyveléssel, a harmadiknál pedig
szakfordítói feladatokkal foglalkozzon.
A munkaszerződésben kötelező tartalomként a feleknek meg kell
jelölniük a munkabér fizetésére köteles munkáltatót [Mt. 195. § (2)
bekezdés]. E döntésnek több szempontból is komoly jelentősége van.
Egyrészt a bért fizető munkáltató köteles a jogszabály szerint kötelező bejelentési, illetve adó- és járulékfizetési kötelezettségeket tel-
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jesíteni. Másrészt ugyanennek a munkáltatónak kell a munkavállalót
a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség során a statisztikai
létszámába beszámítani [a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény 23. § (1a) bekezdés]. Azaz, a munkabért fizető munkáltató
statisztikai létszámában jelenik meg a munkavállaló, függetlenül attól,
hogy az egyes munkáltatók számára hány órában végzi a tevékenységét. Természetesen többmunkáltatós munkaszerződés nem hozható
létre kizárólag azzal a céllal, hogy a munkáltatók rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettségüket minimalizálják, anélkül, hogy ténylegesen sor kerülne a munkaköri feladatok több munkáltató részére
történő ellátására, ebben az esetben ugyanis színlelt szerződésről van
szó, amely semmis [Mt. 27. § (2) bekezdés].

Az Mt. a munkáltatók egymás közötti
elszámolásával összefüggésben nem állapít
meg szabályokat, azt teljes mértékben
a munkáltatók megállapodására bízza.

A munkavállalót védő garanciális szabály, hogy a munkabér fizetésére kijelölt munkáltató személyétől függetlenül a munkáltatók a
munkavállaló munkajogi igényeiért egyetemlegesen felelnek [Mt.
195. § (3) bekezdés]. Azaz, a munkavállaló elmaradt munkabérét
vagy egyéb kárigényét a választása szerinti munkáltatóval, akár valamennyi munkáltatóval szemben érvényesítheti, attól függetlenül,
hogy a munkaszerződés szerint melyik munkáltató köteles a munkabér fizetésére.
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zötti elszámolásával összefüggésben nem állapít meg szabályokat, azt
teljes mértékben a munkáltatók megállapodására bízza.
Elképzelhető, hogy a munkáltatók a munkabér és annak közterhei
költségét egymás között egyenlő arányban osztják meg, ha a munkavállaló egyszerre valamennyi munkáltató részére végez munkát
(például közös portás, recepciós), de elképzelhető, hogy a felek az
egyes munkáltatókra fordított munkaidő arányában utólag, tételesen
számolnak el egymással, vagy előre meghatározott arányban viselik a
foglalkoztatás költségeit.
Az ezzel összefüggésben kimunkált gyakorlati útmutatók szerint
mindegyik munkáltató – a rá eső rész erejéig – bérköltségként és
bérjárulékként köteles kimutatni a foglalkoztatás költségeit.

A munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére alapvetően az
Mt. általános szabályai irányadóak, azzal, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a munkaviszonyt a munkavállaló vagy bármely
munkáltató önálló jognyilatkozata (például felmondása) megszünteti [Mt. 195. § (4) bekezdés]. Természetesen ebből az is következik,
hogy egy munkáltató döntése akár valamennyi munkáltató számára
költségeket eredményezhet (pl. végkielégítés, felmentési időre járó
munkabér stb.). Ez elkerülhető, amennyiben a felek megállapodnak
– a munkaszerződésben – abban, hogy egy-egy munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatától függetlenül a
munkaviszony nem szűnik meg, a többi munkáltatóval az változatlanul
fennmarad.
A megállapodás alapján sem lehet eltérni azonban attól, hogy a
többmunkáltatós munkaviszony megszűnik, ha a munkáltatók száma
egyre csökken. Ekkor a munkavállalóval úgy kell elszámolni, mintha a
munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt
volna meg, azaz a munkavállaló jogosult lesz felmentési idejére járó
munkabérére, valamint a munkaviszony tartamától függően végkielégítésre is [Mt. 63. § (2) bekezdés, 77. § (1) bekezdés c) pont és 195.
§ (5) bekezdés].
A munkáltatók közötti elszámolás
Mivel a munkabér kifizetésére egy, a felek által kijelölt munkáltató köteles, a munkavállaló azonban tevékenységét valamennyi munkáltató
javára végzi, ez mindenképpen valamiféle elszámolási kötelezettséget
eredményez a munkáltatók között. Az Mt. a munkáltatók egymás kö-

A munkabér megfizetésére kijelölt munkáltatónak az adott munkavállalóhoz kapcsolódó összes bér, illetve adó és járulék erejéig
kötelezettsége keletkezik a munkavállalóval, illetve az adóhatósággal
szemben, amely az alábbi két részből tevődik össze:
– a munkavállalóval kapcsolatos bér, illetve adó és járulékok
kijelölt munkáltatóra eső része, amelyet bérköltségként és bérjárulékként mutat ki;
– a munkavállalóval kapcsolatos bér, illetve adó és járulékok
összes többi munkáltatóra eső része, amelyet a többi munkáltatóval szembeni követelésként mutat ki.
A nem kijelölt munkáltatóknak a kijelölt munkáltató részére átadandó pénzösszeget (azaz a munkavállalóhoz kapcsolódó rájuk eső bér,
illetve adó és járulék összegét) kötelezettségként kell kimutatniuk (a
kijelölt munkáltatónak pedig követelésként), így az nem jelenik meg
bevételként (sem nettó árbevételként, sem bármilyen más bevételként) a kijelölt munkáltató eredménykimutatásában (79/2012. Számviteli kérdés).
Az adóhatóság álláspontja szerint a többmunkáltatós munkaszerződés alapján, amennyiben a munkabért fizető és annak közterheit
sajátjaként bevalló munkáltató további szolgáltatást nem nyújt a többi munkáltatónak, úgy e tevékenysége, mint ellenérték nélküli ügylet
nem tartozik az áfatörvény alkalmazási hatálya alá, azaz adókötelezettséget nem keletkeztet a kijelölt munkáltató részéről.
Abban az esetben minősül a munkabér fizetésére kötelezett munkáltató tevékenysége ellenérték nélkülinek, ha a többi munkáltatótól
együttesen legfeljebb akkora összeget kap, amely a munkavállaló
náluk történő foglalkoztatásával összefüggésben felmerült összköltség (munkabér, adók és járulékok stb.) fedezésére szolgál (2013/28.
Adózási kérdés).
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Tartozásátvállalás és ami mögötte van

