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BevezetőBevezetőBevezetőBevezető    

Az alábbiakban a legfontosabb törvényi módosításokat ismertetem, a számos módosító 
előírás figyelembevételével, a teljesség igénye nélkül.  

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy nem tartottunk a megrendelők részére, (csak aki 
kifejezetten igényelte, ügyfél tájékoztatási napot, 2017.12.14) ennek oka, hogy korábbi 10 
évben egyre kisebb volt erre az érdeklődés, amit nagyon sajnálunk. Azt gondoljuk, hogy ez 
nem a Mi érdekünket szolgálta, de ha valaki nem akar táncolni, akkor nem kell felkérni.  

A legfontosabb változásokat, egyszerűen, a teljesség igénye nélkül, közzé tesszük, ezzel 
eleget téve a tájékoztatási kötelezettségnek, aminek a következménye, hogy ha valaki nem 
olvasta, vagy nem értelmezte, vagy nem jól, akkor annak felelősség Őt terheli.  

Természetesen, ha látjuk azokat a területeket, amelyek további részletes szabály ismertetést 
igényelnek, azokat az ÁVSZ szerint a honlapon közzétesszük, biztosan állíthatom, hogy sok 
ilyen lesz a jövőben is, nem árt figyelni. 

Nagyon fontos hogy felhívjam mindenki figyelmét, hogy a valós gazdasági eseményeket kell 
elszámolni. Egyre gyakrabban látjuk, hogy azt, (a gazdasági esemény valódi tartalmát) Mi 
sajnos nem, nem megfelelő időben, nem teljes körűen ismerjük meg, így egyre több és több 
azon gazdasági esemény, amelynek nem jó az adóelszámolása, vagy annak más adóvonzata 
is van, vagy más időpontban stb.  

Erre felkészülniük már csak nagyon rövid idő van, mivel a 2018 év 2. félévi adatok, amelyek a 
NAV információjába, ismeretébe kerülnek, korábban lesznek náluk, mint esetleg mi 
felismerjük az információs aszimmetriát és már sajnos, de segíteni sem tudunk a kérdések 
megváltoztatásában, a helyes eljárásban. Kérem, erre szánjanak nagyon, nagyon sok 
figyelmet. 

Személyi jövedelemadó:Személyi jövedelemadó:Személyi jövedelemadó:Személyi jövedelemadó:    

• pontosításra kerül az iskolarendszerű képzés köre, a változás lényege a külföldön 
tanulmányokat érintő képzések pontosítása.  

• kedvezőbb lesz a közös tulajdon hasznosításának adózása a bérbeadások területén, 
nagyon fontos annak a figyelembe ajánlása, hogy csak saját lakás tulajdon adható 
adószám nélkül bérbe, minden más már adószámot, esetleg vállalkozást igényel, 
illetve ha kifizetőtől származik a jövedelem és nincs egyéni vállalkozásunk erre a 
tevékenységre, akkor adóelőlegnyilatkozat kötelezettségünk van,  

• az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét idősotthoni férőhely megszerzésére 
fordító magánszemély további külön adminisztráció nélkül levonhatja vagy 
visszaigényelheti az erre a célra fordított jövedelem adóját, idő korláttal,  
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• kedvezőbbé válik a praxisjog átruházásából származó jövedelem adózása, annak 
ellenére, hogy egyéb jövedelem az ingatlan értékesítés szabályai szerint kell 
megállapítani a jövedelmet.  

• változik néhány költség-elszámolási szabály, nem elismert a munkaerőpiaci járulék 
• kiegészül a saját tulajdonú járművek fogalmát meghatározó szabály, változik a jármű 

tulajdonjogának igazolási módja, nem csak a saját és házastárs tulajdona után, hanem 

a közeli hozzátartozó tulajdona után is elszámolhat lesz. Fontos az elszámoláshoz a 

jogosultság alapjának igazolása 

• Nagyon fontos változás, hogy pontosításra kerül a kiküldetés, és ezen keresztül a 

munkába járás fogalma, kérem, erre nagyon fordítsanak figyelmet, mivel a költség 

elszámolás alapját képező nyilvántartások tartalmáért irodánk nem vállal 

felelősséget.  

• módosulnak a bel- és külföldi kiküldetésre járó, igazolás nélkül levonható napidíjak 

elszámolásával kapcsolatos rendelkezések, kedvezőbb lesz az áruszállításban 

dolgozók napidíj elszámolási szabálya,  

• új jogcímekkel egészül ki a törvény adómentes bevételeket felsoroló melléklete, 
nagyon sok, amit felsorolni is kár, alapvetően ösztöndíjak, károkkal kapcsolatos 
mentesítések, nyelvvizsga, diákhitel és gyermekvállalás, figyelni kell naponta is 
változik. 

• a fizető vendéglátók tételes átalányadója 2018-tól már három lakásra is választható, 
az adómérték a 20 Ehóval már 17-ben nőtt. 

• növekszik az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke. 
• munkáltató is már három jogcímen, munkásszállás, bérlakás program, mobilitási 

albérlet hozzájárulás csökkentheti a társasági adóalapját, vagy szja mentes is, nem 
azonos a két tv fogalom. 

• Elhunyt magánszemély adó megállapítása pontosításra került. 
• Cégbíróság útján létrejött adóalanynak külön nem kell bejelentkezni az iparűzési adó 

alá, az a bejelentkezéssel együtt jön létre. 

Megszűnik a munkáltatói adó-megállapítás, már 2017-re sem lesz. A bevallási tervezet 
szabályrendszere veszi át a helyét, amely kiegészül az áfás magánszemélyekkel, és az 
őstermelőkkel, az átalányadózókkal is, de ezeknél az adóalanyoknál kell majd visszajelzést 
tenni. Változatlanul nem része az egyéni vállalkozás ennek az adminisztráció csökkentésnek. 
Sajnos a bevallás tervezetnek vannak kockázatai. Erre kérem, figyeljenek. Nagyon rosszak a 
2016 évi tapasztalataink még az igazolások teljességével is vannak problémáink, olyanok 
vagyunk, mint egy nyomozó, és még meg sem köszönik, persze ha hiba van akkor a 
magánszemély másban látja a felelőst. Nem helyes, higgyék el, eltudjuk jól készíteni a 
bevallásokat. 