Kardos Barbara

Tartozásátvállalás és ami mögötte van
Szerző: Kardos Barbara

A tartozások átvállalásának többféle indoka lehet, ami bizonyos, hogy az ellentételezés nélkül történő átvállalás után az eredeti adós kötelezettségállománya csökken, és így akár hitelfelvétel során kedvezőbb
helyzetbe kerülhet. De akár az ellentételezéssel történő kötelezettségátvállalás is lehet a megoldás pl. a kötelezettségek átstrukturálása érdekében.
Keretelvek, azaz Ptk.
A tartozásátvállalás érdekében a kötelezettnek és a jogosultnak szükséges megállapodnia egy harmadik személlyel, az átvállalóval, hogy
az átvállaló a kötelezett jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét
átvállalja, és a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.
Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a
jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.
A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai megszűnnek. Fennmarad a biztosíték, ha annak kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárul.
Szükséges lehet a jogosult előzetes hozzájárulása a tartozásátvállaláshoz. Ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatkozatát előzetesen megteszi, a tartozásátvállalás a jogosult értesítésével
válik hatályossá. A jogosult jognyilatkozata megtételekor fenntarthatja
a jogot annak visszavonására.
Ha a tartozás jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, a tartozásátvállalás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Számviteli szabályok
A számviteli elszámolás szempontjából meg kell különböztetni az ellentételezés nélkül és az ellentételezéssel történő tartozásátvállalást.
Ellentételezéssel történő tartozásátvállalás esetében az átvállaló az
eredeti adós helyett kell, hogy megfizesse a jogosultnak az összeget,
miközben az átvállalónak az eredeti adóssal szemben lesz követelése, így az ellentételezéssel történő tartozásátvállalás eredményt nem
érint. Fontos megjegyezni, hogy a tartozást átvállalónál a tartozás ös�szege a lejárat függvényében Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vagy

12. oldal

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség lesz, akkor is, ha eredeti adósnál
szállítói kötelezettség volt. Az is elképzelhető, hogy hitel-, kölcsönátvállalás történik ellentételezéssel, ebben az esetben az átvállalónál
is hitel, kölcsön kötelezettséget kell kimutatni (szerződésnek megfelelően).
Az eredeti kötelezettnél a kötelezettségek kimutatásában nincs lényegi változás, azonban figyelni kell a besorolásra, mert egy szállítói
kötelezettség könnyedén átmehet egy hosszú lejáratú kölcsön kötelezettségbe.
Kötelezettség átvállalása az átvállalónál
T 36. Egyéb követelések
K 43-47. Kötelezettség (eredeti jogosulttal szemben)
Kötelezettség átvállalása az eredeti kötelezettnél
T 43-47. Kötelezettség (eredeti jogosulttal szemben)
K 43-47. Kötelezettség (átvállalóval szemben)
Ellentételezés nélkül történő tartozásátvállalás esetében az átvállaló az átvállalt kötelezettséget egyéb ráfordításokkal szemben veszi
állományba, de az átvállalt összeget el is határolja, halasztott ráfordításként. Az elhatárolás feloldása az átvállalt kötelezettség pénzügyi
rendezésével arányosan történhet meg. Az eredeti kötelezettnél az
ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettséget egyéb bevételként kell
elszámolni, ha az beszerzett eszközhöz nem kapcsolódik. Ha az átvál-

A számviteli elszámolás szempontjából
meg kell különböztetni az ellentételezés
nélkül és az ellentételezéssel
történő tartozásátvállalást.
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Kötelezettség átvállalása az eredeti kötelezettnél
T 43-47. Kötelezettség (eredeti jogosulttal szemben)
K 96. Egyéb bevételek
Halasztott bevétel elhatárolása, ha az átvállalt kötelezettség eszközhöz
kapcsolódott (maximum a kapcsolódó eszköz könyv szerinti értékének megfelelően)
T 96. Egyéb bevételek
K 483. Halasztott bevételek
Az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz kivezetése
T 5/8. Költségek, ráfordítások
K 1–3. Eszközök
Halasztott bevétel feloldása a felmerült költségekkel, ráfordításokkal
arányosan
T 483. Halasztott bevételek
K 96. Egyéb bevételek
A tételek elszámolása során célszerű úgy megválasztani a megfelelő
főkönyvi számlaszámokat, hogy a beszámoló készítésekor esetlegesen szükséges kivételes nagyságú és/vagy előfordulású bevételeket,
költségeket, ráfordításokat a számviteli politikában rögzítetteknek
megfelelően könnyedén ki lehessen mutatni a kiegészítő mellékletben!
lalt kötelezettség beszerzett eszközhöz kapcsolódik, akkor az egyéb
bevételt el kell határolni, és az elhatárolás feloldása a kapcsolódó
eszköz értékének költségként, ráfordításként történő elszámolásával
arányosan történhet.
Kötelezettség átvállalása az átvállalónál
T 86. Egyéb ráfordítások
K 43-47. Kötelezettség (eredeti jogosulttal szemben)
Kapcsolódó tétel a ráfordítás elhatárolása
T 393. Halasztott ráfordítások
K 86. Egyéb ráfordítások
Kötelezettség pénzügyi rendezése
T 43-47. Kötelezettség (eredeti jogosulttal szemben)
K 384. Elszámolási betétszámla
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó halasztott ráfordítás feloldása
T 86. Egyéb ráfordítások
K 393. Halasztott ráfordítások

Értékpapírhoz kapcsolódó kötelezettség álvállalása esetén
Ha az ellentételezés nélkül átvállalt tartozás tartós részesedéshez
kapcsolódik, akkor annak eredményhatása az eredménykimu
tatásban Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnye
reségek soron (971. főkönyvi számlán elszámolandó) fog meg
jelenni.
Ha az ellentételezés átvállalt tartozás a Befektetett pénzügyi
eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz, adott kölcsönhöz kapcsolódik, akkor annak eredményhatása
a Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek soron (972. főkönyvi számlán elszámolandó) fog megjelenni.
Ha az átvállalt tartozás a forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódik, akkor annak eredményhatása az eredménykimutatásban Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként
(975. főkönyvi számla) fog megjelenni.
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Fuvarozók egyszerűsített foglalkoztatása
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Fuvarozó cégeknél is felmerülhet az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása. Mennyire szabad itt az egyszerűsített foglalkoztatásban gondolkodni? Bonyolítja a helyzetet a fuvarozókra kivetett sarcok, de hogyan
kell alkalmazni a 60 eurós szabályt?
Efóról általában
Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai abból
a szempontból nyitottak, hogy pl. az ekho alkalmazásával ellentétben itt nincs lekorlátozva, mely szakmák esetében alkalmazható.
A bejelentéshez mindösszesen időkorlátok
kapcsolódnak, illetve az adófizetési kötelezettség tekintetében van egy adómentes sáv.
Céges kötelezettség
A minimálbér (733 Ft/óra) 85%-a, azaz 623 Ft/
óra vagy a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (926 Ft/óra)
87%-a, azaz 806 Ft/óra.
Az egyszerűsített foglalkoztatottnak is jár
pótlék a 22–06 óra közötti munkaidőre, abban az esetben, ha a munkavégzés ideje 22–
06 óra között meghaladja az 1 órát.
A napi 8 óra feletti munkaidőre az alapbéren felül 50% „túlórapótlékot” is kell fizetni.
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében
az 1000 vagy 500 Ft-os közteher erejéig napi
11 740 Ft/fő fizethető úgy, hogy a vállalkozásnak
további adófizetési kötelezettsége ne keletkezzen.
Ha ennél magasabb összegű munkabér kerül
kifizetésre, akkor az költségként elszámolható, de
további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:
– a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú

melléklet A) 14. pontja alapján társaságiadó-fizetési kötelezettség keletkezik;
– a vállalkozói jövedelem szerinti adózást
alkalmazó egyéni vállalkozónak mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói
szja-fizetési kötelezettsége keletkezik;
– a kivában kivaalap-növelő tétel annak
okán, hogy a Tao-törvény 3. számú
mellékletében nem elismert költségnek
minősül.
Fuvarozók esetében
A fuvarozás tekintetében tehát nincs megkötés,
az egyszerűsített foglalkoztatás keretében lehet a
sofőrt alkalmazni. Felmerülhet az aggály, hogyha
egy sofőrt rendszeresen foglalkoztatnak ebben a
formában, akkor kötelező lenne a Munka törvénykönyve szerinti szerződést kötni vele.
Adózási szempontból nem nagyon lehet
ezzel probléma, mivel az évi 90 napos foglalkoztatási korlát eleve kizárja az állandó foglalkoztatás megváltását.

Év közben adóelőleg-fizetési kötelezettség akkor sincs,
ha nyilvánvalóan lesz adóköteles része.
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Valós probléma akkor van, ha több – egymással kapcsolatban álló – fuvarozó cég „forgatja” a magánszemélyt abból a célból, hogy egy
évben többször 90 napra tudják foglalkoztatni.
A gond még az 5 napnál hosszabb utak
esetében lehet, hiszen az efónál egybefüggően maximum 5 napot lehet bejelenteni.
60 eurós napidíj
Ha az egyszerűsített foglalkoztatás legutóbb
említett esete nem áll fenn, akkor kérdés lehet
még, hogy a külföldi fuvarokra tekintettel adott
60 eurós napidíj hogyan adózik. Az egyszerűsített
foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás speciális
szabályt mond ki a magánszemély által eme
foglalkoztatásra tekintettel realizált jövedelemre.
Ez a különleges szabály felülírja a személyi jövedelemadó-törvény szerinti mentesítő
szabályt, azaz a 60 euró a napi minimálbéres
limitbe beszámít (az adott napra fizetett bérrel
együtt), tehát biztos, hogy lesz adóköteles része.
Arra is külön figyelemmel kell lenni, hogy
év közben adóelőleg-fizetési kötelezettség
akkor sincs, ha nyilvánvalóan lesz adóköteles
része. A bevallásban a munkavállaló fogja rendezni. Az persze nem baj, ha ilyen esetben a
munkáltató előre szól a munkavállalójának,
hogy lehet még adókötelezettsége.

Egy adóellenőr tapasztalatai

Kiss-Orosz László

Egy adóellenőr tapasztalatai
Szerző: Kiss-Orosz László

Korábbi adóellenőri tapasztalataim alapján szeretném nektek bemutatni az adóellenőrzés során keletkező problémákat ellenőrzési példákon
keresztül. Első részben a szóbeli nyilatkozat kockázatairól olvashattok.
Szóbeli nyilatkozat
Az első és a legsúlyosabb problémákat kiváltó
ok a szóbeli nyilatkozat megtétele a revízió során. Erre íme egy példa a sok közül.
Egy építőipari cég áfa-visszaigénylést állított be az áfabevallásába.
Ennek hatására a NAV kiválasztotta ellenőrzésre a céget. Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése során bekérték a cég bevallást alátámasztó adott időszaki könyvelési dokumentációját.
Majd az ügyvezetőt felszólították, hogy egy megadott időpontban az adóhivatal hivatali helyiségében jelenjen meg nyilatkozattétel céljából.
Az ügyvezető megjelent az adóhivatal hivatali helyiségében és nyilatkozatot tett.
A nyilatkozat során 35 kérdést tettek fel számára, melyeknek első részében általánosan a cégre
és annak tevékenységére vonatkozó információkat
kértek. Ezt követően azonban konkrét cégekre és az
azokkal folytatott kapcsolatokra és gazdasági tevékenységre kérdeztek rá. Egy szabványkérdéssorban
az érintett cégekre, azok működésére, a velük folytatott részletes gazdasági tevékenységre vonatkozóan kértek konkrét tényeket és adatokat.
Az ügyvezető először felháborodott, meglepődött, zavarba jött, ideges lett, hogy mit is akar
a revízió, miért kíváncsi ezekre. Majd a revizori
nyomás hatására úgy döntött, hogy ő gyorsan
lezárja ezt az ügyet, megmutatja a revizoroknak,
ki a főnök, ki tud mindent, ki irányít. Gyorsan
minden kérdésre választ adott, emlékezetből
1-2 évre visszamenőlegesen adatokat, tényeket
közölt. Azokra a kérdésekre, amelyekre nem
tudott azonnal és pontosan válaszolni, arra a
szerinte legjobb választ adta meg.