Mobilitási célú lakhatási támogatásMobilitási célú lakhatási támogatásMobilitási célú lakhatási támogatásMobilitási célú lakhatási támogatás    

Nő a munkáltató által adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás havi 
értéke;  
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A foglalkoztatás  

 - első 24 hónapjában a minimálbér   40%-ról  60 %-ra, 
 - második 24 hónapjában a minimálbér  25%-ról  40%-ra, 
 - ezt követő 12 hónapban a minimálbér  15%-ról  20%-ra 

Kinek jár, 2018-tól, ismét az első évet tapossa, ha van főállásban van (heti 36 óra) 60 
kilométeren belül, vagy oda vissza utazás időtartama több mint 3 óra, nem lehet több, mint 
50%-os tulajdonjog, vagy haszonélvezeti joga a beutazási távolságon belül. 

Határozott idejű munkaviszony esetén is, munkaerő kölcsönzés esetén is érvényesíthető. 

Adómentes szakképzés Adómentes szakképzés Adómentes szakképzés Adómentes szakképzés     

Már visszamenőleg 2017 re is, a szakképző iskolai tanulóknak, gyakorlati képzésük ideje alatt, 
a kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján 
biztosított, nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is, a rendelet szerinti 
kötelezőt is, így az étkezést, a munkaruha, a higiéniai ellátást is. 

Adómentes Adómentes Adómentes Adómentes ––––    ingatlan árverésingatlan árverésingatlan árverésingatlan árverés    

Az árverési vételár felosztását követően megszűnő követelés. A végrehajtó a lakóingatlan 
árverezése során a felek kívánságára az általuk meghatározott értékre lecsökkenti azt az 
összeget, amelyen érvényes vételi ajánlat tehető.  Az ilyen módon lefolytatott árverésből 
befolyó árverési vételár felosztását követően fennmaradó követelés megszűnik, a 
végrehajtási eljárás pedig befejeződik. 

Adómentes Adómentes Adómentes Adómentes ––––    tűzkár, nyelvvizsgatűzkár, nyelvvizsgatűzkár, nyelvvizsgatűzkár, nyelvvizsga        

A magánszemély, mint károsult által közadakozásból, illetve a munkáltatótól segélyként, 
támogatásként kapott juttatás, amelyet a magánszemély, mint károsult kap tűzkár, baleset 
esetén is adómentes bevétel. 

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga 
díjának jogszabály alapján visszatérített összege. 

Adómentes – hiteltartozások 

A gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege. A hallgatói 
hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett 
juttatás (legfeljebb a minimálbér 20%-ig terjedő összeg/hó) 
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Adómentes Adómentes Adómentes Adómentes ––––    egyébegyébegyébegyéb    

NAV határidő átlépésére tekintettel kapott összeg. 

A Magyar művészeti Akadémia által adott művészjáradék – de a tagok életjáradékot kapnak. 

Sok féle ösztöndíj (ápolók motivációs ösztöndíja, Bolyai János kutatási ösztöndíj, Michalicza-
ösztöndíj, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak) 

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjának tevékenysége ellenértékeként élelmiszer és 
utalvány formájában adott juttatás a havi minimálbérig (vagy 25%-áig), továbbá a segély. 

Teljes életre szóló életbiztosítás WoTeljes életre szóló életbiztosítás WoTeljes életre szóló életbiztosítás WoTeljes életre szóló életbiztosítás Wo----life nem újlife nem újlife nem újlife nem új,,,,    de most hatályde most hatályde most hatályde most hatályosul.osul.osul.osul.    

Adómentes volt, a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál 
esetére szóló életbiztosítás díja 2014-es szabály szerint 2018-tól ez megszűnik. 

Az ilyen biztosítás díja adóköteles lesz, az ilyen biztosításból való kifizetés egyéb jövedelem. 

Az osztaléknak minősülő jövedelemAz osztaléknak minősülő jövedelemAz osztaléknak minősülő jövedelemAz osztaléknak minősülő jövedelem    

Eszerint, osztalék (többek között) a számviteli szabályok szerint osztalékként meghatározott 
jövedelem. 

Az osztalék a gazdálkodó tagjai részére az adózott eredmény felosztásáról szóló döntés 
alapján kifizetni elrendelt, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad 
eredménytartalék csökkenéseként elszámolt összeg. 

Cafetéria Cafetéria Cafetéria Cafetéria     

3 elem, adómentes, béren kívüli, egyes meghatározott. 

Béren kívüli 34.22 - 34.22 % 

Egyes meghatározott 43.66 - 40.71 % az összes adóterhelés 

Csökken az adómérték, az ehó csökkenés miatt. 

Egyéni vállalkozónál, a jövedelem megállapításakor nem vehető figyelembe költségként a 
munkaerő-piaci járulék, csak úgy, mint a bevétel után fizetendő adók, amelyek tételes 
költség elszámolási időszakra esnek. (pl. megfizetett kata, vagy eva, elszámolási mód 
változás esetén) 
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Iskolarendszerű képzésIskolarendszerű képzésIskolarendszerű képzésIskolarendszerű képzés    fogalmafogalmafogalmafogalma    

Olyan képzés, amelynek résztvevői a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyban állnak, valamint, azon külföldi képzés, amely államilag elismert oktatási célú 
intézményben folytatott teljes idejű, alapfokú, középfokú vagy érettségi végzettséget adó 
képzés, vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben folyó, felsőfokú végzettséget adó 
képzés. 

A 78%A 78%A 78%A 78%----os szabályos szabályos szabályos szabály    

Az ún. 78 százalékos, 2017-ben 82 százalékos szabály 2018-ban 84 százalékos, ami akkor 
alkalmazandó, ha a magánszemély fizeti a szocho-t vagy az eho-t és nincs költség 
elszámolása. 

AJK, Adó, adóelőleg módosításaAJK, Adó, adóelőleg módosításaAJK, Adó, adóelőleg módosításaAJK, Adó, adóelőleg módosítása    (AJK)(AJK)(AJK)(AJK)    

Ha a munkáltató/kifizető az igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a törvény alapján 
szükségesnél alacsonyabb összegű adót/adóelőleget vont le, mentesül a jogkövetkezmények 
alól, ha 15 napon belül bejelentést tesz az illetékes NAV-hoz, és a magánszemélyt értesíti, 
önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be, és fizet meg. 

Az adókülönbözetet a NAV határozattal írja elő a magánszemély terhére (vagy javára).  

Egyszerűsített foglalkoztatásEgyszerűsített foglalkoztatásEgyszerűsített foglalkoztatásEgyszerűsített foglalkoztatás    (EFOT)(EFOT)(EFOT)(EFOT)    

Mentesített keretösszegnek a határa nem a napi minimálbér, hanem annak 130%-a 

Egészségügyi hozzájárulásEgészségügyi hozzájárulásEgészségügyi hozzájárulásEgészségügyi hozzájárulás    (EHO(EHO(EHO(EHO))))    

• megszűnik 2018 tól a bérbeadást terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési 
kötelezettség. 

Társasági adóTársasági adóTársasági adóTársasági adó    (TAO)(TAO)(TAO)(TAO)    

• megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára,  
• megszűnik a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó 

feltétele, és közben megszületett a Kormányrendelet is a 331/2017 (11.09.) rendelet, 
ami definiálja a start-up fogalmat lehetőséget, így 3 éven belüli vállalkozás, innovatív 
tevékenység 2-20 fő között foglalkoztatás és bejelentkezik szellemi tulajdon 
nyilvántartó hivatalhoz (sztnyh) 
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• a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték 
növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a 
beruházás, felújítás adóévében,  

• adóalap-kedvezmény lesz elérhető az elektromos töltőállomások létesítése és 
üzemeltetése esetén, de ez egy olyan speciális adóalap csökkentés, ahol 3 évi 
működési eredmény csökkenti a beruházás évi adóalap csökkentést. 

• A 2017 évi LXIII Tao. módosításban látványcsapat sport a röplabda is, eltérés a már 
megszokott 5 sportághoz képest, csak a program jóváhagyás időpontban van, ami az 
évközi változás miatt van. 

• Ellenőrzött külföldi társaság fogalma 
• Transzfer ár szabályok és a hozzákapcsolódó módosítások 

Kisvállalati adóKisvállalati adóKisvállalati adóKisvállalati adó    (KIVA)(KIVA)(KIVA)(KIVA)    

• mind a kisvállalati adóalanyiság kezdetét megelőző nappal, mint mérleg 
fordulónappal, mind a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérleg 
fordulónappal kezdődő, illetve lezáruló üzleti évről beszámolót kell készíteni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

• Változnak a veszteség leírás szabályai. 
• Vigyázz ha van osztalék jóváhagyás, akkor nincs beruházási csökkentés a személyi 

jellegű adóalaprészre. Vigyázz a belépési feltételekre, különösen a kapcsolt 
vállalkozásokkal. 

• Adó mértéke 13 % 

Pénzügyi szervezetek külPénzügyi szervezetek külPénzügyi szervezetek külPénzügyi szervezetek különadójaönadójaönadójaönadója    

• a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és 
utánpótlás nevelés támogatása esetén – a pénzügyi szervezetek különadójában is le 
lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételek 
teljesítése esetén. 

EKHOEKHOEKHOEKHO    

• 250 millió forint bevételi határig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást. 

• A kifizető 19,5% ekho-t fizet, a hivatásos sportolók, edzők tekintetében 125 millió 
helyett 250 millióig választható (2017-től) 

• Az ekho nem választható KATA mellett, ne vizsgáljuk a részleteit. 
• Nincs kifizetőt terhelő ekhó a hivatásos sportoló bére után, 2017. szeptember 1. után 

kifizetett jövedelmekre alkalmazható Ez a 17-ben 20 % jövőre 19.5 % de marad a 
magánszemély 15 %-os adója. 
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Kisadózó vállalkozások tételes adójaKisadózó vállalkozások tételes adójaKisadózó vállalkozások tételes adójaKisadózó vállalkozások tételes adója    (KATA)(KATA)(KATA)(KATA)    

• 2018-tól a tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatók 
nem minősülnek főállású kisadózónak, ezért havi 25 ezer forint tételes adót kell 
fizetniük, csak úgy, mint a főállású anyaság mellett is. 

• Változik a 100.000-ft os adótartozás esetén a bent maradás, határozat jogerőig 
megfizeti az adót, maradhat Kata alanya. 

• ügyvédi iroda is lehet Katás 2018 tól. 
• Ismételt választhatóság pontosítása, megszűnés éve és követő 12 hóra nem 

választható, így követő hó 1 már lehet. 
• A bevételi nyilatkozat bevallás lett, annak jogkövetkezményével. 
• Támogatások kezelése, már az alanyiság bevezetésével 2013 alkalmazható 

Helyi adó törvényHelyi adó törvényHelyi adó törvényHelyi adó törvény    (HIPA)(HIPA)(HIPA)(HIPA)    

• módosítások a versenyképességet, a befektetési bizalom növelését és a változó IFRS-
ekhez való igazodást szolgálják,  

• az állami adóhatóság 2018. évtől a bejelentkezési adatokat továbbítja az 
önkormányzat felé, tehát nem kell az adózóknak az önkormányzati adóhatóságnál is 
bejelentkezniük. 

Általános forgalmi adó törvényÁltalános forgalmi adó törvényÁltalános forgalmi adó törvényÁltalános forgalmi adó törvény    (ÁFA)(ÁFA)(ÁFA)(ÁFA)    

• 2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra, a hal áfa kulcsa 
27%-ról 5%-ra csökken, továbbá a sertéshús mellett a sertés belsőségekre is kiterjed 
a kedvezményes 5%-os áfa kulcs, csak úgy mint a braille írás termékei is, és a éttermi 
szolgáltatás étel és helyben készített nem alkoholtartamú ital forgalma is ami után 
lesz majd a 4 %-os Tufho. 

EEEElektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairóllektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairóllektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairóllektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól    

Nagyon fontos változás, talán a legnagyobb és felkészülést is igényel, a NAV on-line számla 
bekötés. 

Kire és mely számlákra vonatkozik? A belföldön nyilvántartásba vett adóalany (ideértendő a 
külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalany is) által egy másik, belföldön 
regisztrált adóalany részére kibocsátott, 100 000 forint összeget elérő vagy meghaladó áfa 
tartalmú számlákról kell adatot szolgáltatni. 

A számla kibocsátásra kötelezett adóalany kötelezettsége (meghatalmazotti – ideértve az 
önszámlázás esetét is – számlázás esetén is). Értékhatár alatt lehetőség, de csak a belföldi 
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adóalanyok közötti számlák tekintetében. Az Áfa tv. 169. § szerinti adattartalomról kell 
adatot szolgáltatni. Internet kapcsolat szükséges. 

Számlázó programmal szembeni követelmény:Számlázó programmal szembeni követelmény:Számlázó programmal szembeni követelmény:Számlázó programmal szembeni követelmény:    

Valós idejű adatszolgáltatás, azaz a számla kiállítását (lezárását) követően azonnal. Áfa tv. 
169. § szerinti adat kötelező, más adat, lehetőség. Adatexport funkció marad. Külföldön 
előállított számlákra is vonatkozik. 

Lényeges kitérni arra, hogy a számla mindenben legyen megfelelő, akár a vevő adószáma, 
akár az adómértékben, kérem, nagyon figyeljenek oda, mert ennek minden felelőssége az 
Önöké. 