A jegyzőkönyv felvétele során a revizorok az
ügy szempontjából számukra lényegesnek és
fontosnak tartott nyilatkozati elemeket rögzítettek. Az ügyvezető az aláírása során egy-két
dolgot javíttatott a jegyzőkönyvben, de ös�szességében úgy értékelte, hogy egy tökéletes
nyilatkozatot tett, és most már a revízió is megkapta azt, amit akart, így utalhatják a pénzét.
És a következmény…
Megdöbbent, amikor a nyilatkozata alapján az ellenőrzéssel érintett időszakon túlra
is kiterjesztették a revíziót és újabb 4, egyes
adókötelezettségek vizsgálata indult el, ezek
következménye később 5 db bevallások utólagos áfavizsgálata lett annak minden negatív
következményével. A revízió 2 beszállító esetében 36 millió forint számla alapján levonásba
helyezett áfatartalmat kifogásolt.
Majd a tanulság
Tanulságként a felmerülő kockázatok és azok
kivédésének módjai a következők:
Személyes nyilatkozattétel esetén nincs
mód és lehetőség felkészülni a válaszokra.
Nincs mód utánanézni annak, hogy több hónappal vagy akár évvel ezelőtt hogyan is történtek az események. Ezért mindig kérjünk a
szóbeli nyilatkozattétel helyett írásbeli nyilatkozattételt.
Nem történik szó szerinti jegyzőkönyvezés
a személyes nyilatkozattétel során. A revízió a
jegyzőkönyvbe csak megítélése szerint az ügy
szempontjából a számára fontos és lényeges

elemeket rögzíti. A nyilatkozatban elhangzottak
jegyzőkönyvben szerepeltetése nem történik
meg tényszerűen. Ezért a nyilatkozat előtt kérni
kell a szó szerinti jegyzőkönyvezést, hangfelvételt.
A jegyzőkönyvezés végén mindenképpen kérni
kell a nyilatkozat kiegészítésének a lehetőségét.
A revízió azonnali választ vár minden kérdésére, mindenféle gondolkodási idő nélkül,
folyamatosan nyomás alatt tartja a nyilatkozatot tevőt és ezzel stresszhelyzetet generál. Ilyen
körülmények esetén kérni kell egy későbbi
írásbeli válasz lehetőségét, úgy nyugodtan fel
lehet készülni a helyes válaszok megadására.
Információk hiánya vagy csak részleges információk birtokában TILOS szóbeli nyilatkozatot tenni. Minden elhangzott és leírt szónak,
közölt számadatnak sorsdöntő lehet a jelentősége az ügy további szempontjából, ezért a
legkisebb bizonytalanság esetén is közölni kell
a revízióval, hogy erre vonatkozóan csak egy
későbbi időpontban tudunk választ adni.
Konklúzióként azt a következtetést kell levonni a fentiekből, hogy kerüljük el a szóbeli
nyilatkozattételt, kérjünk az ügy minden fázisában írásbeli nyilatkozattételt a problémák
megelőzése érdekében.

Kiss-Orosz László: A megfogalmazott
küldetésem, hogy segítsem és megvédjem az ügyfeleimet, a vállalkozásokat
az adóellenőrzések buktatóitól és azok
hátrányos hatásaitól.
http://kiss-oroszlaszlo.hu/
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Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Külföldi munkavállalás
Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

A kettős adós egyezményekben szerepel egy olyan szabály, hogy munkaviszony esetén, ha bármely 12 hónapban teljesül az, hogy 183 napnál többet tartózkodik a munkavégzés helye szerinti államban, akkor ott
adózik. A „bármely 12 hónapban” szabály alkalmazását gyakorlati példa illusztrálná. Előre szólok: nem
egyszerű mutatvány…
Bevallás itthon
Gyakran felmerülő probléma a külföldön
munkát vállalók esetén a személyi jövedelemadó-bevallás kitöltése. A külföldön, kül-

földi munkáltatónál keresett bér alapesetben
külföldön adóköteles, függetlenül attól, hogy
mennyi ideig tart a foglalkoztatás.
A feldobott kérdésbeli probléma akkor
bukkan elő, ha a munkavállaló kiküldetés

keretében végzi a munkát. Bizonyos egyezmények nem a klasszikusnak mondható,
adóéven belüli 183 napos szabályt mondják ki, hanem azt rögzítik, hogy a magyar
illetőséggel rendelkező magánszemély egyfolytában vagy megszakításokkal nem tölt
183 napnál hosszabb időszakot az adott
adóévben kezdődő vagy végződő bármely 12
hónapos időtartamon belül az adott külföldi
államban.

Ennek a mondatnak a gyakorlatba való
lefordítása okozza a nehézséget.
Első lépésben a kiküldetést szét kell szedni egybefüggő szakaszokra. Ezen szakaszokat különkülön kell megvizsgálni, hogy beleesnek-e olyan
12 hónapos időszakba, amelyben a magánszemély tartózkodása meghaladja a 183 napot.
Ha igen, úgy a kérdéses napokra eső
díjazás a munkavégzés államában adóz-

Bizonyos egyezmények
nem a klasszikusnak
mondható,
adóéven belüli 183 napos
szabályt mondják ki
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tatási jog az illetőség szerinti államot illeti
meg.