Felhasználónév, jelszó és tanúsítvány(ok) szerepe. Regisztrációhoz kapcsolódó, 
jogosultsághoz kötött platformról beszélünk. 

A módosító és érvénytelenítő számlákról is kell adatot szolgáltatni, ha az értékhatárt elérő 
számlákat érinti vagy a módosítással éri el az áfa összege az értékhatárt. 

NNNNyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatásyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatásyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatásyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás    

Értékhatártól függ a gyakoriság. Amit a könyvelő nem tud teljesíteni. 

Az adóalany, ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, de az 500 
000 forintot nem éri el a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül, az 500 000 
forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül, köteles 
adatot szolgáltatni. NEM TUDJUK FELVÁLLALNI. 

A módosító vagy érvénytelenítő számlákról is szükséges az adatszolgáltatás. Az 
adatszolgáltatást az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületén kell 
teljesíteni. 

Ennek a kettőnek a hatályba lépése 2018-07-01, mint már érintettem, nem könyvelői 
feladat, kérem, minden szempontból készüljenek fel. Arra kell majd egyeztetni, hogy hogyan 
teremtjük meg a könyvvitel és a két adatszolgáltatás egyezőségét. 

Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítójára szolgáló adatok igénylését követően 
használható. 

Megy vissza üzenet NAV azonosító, ellenőrzőkód!!!!!! Ezt meg kell feleltetni a számlákkal. 
NEM KÖNYVELŐI FELADAT. 
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BBBBelföldi összesítőelföldi összesítőelföldi összesítőelföldi összesítő    jelentéssel kapcsolatos változásokjelentéssel kapcsolatos változásokjelentéssel kapcsolatos változásokjelentéssel kapcsolatos változások    

2018. január 1. és 2018. július 1. között nincs változás. 

A kibocsátott számlákról 2018. július 1-től az összesítő jelentés korábbi módja megszűnik. 

A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól továbbra is szükséges az 
adatszolgáltatás, mind a tételes, mind az összevont. 

Adószám felfüggesztés jogintézménye megszűnik → az Áfa tv. 137. §-a módosul, azaz a 
szankció a törlés, ami tiltja az adólevonást véglegesen. 

Jövedéki adóról szóló törvényJövedéki adóról szóló törvényJövedéki adóról szóló törvényJövedéki adóról szóló törvény        

• az állami támogatási szabályokra vonatkozó pontosításokat tartalmaz,  
• bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettség értékhatára, a korábbi 

20 ezer helyett 200 ezer hektoliterre,  
• módosulnak a jövedéki biztosítékszabályok. 

Adózás rendjeAdózás rendjeAdózás rendjeAdózás rendje    (AIR ART ATV)(AIR ART ATV)(AIR ART ATV)(AIR ART ATV)    

• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításával az adózók 
adminisztrációs terhei csökkennek,  

• a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybevevőkre is vonatkozik a 
bejelentési kötelezettség, miközben megjelent az igazságügyi miniszter 7/2017. (VI. 
1.) IM rendelete a székhelyszolgáltatásról 

• a belföldi gazdasági társaságoknak 2018-tól a külföldi bankszámlájukhoz 
kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik, FONTOS egyszeri is 2018.01-31-
ig és folyamatos 15 napon belül. AKINEK VAN JELEZZE!!!!! 

• bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye az adóregisztrációs 
akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással 
megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új 
cégben kívánnak részt venni,  

• az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának 
minden esetben feltétele lesz a nettó adótartozás mentesség,  

• a NAV honlapján közzétételre kerülnek azon adózók adatai is, akik ÁFA bevallási 
kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget,  

• amennyiben a közigazgatási ügyben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és 
ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet 
terjesztettek elő, a hatóságnak lehetősége lesz az eljárás felfüggesztésére,  
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• a súlyosítási tilalom alól kivételként meghatározásra kerül, hogy amennyiben az új 
határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről 
(felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egy éves időtartamon belül átadják vagy 
postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egy 
éves időtartam leteltét követően is – de legkésőbb 18 hónapon belül – meghozható 
lesz. 

A törvény meghatározott kivételekkel a kihirdetését követő napon lép hatályba. Több 
előírása 2017. június 26-án, 2017. július 1-jén, 2017. augusztus 1-jén, 2017. november 1-jén, 
a kihirdetését követő 30. napon, illetve számos előírása 2018. január 1-jén lép 
hatályba. Kérem, keressék irodánkat az Önöket érintő változások pontos megismerése 
érdekében, hogy ne érjék kellemetlenségek. 

Legnagyobb változásokat 2018-ban az adóeljárási szabályokban találjuk. Három fő törvényi 

szabályozás alatt fejtik ki hatásukat 2018-tól, az adó igazgatási rendtartásról szóló (Air) tv, az 

adózás rendjéről szóló (Art) tv, és a végrehajtásról szóló (Vht) törvény szabályozza, az 

adóeljárások újra szabályozott rendjét. 

Szintén új, hogy az Általános közigazgatási rendtartás szabályairól (Ákr), néhány esetet 

kivéve, az adóigazgatás függetlenedik, önállósodik. Természetesen további felhatalmazás 

szabályokról is rendelkeznek a tv-ek, amelyek a kormány és az adópolitikáért felelős 

miniszter hatáskörébe utalja a részletszabályokat. 

A változás célja és lényege 

• Egységes alapelvek rögzítése, a legalitás, a szakszerűség, a részlehajlás, az egyedi 

elbírálás, a méltányosság, a tájékoztatás, a közérhetőség,  a  jóhiszeműség 

megfogalmazása.  

• Rövid átlátható, közérthető, könnyen követhető szabályozás létrehozása 

• NAV szolgáltató jellegének az erősítése, a felszínre hozása 

• Önkéntes jogkövetés támogatása, megteremtése 

• Eljárási szabályok kialakítása, amellyel az eljárások ésszerűen lezárhatóak, a 

gyorsaság biztosítása 

• Adózókkal személyes kapcsolat felvétel csökkentése, az úgynevezett On-line 

erősítése 

• Adminisztrációs teher csökkentése 

• A képviseleti kapcsolat tartás egyszerűsítése a természetes személyeknél. 

Egyszerűsödnek az ellenőrzési fajták, jelentősen csökken az ellenőrzésre fordítható idő, ami 

nem haladhatja meg összesen a 365 napot, változnak a határidő hosszabbítás okai, így 

szűkülnek az ellenőrzés szünetelésének a lehetőségei, ami okot ad erre, az a nyelvi fordítás 

időtartama, illetve az adózói akadályozás.  