Példa 1#
Egy magyar cég az alkalmazottját Németországba küldi ki több turnusban.
• 2016. február 13-tól 2016. február 20ig, összesen 8 napot.
• 2016. április 1-jén, mindössze 1 napot.
• 2016. szeptember 16-tól 2017. május
20-ig megszakítás nélkül, összesen 425
(2016-ban 108, 2017-ben 139) napot.
Az egyes szakaszoknál külön kell vizsgálni,
hogy egy 12 hónapos idősíkot mozgatva
tudunk-e olyan szituációt teremteni, hogy
az adott szakasz mellé beesnek még további külföldön töltött időszakok, melyekkel
együtt az jön ki, hogy több mint 183 napot
töltött ki.
Ezeknél a további időszakoknál elegendő,
ha csak részben lógnak bele ebbe az idősíkba.

Mit is jelent ez a 12 hónapos idősík?
Ha az első időszakból indulok ki, akkor 2015.
február 21. lesz az első induló dátumom,
melynek végdátuma 2016. február 20-a lesz.
A 183 nap itt nem teljesül, mivel korábbi időszakai nincsenek.
tatható meg. A munkavégzés országa szerinti adókötelezettség azonban kizárólag
az érintett 12 hónapos időszakon belül
áll be.

De tovább kell mennünk, és az idősíkot
mozgatni kell napról napra egészen a 2016.
február 13. és 2017. február 12. közötti intervallumra.

A kiküldetés azon napjai tekintetében,
amelyek egyébként nem esnek bele olyan
12 hónapos időszakba, amikor a magánszemély a megengedettnél többet tartózkodott a munkavégzés államában, az adóz-

Ezt a végső szakaszt érdemes vizsgálni,
hiszen itt jöhet össze a legtöbb nap: az első
szakasz 8 nap, aztán van 1 nap, illetve 2016.
szeptember 16-tól 2017. február 12-ig 141
nap. Ez együtt 150 nap, tehát az első 8 nap-

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

ra eső bér adóztatásának helye Magyarország lesz.
A második szakasz esetében 2016. április 1-jétől indítjuk (hátrafelé nem érdemes
időszakot vizsgálni) a 12 hónapot, mivel ez
adhat maximális eredményt.
2016. április 1-jétől 2017. március 31-ig
van egy napom, illetve 2016. szeptember
16. és 2017. március 30. között 191 napon.
A kettő együtt több mint 183 nap, tehát az
április 1-jére eső munkabér után Németországban kell adózni.
Az utolsó szakasz – mivel önmagában több
mint 183 nap – adóztatásának helye nem kérdés, Németország lesz.

Példa 2#
A szabály megértését erősítve vegyünk egy
másik példát. A munkáltató 1 éven keresztül
Németországba küldi magyar munkavállalóját
akképpen, hogy minden hónap első 24 napjában kell ott munkát végezni, a többi időre
hazajön.
Az ismert szabályt alkalmazva megállapíthatjuk, minden 24 napos szakasz tekintetében
teljesül az, hogy találunk olyan 12 hónapos
időszakot, amikor több mint 183 napra fog
kijönni a kint töltött napok száma, azaz Németországban lesz adóköteles a kiküldetésre
tekintettel kifizetett bér.
Tehát azt jegyezzük meg, hogy minden
külföldön töltött időszakot külön-külön vizsgáljunk. A 12 hónapos idősíkot minden lehetséges napra tologassuk el, és a létező összes
esetben nézzük meg a külföldre eső napok
számát.
A maximum napos esetet kell csak a továbbiakban a 183 nappal összevetni.
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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.
Kutyakiállításra érkeznek EU-s országból és Argentínából a kutyatenyésztők egyesületéhez
külföldi bírák.
A járulékelszámoláshoz illetékességi igazolást nem hoznak, így egy nyilatkozattal tudjuk
helyettesíteni, hogy járulékot ne kelljen vonni tőlük.
A kifizetendő tiszteletdíj 60 euró naponta, a kiállítás 4 napig tart. Be van-e határolva a kifizethető összeg? Milyen kötelezettségek terhelik a kifizetőt? Szja-levonás esetén alkalmazható-e a 90-10% megbontás?
A külföldi bírákkal kapcsolatos adó- és járulékkötelezettség kérdésköre nem egyszerű.
EU-tagországból vagy akár Argentínából érkező bírák esetén a biztosítási jogviszony (tehát
a járulék és szocho) meghatározásához tudni
kellene, hogy a bírákat egy nemzetközi szövetséggel fennálló jogviszonyukra tekintettel
kérik fel, vagy a belföldi kifizetővel kötnek erre
a bírói tevékenységre szerződést. Az előbbi
esetre jó példa, amikor belföldi meccsre bírót
küldenek az adott sportági szakszövetségtől.
Ha az előbbi eset áll fenn, akkor a belföldi kifizető és a bíró között nem jön létre biztosítási

?
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jogviszony, azaz mindenféle dokumentum nélkül mentesül a belföldi kifizető a bejelentési,
járulékfizetési, szocho-fizetési kötelezettség alól.
A helyzet bonyolultabb, ha a belföldi kifizető lesz
a foglalkoztató. Ilyen esetben – mivel más mentesítő szabály nincs – a belföldi kifizetőnek ezeket a bírákat T1041-es nyomtatványon be kellene jelenteni (ehhez TAJ-számra és adóazonosító
jelre is szükség van), és ráadásul mindenféle
járulékot és a szochót is levonni, illetve fizetni
kellene a jövedelemtartalom után. Mentesítés
ez alól csak akkor adható, ha EU-s bíróról van
szó, és bemutat egy A1-es igazolást, avagy a külföldi biztosítási jogviszonyról hatósági igazolást
(az illetőségigazolás erre nem jó). Az argentin
bíró esetén erre lehetőség sincs. Nyilatkozattal
ez a történet nem helyettesíthető. Ráadásul, ha
nincs szja-alap, az Szja tv. 4. § k) pont 2. alpont
szerint a szerződés szerinti díjazás lesz a járulék,
illetve szocho alapja.
Argentínával egyezményünk nincs, tehát
önálló tevékenységből származó jövedelem
jogcímen kell az adókötelezettséget megállapítani, azaz 10%-os költséghányad vagy
tételes költségelszámolás a lehetséges opció.
EU-ország esetén feltételezhető, hogy van
kettős adós egyezmény, mely szerint ezek a
típusú jövedelmek illetőség szerint adóznak,
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azaz nem idehaza. Ennek alátámasztására elég
a nyilatkozat, de előbb-utóbb (konkrétan adóévet követő május 20-ig) be kellene szerezni az
illetőségigazolást is, egyébként a le nem vont
adóért a kifizető a felelős.
A bírák részére kifizethető összeg adójogilag
nem korlátozott, bármilyen összeg kifizethető.

Válasz-adó

Egy családi gazdaság úgy alakult, hogy a családi gazdálkodó
egyéni vállalkozó (nem őstermelő).
A családi g azdaság bevétele és költsége az egyéni vállalkozó könyvelésbe épül be?
A családi gazdaságnak 3 tagja van. A jövedelem megállapítása külön gyűjtéssel kimutatható?
Pl. az egyéni vállalkozó járulékait a jövedelemkivét után
melyik tevékenységnél kell kimutatni?

Ha az egyéni vállalkozónak csak a családi gazdaság által is folytatott tevékenysége van, akkor az általa fizetendő szociális hozzájárulási
adó felosztódik a családi gazdaság tagjai között
egyenlő arányban.
A családi gazdaság tagjai által fizetett szociális hozzájárulási adó szintén felosztódik a
családi gazdaság tagjai között egyenlő arányban.

Az egyéni járulékokat értelemszerűen
költségelni sem lehet, így annak felosztásáról
sem beszélhetünk.
A családi gazdaságok esetében talán még
érdemes tudni azt a szabályt, hogy az adóév
utolsó napja az irányadó, tehát ha valaki de
cember 20-án lép be a családi gazdaságba, akkor is a december 31-i létszám alapulvételével
kell az osztást elvégezni.

?
További
hasznos válaszokat
szakértői
blogunkban
olvashatsz:
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Átalakulások, egyesülések, szétválások
aktuális kérdései 1. rész
Szerző: Egri-Retezi Katalin

2014-től a gazdasági társaságokról szóló törvény helyett a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2013. évi
CLXXVI. törvény (Át.) szabályozza alapvetően az átalakulások, egyesülések és szétválások jogi kereteit. Ezzel
megváltozott a korábban alkalmazott, megszokott átalakulási fogalomrendszer.
Mi az az átalakulás?
Az átalakulás jogi kategóriája kizárólag a gazdasági társaságok esetén azok formájának megváltoztatását, vagyis az ún. társaságiformaváltást jelenti. Az egyesülés, szétválás önállóan megjelenő eljárástípusok. Eddig az átalakulás gyűjtőfogalom a társaságiforma-váltást,
az egyesülést és a szétválást egyaránt magába foglalta. Továbbra is
érvényesül ugyanakkor az a szabályozási logika, miszerint a társaságiforma-váltást tekintik modelleljárásnak, amely külön szabályozás
hiányában vonatkozik az egyesülésre és a szétválásra is.
E cikkben is csak akkor nevezem meg külön az egyesüléseket és
szétválásokat, ha azok speciális kezelési módjáról szeretnék említést
tenni.
Az átalakulások miértjei
Számos okból átalakulhat egy gazdasági társaság, de az utóbbi időben gyakori előfordulásuk leginkább kényszerből, a sajáttőke-helyzet megoldása, a Ptk. előírásainak szigorúbb számonkérése miatt
valósul meg.
Itt hívnám fel a figyelmet a Ptk. 3:189. § (1)-re, mely a kft.-k esetében a taggyűlés kötelező összehívási kötelezettségének eseteit tartalmazza:
„Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést
vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott
minimális összege alá csökkent;
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c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.”
Ezt a törvényi hivatkozást érdemes megjegyezni, mivel tapasztalatom
szerint még mindig csak az a korábbi előírás rögzült az érintettek tudatában, hogy csupán akkor szükséges intézkedni a saját tőke biztosításáról, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje
nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét.
Ezen előírás is megmaradt általános szabályként a gazdasági társaságokra, azonban a kft.-k esetében a fenti b) bekezdés szigorítást jelent
2014-től:
Késedelem nélküli intézkedésre van szükség, ha az éves beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság saját tőkéje a törvény
szerinti 3 millió Ft összeg alá csökkent.
Milyen intézkedési lehetőségeket nevesít a törvény?
Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el
az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok
a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak,
e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság
köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.
(Ptk. 3:133. §)
A Ptk. 3:189. § (1)-ben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell veszteség fedezetére pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke
leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni.
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Amennyiben a kft. beszámolójának
elfogadásakor kiderül, hogy a saját tőkéje
a minimum alá csökken, úgy a szigorúbb
szabály lép életbe, azaz dönteni kell a saját
tőke pótlásáról.
A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre
kell hajtani.
Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. (Természetesen erre
akkor van mód, ha a jegyzett tőke az adott társasági formára előírt
minimumot, kft. esetében a 3 millió Ft-ot meghaladja és a leszállított
jegyzett tőkére a saját tőke fedezetet nyújt.)
A fentiek azt is jelentik, amennyiben
a kft. beszámolójának elfogadásakor
kiderül, hogy a saját tőkéje a minimum
alá csökken, úgy a szigorúbb szabály
lép életbe, azaz dönteni kell a saját tőke
pótlásáról a felsoroltak szerint.

Egri-Retezi Katalin

zés napjáig. Ennek megértéséhez tekintsük át az átalakulási folyamat
lényegesebb csomópontjait.
Az első átalakulási döntés
Az átalakulás kezdeményezéséről az érintett társaságok alapítói határoznak.
A szándékelhatározó döntés határidejére taxatív előírás ugyan
nincs, de e döntésnek időben indokolt megelőznie a vagyonmérlegtervezet fordulónapját. Gondoljunk csak arra, hogy a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjára a számviteli zárást
szükséges előkészíteni, különös tekintettel azon cégekre, amelyeknél
készletleltározást is el kell elvégezni.
Célszerű a későbbi vitát elkerülendő, a szándék elhatározásakor
forgatókönyvet készíteni.
A forgatókönyv tartalmazza az egyes feladatok határidejét és felelőseit (könyvelő, ügyvéd, könyvvizsgáló, értékbecslő).