 
 

 
 
 
 
 

w w w . j u h a s z a d o s z a k e r t o . h u                                             tibor@juhaszadoszakerto.h u Oldal: 13 

Változik a bizonyítékok előterjesztésének a joga, időbelisége és a hozzákapcsolódó 

jogorvoslati lehetőség. Döbbenetesen fontos. Szüntessük meg az információs 

aszimmetriát. Ne a könyvelő jöjjön rá, mert már késő.  

Vadonatúj szemlélet, kontroll adatokra épülő, matematikai kockázat becslés eljárásban 

történő ellenőrzési kiválasztás.  

Az adókötelezettséget megállapítani tudjuk és nem megváltoztatni. 

Kedvezőbb, egyszerűbb, szankciók kerülnek a bírságok közé, megszűnnek egyes bírság fajták, 

kedvezőbb fizetési könnyítési lehetőségek is megjelennek, viszont nő az adószám nélküli, 

bejelentés nélküli, mulasztásban levő természetes személy bejelentés elmulasztásának a 

szankciója.  

Az ellenőrzések kiválasztásában, ismételten mondhatjuk úgy, hogy új módszerek kerülnek 

előtérbe, ilyen, a kontroll adatokra épülő, kockázat kezelési eljárásban történő ellenőrzési 

kiválasztás, ez lesz a jövő. 

Ennek egyik fontos állomása lesz jövő év második félévétől a KOBAK, a NAV Külső Online 

Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszere, ami már működik teszt üzemmódban. 

A kockázat kezelés elvégzésével az adózók, számíthatnak az adóhatóság együttműködésére, 

akár a támogató eljárására, akár az új lehetőségnek, a mentorálasnak az intézmény 

rendszerébe való belépésre is, de aki az alapelveket, a partnerséget nem tartja be, vagy 

túllépi, ha a támogatással, mentorálassal, a figyelmeztetéssel nem él az adózó, akkor 

megjelenhet az adóhatósági szigor. 

Megszűnik a személyi jövedelemadóban a munkáltatói adó megállapítás, már 2017 re sem 

lehet választani, vele együtt szélesedik, a bevallás tervezettel érintett természetes személy 

száma, lehet ennek az adóhatósági szolgáltatásnak részese az áfa köteles tevékenységet 

végző magánszemély és az őstermői tevékenységet végző is, igaz ugyan, hogy nekik kell, 

választ adni a tervezetre, e nélkül a válaszreakció nélkül esetükben nem véglegeződik a 

bevallás. 

Nem változnak a késedelmi pótlék, az adóbírság mértéke, de a késedelmi pótlék összegének 

előírásának összege nő, így ha nem éri el az 5000 ft-ot akkor a NAV nem írja elő, így az 

adózónak nem kell megfizetni. 

Megjelennek a kontrollok között, a már fentebb említett számla adatokon kívül, a 

nemzetközi információ cserék automatikusan, így a pénzügyi információk, a tőkejövedelmek, 

az ingatlanhoz kapcsolódó jövedelmek, a piaci ár, transzferár, a pénzmosási adatok 

tekintetében is információhoz jut az adóhatóság.  
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A gépjárművek után elszámolható költségek esetében, milyen járműre, milyen igazolási 

kötelezettséggel lehet elszámolást teljesíteni szabályok módosulnak. A saját, vagy közeli 

hozzátartozó járműve alapozza meg a költség elszámolást, amely igazolására főszabály 

szerint a törzskönyv szolgál. 

Nagyon kedvezően alakulnak a munkaerő foglalkoztatással kapcsolatos szabályok, csökken a 

szociális hozzájárulási adó, kedvezően alakulnak a mobilitási támogatások, elszámolások, 

mentességek, kedvezmények, tovább nő a gyermekek utáni adóalap csökkentés az szja-ban, 

és adócsökkentés a járulékban a két gyermekes családoknak. 

Csökken az áfa kulcsa, így az éttermi vendéglátás és helyben készített nem alkoholos 

tartalmú italok adókulcsa tovább, 5 %-ra csökken, mint ahogyan az internet, vagy éppen a 

halhús áfája, vagy Braille írás eszközei után fizetendő adó is. Igaz hogy az éttermi  5 % 

forgalom után belép egy új adó a Tufhó a turizmus fejlesztési hozzájárulás 4 % mértékben, 

de összességében akkor is felére csökken az adóterhelés. 

Az egyre népszerűbb Kata adózás szabályai is pontosításra kerülnek, melyek az adózók 

érdekeit előtérbe helyezve kerültek megfogalmazásra, akár a támogatás tartalom bevétel 

mentesítése, most már az adóalanyiság bevezetése óta időszakra, vagy az adótartozás 

rendezése mellett megtartható az adózási szabály. 

A Kiva szabályai is jelentősen egyszerűsödnek, a hiányzó szabályok, veszteség elhatárolás 

szabályi pontosodnak, már-már folyamatosan, ahogyan az adó mérték is évről évre csökken. 

Mi bevezetése óta vizsgáljuk ezt az adó előnyt és mindenkivel egyedileg leegyeztettük annak 

lehetőségét. 

Társadalombiztosításban a külföldi tanulmányok elfogadásai is megjelennek, így az EGT 

országokban illetve Svájcban tanulmányokat folytató, közép, felsőfokú oktatási 

intézményekben tanulók jogviszonya elismerésre kerülnek, mind a hazai Tbj, és az 

adószabályok között. Nem mindegy hogy hol tanulunk. 

2018. I. 1-jétől megteremtődött a rokkantsági ellátás kivételes méltányosságból történő 

megállapításának feltétel rendszere is.  

Illetéktörvény:Illetéktörvény:Illetéktörvény:Illetéktörvény:    
 

Tovább bővíti az illeték kedvezménnyel érintett lakáscserék jogcímét, továbbá adminisztráció 

egyszerűsítési előírásokat tartalmaz. 
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Új illetékmentes tényállások [03.16.] (nem teljes) 

 

• anyakönyvi kivonat kiállítása minden esetben 

• lakáscélú ÁT igényléséhez bizt-i jogviszony igazolása 2X/év 

• EV-ók nyilvántartásában szereplő adatról hatósági bizonyítvány 

• értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás 

• igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel 

• termőföld birtok-összevonási célú telekalakítási eljárás 

• családi név korrekciója 

• magánútlevél, 65. életév betöltése esetén 

• max. 300 m2 alapterületű új lakóépület haszn.bavétel + szakhat. 