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
a gyakorlatban ez a határidő érdekes
kérdés. Ugyanis 3 hónap alatt nehéz
teljesíteni a vagyonmérleg összeállítását, elfogadását, közzétételét és
cégbíróságra történő benyújtását is.
Szerintünk itt a törvényalkotó az átalakulásról szóló második döntésre
gondolhatott, amely a cégbírósági bejegyzés alapja.

Az első átalakulási döntés főbb kérdései:
1. Tulajdonosok egyetértése az átalakulás szándékával kapcsolatban.
2. Az egyes tagok mely társaságban
szeretnének tulajdonosok lenni.
3. Milyen átalakulási típust válasszanak (kft.-vé/rt.-vé/bt.-vé történő
formaváltást, vagy beolvadást/
összeolvadást, illetve különválást
vagy kiválást).
4. Könyv szerinti vagy piaci értéken
történik a vagyon értékelése.
5. Mi legyen a vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezetek fordulónapja.
6. A vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetek, valamint a végleges vagyonmérleg/leltár könyvvizsgálói
nak kijelölése.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy milyen időtartammal kell számolni az átalakulásról szóló szándék megfogalmazásától a cégbejegy-

Az első döntést követően a társaság ügyvezetése átalakulási tervet
(fúziónál egyesülési, kiválásnál és különválásnál szétválási szerződést,

Amennyiben a cég nem kíván jogutód nélkül megszűnni és nem tud
pótbefizetéssel, tőkeleszállítással, illetve egyéb módon tőkét rendelkezésre
bocsátani, úgy kötelező az átalakulásról
azonnal dönteni. Ezt a határozatot három hónapon belül végre kell hajtani.
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a továbbiakban átalakulási tervet) köteles készíteni és azt az alapítók
rendelkezésére bocsátani.
Ennek azért is van jelentősége, mivel az átalakulási terv kézhezvételétől számítottan az alapítók 30 napon belül nyilatkozhatnak,
amennyiben a jogutódnak nem óhajtanak tulajdonosai lenni.
Az átalakulási tervet erre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatok figyelembevételével szükséges módosítani.
Azok a tagok, akik nem lesznek a jogutódnak a tulajdonosai, az
átalakulás bejegyzésének napjával válnak ki a jogelőd társaságból.
A tulajdonosok ez irányú döntései legkésőbb az átalakulásról szóló
véglegesen határozó (második) döntés megszavazásáig megváltoztathatók. (Azt, aki nem nyilatkozik, résztvevőnek kell tekinteni.) Az
így nyilatkozók a jogelőd társaságból az átalakulás cégbejegyzésének
napjával válnak ki, a jegyzett tőkében képviselt arányos vagyonhányad
kivitelével. (E vagyonhányadot eltérő szabályozás hiányában az átalakulás cégbejegyzését követő 60. napon belül kell kiadni.)

A második döntés
A második döntés szabja meg az átalakulás tartalmát. Az ennek során
jóváhagyott dokumentumok alapozzák meg a cégbírósági bejegyzést.
A gazdasági társaság legfőbb szervének e határozatával elfogadja:
a) az átalakuló (jogelőd) és az átalakulással létrejövő (jogutód) gazdasági társaság vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetét;
b) az újonnan létrejövő jogutódok létesítőokirat-tervezetét, illetve
a változatlan formában tovább működő jogutód társaságiszerződés-módosítását kiválás vagy beolvadás esetén;
c) az átalakulási tervet, illetve egyesülési, valamint szétválási szerződést, amelyekre vonatkozó előírásokat később tárgyaljuk;
d) a jogutód gazdasági társaságban tagként, részvényesként részt
venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló
tervezetet.
Átalakulási terv, illetve egyesülési, valamint szétválási szerződés (továbbiakban itt átalakulási terv) készítése az új szabályozás szerint kötelező. E dokumentumot a tagoknak háromnegyedes szótöbbséggel
kell elfogadniuk [Ptk. 3:43. §] és az a cégbíróságra beadandó iratok
része.
Az átalakulási terv többek között magában foglalja a következőket
[Át. 3-4. §]:
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• a jogelődök és jogutódok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit, azokban az esetleges vagyonátértékelés hatásait;
• a jogutódok létesítőokirat-tervezetét, valamint kiválás és
beolvadás esetén a fennmaradó jogelőd létesítőokiratmódosításának tervezetét;
• a kilépő tulajdonosokkal való elszámolás módozatát;
• az esetlegesen belépő, valamint a jelenlegi tulajdonosok pótlólagos vagyoni hozzájárulását.
Az átalakulási tervet az átalakuló társaság vezető tisztségviselője írja
alá.
Ha van kilépés az átalakulási tervben, rendelkezni kell arról, hogy
a társaságtól az átalakulás során megváló tagokkal hogyan számolnak
el: mekkora vagyon illeti meg őket, és azt milyen módon kell számukra kiadni. Amennyiben a kilépővel való elszámolás módozataként
piaci értéket határoztak meg, a kötelező vagyonátértékelést végre kell
hajtani. [Át. 6. § (3)] A társaság tagjaival a tagsági jogviszony megszűnésének napjával kell elszámolni. Nem szabad semmiféle kifizetést
teljesíteni akkor, ha a jogelőd (az átalakuló társaság) saját tőkéje negatív vagy nulla. A kilépő tagoknak járó vagyonhányadot az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő 60 napon belül
kell kiadni, kivéve, ha a felek ettől eltérő időpontban állapodnak meg.
A gyakorlatban célszerű eltérő időpontot rögzíteni az elszámolásra.
A kiváló tag jogviszonya ugyanis az átalakulás cégbejegyzésének napján
szűnik meg. Erre vonatkozóan az egzakt vagyonelszámolás alapja a végleges vagyonmérleg lehet. Ennek elkészítésére ugyanakkor a jogszabály
90 napos határidőt szab meg a bejegyzés napjától számítottan.
Az átalakulást meghiúsultnak kell tekinteni, ha a jogutódok adott
társasági formájára előírt kötelező minimum jegyzett tőkéjére a saját tőkéjük nem biztosít fedezetet és a hiányzó tőke pótlására a tagok
nem hajlandóak vagy arra nem képesek.
Amennyiben a jogutódok saját tőkéje a létesítő okiratuk szerinti
jegyzett tőkére nem biztosít fedezetet, de a fenti minimumra igen, úgy
elegendő az átalakulási okiratok megfelelő átdolgozása [Át. 6. § (4)].
Az átalakulás elhatározásáról a fenti végleges döntést követő 15 napon belül tájékoztatni kell a munkavállalói érdekképviseleteket [Át. 7. §].
A következő részben folytatjuk az átalakulás folyamatát, soron következő
lépésként a hirdetmények, hitelezői bejelentések, illetve a cégbejegyzés folyamatával.

www.iranyadomagazin.hu

Ízelítő az
következő számából

Megjelenik
júliusban

VEZÉRCIKK

Javító bevallások

Munkaruha

Túl a nagy hajtáson, talán már azok is, akik néhány bevallást vagy
beszámolót csak kicsit késve adtak le. A nagy rohanásban könnyen
előfordulhat, hogy hiba csúszott egy-két számításba. Ilyenkor be
kell adni az önellenőrzéseket, a bevallásokat ki kell javítani. Ezeknek is vannak különleges szabályai. Talán azt sem tudja minden
könyvelő, hogy a folyószámlán ezek a javító bevallások hogyan kerülnek fel.

Egy esettanulmányon keresztül bemutatjuk, hogy ha egy cég egy másik
cégnek sajtó-kommunikációs szolgáltatást nyújt, akkor a megjelenéshez
szükséges ruha elszámolása miként történhet. Vajon a beszámlázó cég,
illetve a feladatot tényleges ellátó alkalmazott, illetve tag részére milyen
adókötelezettségek (szja, eho, áfa, tao) mellett számolhatjuk el a ruhát?

Külföldön tanuló diákok

Előfordul, hogy egy cégbe a magánszemélyek szoftvert apportáltak.
Alapításkor tehát egy olyan szellemi terméket visznek be, mely addig
az ő tulajdonukban állt. De vajon milyen adókötelezettségekkel kell
számolni a magánszemélyeknek, ha saját maguk írták a programot,
illetve mi akkor a helyzet, ha vásárolt programot apportálnak?

Külföldön vagy belföldön nappali tagozatos hallgató mikor kell/nem
kell, hogy fizessen eü. szolg. járulékot, figyelemmel a diákigazolvány
érvényességére, a hallgatói jogviszony szünetelésére is.

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

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

Szoftverapport

Felelős szerkesztő:

Arculatterv: Kreatív Vonalak Kft.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Nyomdai előkészítés: KAtipográfia Kft.

Kiadásért felelős:

6000 Kecskemét, Nyomda utca 8.

Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.
Böröczky Zoltán
magazin@adonavigator.hu
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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!
1. Ingatlanok esetében a figyelési időszak 240 hónap.
Az alábbiak közül melyik gazdasági eseménynél
kell ez alapján megvizsgálni a korábban levont
adót?
a) Ha a vállalkozás átlép az alanyi mentességbe, és korábban élt
adólevonási jogával.
b) Ha a vállalkozás adómentesen értékesíti ingatlanát, és korábban
élt adólevonási jogával.
c) Ha korábban áfás bérbeadását adómentesre változtatta, és korábban élt adólevonási jogával.

c) Ha a vállalkozó 2017-től kilép a kata hatálya alól, akkor 2016-ban,
ha marad, akkor 2017-ben.

2. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettség egy céges tulajdonú hibrid autó után?
a) Igen, ha az szja-törvény szerinti személygépkocsi fogalmát kimeríti, akkor minden esetben.
b) Ha a hibrid autónak elektromos üzemben a hatótávolsága legalább 25 km, akkor már környezetkímélőnek minősíthető, így
nem keletkezik utána adófizetési kötelezettség.
c) Nem, a hibrid autó részben elektromos meghajtású, így adófizetési kötelezettség nincs.

5. Hogyan kell adóznia egy efósan alkalmazott fuvarozónak a 60 eurós napidíj után?
a) A napidíj is beletartozik a napi munkabérébe, így a mentesített
keretösszeg felett 15% szja-fizetési kötelezettsége van.
b) A napidíj után „normál” adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik.
c) A 60 eurós napidíj adómentes juttatás.
+1. Mit jelent egy külföldön kiküldetésben lévő munkavállaló esetében a „bármely 12 hónapos időtartam”?
a) Csak az egybefüggő időszakokat kell nézni, és ott megnézni, hogy
van-e 183 napot meghaladó időtartam.
b) Minden naptári évben meg kell nézni a külföldön töltött időszakokat, és azt kell a 183 nappal összevetni.
c) Az adott kiküldetés időtartamához viszonyítva vissza kell menni 12
hónapot, és azon belül kell vizsgálni a 183 napos korlátot. Ez az
időszak minden kiküldetésnél más-más 12 hónap.

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

Az Irányadó magazinra előfizethetsz és további hasznos információkat olvashatsz:

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

3. Egy katás, alanyi adómentes egyéni vállalkozó adózó 2016. december 28-án kiállított egy számlát 2016.
december 20-i teljesítési időponttal. A számlát 2017.
január 10-én utalja át a partner. Mikor kell a katás
értékhatárba beszámítani?
a) Biztosan 2017-ben, mert a katás pénzforgalmi szemléletű.
b) A teljesítés időpontjának megfelelően 2016-ban.

4. Többmunkáltatós munkaszerződésnél lehet-e eltérő
a munkavállaló feladatköre a két munkáltatónál?
a) Nem, a munkavállalónak ebben az esetben azonos munkakört
kell betöltenie a két munkáltatónál.
b) Csak akkor, ha azok „rokon” munkakörök, és a munkáltatók ebben megállapodnak.
c) Igen, nincs a munkakörökre semmilyen korlátozás.