• 18. év alatti személy általános tételű illeték alá eső eljárása 

• kft., bt, kkt, és egyéni cég bejegyzésére irányuló eljárás 
 
Új illetékmentes tényállások [06.20.] (nem teljes) 

 
• e-úton benyújtott bevallások másolata 

• jsz-sértő, hibás döntés miatt kezdeményezett elsőfokú eljárás 

• népművészeti igazolványokkal kapcs. eljárás 

• közérdekű nyugdíjas szöv. bejegyzésére irányuló elj. [10.13.] -> folyamatban lévő 
ügyre is, megfizetett illeték visszajár 

• a pénzmosás ..megelőzése tv. -> belső szabályzat jóváhagyása 

• lakáscélú ÁT igénylésével kapcs. valamennyi hatósági elj. 

• első sikeres nyelvvizsga és első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga 
díjához nyújtott Tám. megállapítására irányuló elj. 

• társasház ügyintézését ellátó köz. képv. + intézőbizottság elnöke adatinak 
bejegyzésére/törlésére, elfogadott beszámoló benyújtására irányuló elj.  
[2019.01.01.]    

 

Reklám közzé tevő adóalanyokReklám közzé tevő adóalanyokReklám közzé tevő adóalanyokReklám közzé tevő adóalanyok, , , , rrrreklámadóeklámadóeklámadóeklámadó    
 
Az adózó által korábbi adóév(ek)re 2017. 06.30-ig bevallott és megfizetett adó visszajár 
-az Art. adó-visszatérítési szabálya szerint 
-a NAV a feltételekről a jogosultakat külön értesíti 
 
A 2017.06.30-ig bevallott adót már nem kell megfizetni, egyetlen adómérték 7,5% 
(törtadóévre nincs arányosítás) 
-2017. július 1-jét magában foglaló adóévi adó megállapítása (2017.06.30ig 0%-os, míg 
2017.07.01-től 7,5%-os adómérték) ahol az 100 millió adóalapra jutó adót nem kell 
megfizetni ami de minimisz. 
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Így a 100 M Ft (adóköteles tevékenységből származó) adóalapig de minimis támogatásként 
mentesség érvényesíthető 

- nyilatkozat tételével (kivéve: Szja-alany) 
- valamennyi adózó élhet vele 
- a 100 M Ft alatti nettó árbevétel adózó nem minősül eleve „adófizetésre nem 
kötelezettnek”  

saját célú reklám nem adóköteles [05.26.] 

NETA adófelajánlás, a fizeNETA adófelajánlás, a fizeNETA adófelajánlás, a fizeNETA adófelajánlás, a fizetendő adó max. 10%tendő adó max. 10%tendő adó max. 10%tendő adó max. 10%----a felajánlhatóa felajánlhatóa felajánlhatóa felajánlható    
 

• az egészségügyi államigazgatási szerv (OGYÉEI) által szervezett egészségmegőrző 
program finanszírozására 

• adóbevallásban kell nyilatkozni, a bevallás-benyújtás tv-i határ idejéig (jogvesztő 
határidő!) 

• adófelajánlás + az adócsökkentés (költség, ráfordítás) együttes összege nem 
haladhatja meg a fizetendő adó 10%-át 

• a NAV 15 napon belül átutalja az „összeget”, ha az adózó nettó tartozása max.100e Ft 
-> az adóbevallás utólagos korrekciója nem érinti a felajánlás összegét, Év közben 
hatályba lépet az új jövedéki adó törvény, igy gyógynövény, alkoholos ital fogalma az 
új jövedéki adótörvény szabályaira utalnak, jogharmonizáció.    

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulásTurizmusfejlesztési hozzájárulásTurizmusfejlesztési hozzájárulásTurizmusfejlesztési hozzájárulás    (TUFHO)(TUFHO)(TUFHO)(TUFHO)    
 
Az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott szolgáltatások áfa-mértéke 27%-ról 5%-ra csökken, 
következmény a TUFHÓ kötelezettség: étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben 
készített, nem alkohol tartalmú italforgalom ellenérték fejében való nyújtása (Áfa tv.) 
 

alapja: hozzájárulás-köteles szolgáltatás Áfa nélküli ellenértéke -> mértéke: 4% 
 

önadózás: számla, számviteli bizonylat, más irat kiállításának időpontjához tartozó 
bevallási időszak, azoknak is akik jövedelmüket a bevétel alapján állapítják meg. 

 
bevallás + adófizetés: áfa megállapítási időszak vagy adóévet követő év február 25-ig 

 

Iparűzési adó Sportvállalkozások adóelőnyeIparűzési adó Sportvállalkozások adóelőnyeIparűzési adó Sportvállalkozások adóelőnyeIparűzési adó Sportvállalkozások adóelőnye    
 
Fogalma, főtevékenységként sporttevékenység végzése, annak a sportágnak a 
sportszövetsége által kiírt, rendezett, versenyrendszerben (bajnokság, amely sportágban 
rendelkezik versenyző játékjogának hasznosítási jogával) nem része a nettó árbevételnek 
(iparűzési adóalapnak) 
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- a belépőjegy, bérlet értékesítésből, reklámközzétételből, szponzorációból, játékjog 
használati jogának átengedéséből, sportrendezvény közvetítéséből, sportlétesítmény 
hasznosításából eredő bevétel 

- nettó árbevétel azonban például az étel-, italértékesítésből származó bevétel 
 
Sportvállalkozások adóelőnye, állami támogatás, amely az adózó választása szerint 3 év alatt 
vállalkozáscsoportonként de minimis VAGY sportlétesítmény üzemeltetéshez nyújtott 
működési támogatás (a vesztség nagyságáig, max. 600 M Ft/év) 

Támogató eljárásTámogató eljárásTámogató eljárásTámogató eljárás    

Az adóhatóságnak nagyon sok adata van a vállalkozások tevékenységéről és egyre több lesz. 
Több mint a könyvelőnek, esetenként eltérő, mint az adózónak. Ezek forrása az automatikus 
vagy kötelező adatszolgáltatás és az elektronikus úton beadott bevallások, illetve a 
szakmákra, ágazatokra vonatkozó adatokból számított értékek. 

A kockázat elemzés egy jellemzően automatikus folyamat, amelyben a NAV a rendelkezésre 
álló adatokat áttekinti, a hibás bevallásokat vagy rendellenes folyamatokat, ellentmondásos 
értékeket kiszűri. Más adat van nálam, mint a bevallásodban, akkor már akár baj van. 

Az adóhatóság a kockázatelemzést követően, a feltárt kockázat súlyát és jellegét szabadon 
mérlegelve dönti el, hogy 

• támogató eljárást indít, 
• az adózót ellenőrzésre választja ki, 
• bűnügyi jelzéssel él a NAV nyomozó hatósága felé. 

Az eljárás lényege, hogy a NAV nem ellenőriz, nem szankciónál, hanem önellenőrzést javasol 
a vállalkozásnak. Ha szükséges, akkor az adóhatóság közvetlen szakmai támogatást nyújt a 
hibák javításához vagy a hiányosságok kiküszöböléséhez. Javaslom, mindig ezt érdemeljük ki. 

Az adóhatóság a támogató eljárás keretében: 

• közvetlen felhívja az adózót az önellenőrzésre (feltehetően olyan esetekben, amikor 
egy kérdés a rendszer adatok alapján könnyen megítélhető), vagy 

• felveszi a kapcsolatot az adózóval, hogy együtt az adóhatóság szakmai támogatását 
igénybe véve orvosolják a feltárt hibákat, hiányosságokat. 

Bitcoin fogalmakBitcoin fogalmakBitcoin fogalmakBitcoin fogalmak    

A bitcoin egy olyan anonim fizetést biztosító virtuális eszköz, amelyet a hálózaton keresztül 
használnak fel fizetésre annak tulajdonosai.  
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A bitcoin eszközöket maga a Bitcoin-hálózat (számítástechnikai támogatással működő 
fizetési rendszer) hozza létre egy véletlenszerű folyamattal úgy, hogy az új eszközöket 
elosztja azok között a számítógépek között, amelyek támogatják és üzemeltetik a hálózatot. 
Az ilyen módon létrehozható eszközök számát egy matematikai rendszer korlátozza. A 
bitcoin kezelését, árfolyamának alakulását tehát semmilyen központi szervezet nem 
irányítja, és nem ellenőrzi, hanem az a kereslet-kínálat eredményeként alakul ki abban a 
rendszerben, amely a keletkezését is lehetővé teszi. 

A Bitcoin nem tekinthető hagyományos értelemben vett fizetőeszköznek, mert fedezetét 
nem egy nemesfém vagy egy kormány, hanem a piac és a hálózat biztosítja.  

A bitcoinnak attól van értéke, hogy a piaci szereplők közül egyesek elfogadják 
fizetőeszközként. A bitcoin a hatályos jogi szabályozás alapján nem tekinthető értékpapírnak 
sem, mivel a bitcoin nem rendelkezik azokkal a jogszabályban meghatározott kellékekkel, 
amelyek az értékpapír kötelező elemei. 

Tekintettel arra, hogy a bitcoin nem tekinthető sem jogszabály által meghatározott 
fizetőeszköznek, sem értékpapírnak és birtokba vehető dolognak sem, mert csak virtuálisan 
létezik, jellegéből következően lényegében egy olyan fizetési ígéret, amely az éppen aktuális 
ára, árfolyama alapján pénzre váltható vagy azzal vásárolt termékért, szolgáltatásokért - 
bizonyos szállítóknak - fizetni lehet.  

Ennek a fizetési ígéretnek nincs lejárata vagy futamideje, az bármikor pénzre váltható, ha 
egyébként van olyan személy vagy szervezet, aki/amely erre a cserére hajlandó. 

A bitcoin olyan fizetési ígéretet testesít meg, amelyet amennyiben pénzre váltják (illetve 
felhasználják), akkor hozama lesz, ami lehet nyereség vagy veszteség. 

A bitcoin forintra történő átváltása, beváltása során keletkezett jövedelem az összevont 
adóalapba tartozó, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: 
Szja. tv.) 28. §-a szerinti egyéb jövedelmeként adóköteles, azzal, hogy - a költségelszámolásra 
vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - a bevételnek nem része a megszerzése 
érdekében a magánszemély által viselt szabályszerűen igazolt kiadás. 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a bitcoin megszerzésének összege nem igazolható, 
akkor nincs olyan szabályszerűen igazolt kiadás, amellyel a bevétel csökkenthető lenne, 
vagyis a bevétel teljes összege ebben az esetben jövedelemnek minősül. 

ZárszóZárszóZárszóZárszó    

Az évek során megszokott módon összefoglaltuk azokat a változásokat a 2018-as adózási 
változás területén, amelyek a vállalkozásainkat leginkább érintik, a teljesség igénye nélkül és 
engedjék meg, hogy azokra a típus kérdésekre is kitérjek, amelyek a közös munkánk során 
folyamatosan felmerülnek, mint pl. minimálbér, garantált bérminimum, járulékok, cafetéria, 
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a számlázás, a készpénzforgalom, az adókockázatok, a munkaidő nyilvántartás, az efot és 
annak bejelentése stb.  

A számlázásnál hadd kezdjem a KATA adózó a számlán köteles feltüntetni, hogy KISADÓZÓ, a 
számlán nem mindegy, hogy valaki nulla %-kal számláz, vagy mentesen, vagy fordított adózás 
keretében, és talán az egyik legfontosabb, mikor kell a vevő adószáma és ebben van változás 
is 2017 január 1-től, ha az adó (áfa) összege a 100.000-ft-ot eléri akkor kötelező annak 
feltüntetése. A hibás, nem helyesen kiállított számla adókockázatot eredményez, 
befolyásolja az adólevonási jogot. Az egyszerűsített számlán nem lehet pl 27 % adómérték. 
Ha ezt mind vizsgálnánk, az ilyen számláik feléről nem vonhatnánk áfát, kérem, erre nagyon 
figyeljenek a befogadáskor, csak azoknál szólunk amelyek már nagyon kockázatosak. Ezzel 
nem vállaltuk át a felelősséget. 

Természetesen a hivatkozás csak a terjedelem miatt éves, mert a szabályok naponta, és 
különböző hatályba lépéssel keletkeztek, amelyekre nem, vagy nem minden esetben térek 
ki.  

Többféle könyvelő van, az adatrögzítőtől egészen az úgynevezett expanzív könyvelőig, Mi 
magunkat az utóbbiak közé soroljuk, de néha olyan konfliktusok keletkeznek így is, amelyek 
elkerülése érdekében keletkezett eddig is, és most is, fog a jövőben is ez az anyag, és az 
ehhez hasonló tájékoztatás.  

Továbbá szeretném mindenki figyelmét arra is felhívni, hogy ott a honlapunk is folyamatosan 
keletkeznek azok az anyagok, amelyek a változás, változások miatt indokoltak. Ne menjenek 
el mellette közönnyel, mert annak következményei vannak és lehetnek.  

A változásokat nem Mi generáljuk, Mi csak közvetítjük, tolmácsoljuk, értelmezzük, 
segítségükre kívánunk, lenni abban, hogy eligazodjanak. 

Nem minden a könyvelő feladata, így a kockázatvállalás a vállalkozásért, annak működtetése, 
és a vállalkozási törvények betartása, különböző, de nem a könyveléssel kapcsolatos 
adminisztráció, mint az ekaer, vagy a számlázás, vagy annak adatszolgáltatással kapcsolatos 
kérdése, vagy éppen az alapbizonylatok, a számla, a szerződések, a munkaidő-
nyilvántartások,  a munkaszerződés módosítások, vagy éppen annak megszüntetése, az 
indokok bizonyítása, szóval a könyvelést megalapozó, alátámasztó bizonylatok kiállítása, a 
kamarai tagsági kérdések, a tevékenységhez szükséges képesítések, a múltban levő 
gazdasági események tovább folytatása ( pénzkövetelések utáni kamat elszámolása, 
behajtási ügyek, jogi ügyek, itt a telephely a székhely, ehhez kapcsolódó adóügyek 
megismerése, a saját tőke kérdése, amire az új OBR miatt külön fel kell hívnom a figyelmet 
stb) legfeljebb erre igyekszünk a figyelmet felhívni, de ha már beállt a mulasztás nem tudok 
csodát tenni. Egyre inkább igaz ez a szabályzatokra is, mindenkinek a saját gyakorlatára 
kellene ezt kialakítani, amiben természetesen szívesen a segítségükre vagyunk, különösen 
igaz ez a pénzkezelésre, a leltározásra. 
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Mottó 1: "a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit várni kell" 

Mottó 2: "az adózásban esemény utáni tabletta nincs"  

Mottó 3. "a szabályokat meg kell ismerni ahhoz, hogy azokat áttudjuk lépni" 

Szeretném így évvégén felhívni pár dologra a figyelmet:  

Zárlati teendők 

Még ne dőljünk hátra nincs vége az évnek.  

Árukészletről és anyagkészletről, mezei leltárról, szóval az eszközökről, ide értve a 
pénzeszközöket is leltárt kell felvenni. A tételes leltárt nettó beszerzési áron, ahogy már 
minden év végén. 2017.dec 31 –ig állapotra kell rögzíteni. Kérek mindenkit január első 
hetében legkésőbb január 15 ig juttassa el irodánkba. Az eredmények várható alakulását 
mindenkivel leegyeztettük, ami úgynevezett jellemzően, évesítéssel történik, történt, ha 
változás van decemberben, nem miattunk van.  

Szabadságok év végéig a jelenléti ívek szerint és a szabadság nyilvántartás szerint fussanak ki.  

Figyelni az pénztárgépek éves felülvizsgálatára kinek mikor van az évfordulója, 365 naponta 
felül kell vizsgálni, annak is, aki szünetel, bár erről más a véleményük a szerelőknek, de ne 
akkor beszéljünk majd róla, ha nem tudjuk a gépet újra visszaállítani. A szünetelés alatti 
adatforgalom kérdése nem a könyvelő felelőssége. 

Leltár és munkaszerződés módosítás nélkül nem lehet kinyitni, a dolgozónak munkát 
végezni. 

Megjelent még tavaly a 430/2016.(XII.15) kormányrendelet minimálbér, garantált 
bérminimum – 2018 8 órában foglalkoztatottak bére  

minimálbér 8%-kal emelkedik, 127.500 ft-ról 138.000 ft-ra 
garantált bérminimum 12%-kal emelkedik, 161.000 ft-ról 180.500 ft-ra 
szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 22%-ról 19,5%-ra csökken 

Nézzük, mit jelent ez számokban az összes költségre nézve 1 főre munkaviszonyban 

MinimálbérMinimálbérMinimálbérMinimálbér    

2017. év: 127.500 + 22% szocho + 1,5% szakképzés = 157.463 ft  

2018. év: 138.000 + 19,5% szocho + 1,5% szakképzés = 166.980 ft  Emelkedés: 9.517 ft 
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Garantált bérminimum 

2017. év: 161.000 + 22% szocho + 1,5% szakképzés = 198.835 ft 

2018. év: 180.500 + 19,5% szocho + 1,5% szakképzés = 218.406 ft  Emelkedés: 19.571 ft 

 

 

 

MINIMÁLBÉR 

Akkor kezdjük a minimálbérrel. A törvény meghatározza, hogy napi 8 órás munkában mennyi 
a minimum, amit fizetni kell a dolgozónak. Ez az összeg 2017-ben 127.500 ft. Tervezett 2018-
ra 138.000,- Ft. 

Kik kaphatnak minimálbért? Meg kell vizsgálni, milyen munkakört tölt be a munkavállaló. Ha 
képzettség kell az adott munkakörhöz, akkor nem lehet minimálbért alkalmazni. Milyen 
munkakörökhöz nem kell képzettség? Nos, ez mindig vita tárgya, de leginkább 9-es FEOR-ba 
tartozó munkakörök. (takarítók, rakodók, szemétgyűjtők stb.) 

 

2017 2018 Különbség 2017 2018 Különbség
Bruttó munkabér  127 500 Ft  138 000 Ft    10 500 Ft  161 000 Ft  180 500 Ft    19 500 Ft 
Személyi jövedelemadó    19 125 Ft    20 700 Ft      1 575 Ft    24 150 Ft    27 075 Ft      2 925 Ft 
Nyugdíjjárulék    12 750 Ft    13 800 Ft      1 050 Ft    16 100 Ft    18 050 Ft      1 950 Ft 
Egészségbizt.és mep.jár.    10 838 Ft    11 730 Ft         892 Ft    13 685 Ft    15 343 Ft      1 658 Ft 
Összes levonás    42 713 Ft    46 230 Ft      3 517 Ft    53 935 Ft    60 468 Ft      6 533 Ft 
Nettó munkabér    84 787 Ft    91 770 Ft      6 983 Ft  107 065 Ft  120 032 Ft    12 967 Ft 
Nettó Órabér         487 Ft         527 Ft           40 Ft         615 Ft         690 Ft           75 Ft 

Szociális hozzájárulás    28 050 Ft    26 910 Ft -    1 140 Ft    35 420 Ft    35 198 Ft -       223 Ft 
Szakképzési hozzájárulás      1 913 Ft      2 070 Ft         157 Ft      2 415 Ft      2 708 Ft         293 Ft 
Munkáltatói közteher    29 963 Ft    28 980 Ft -       983 Ft    37 835 Ft    37 906 Ft           71 Ft 
Munkáltatói költség/fő  157 463 Ft  166 980 Ft      9 517 Ft  198 835 Ft  218 406 Ft    19 571 Ft 

Garantált bérminimum 

(szakképzett minimálbér)
Minimálbér

Minimálbér

Gar. 

bérmin. Minimálbér

Gar. 

bérmin.

2017. 2017. 2018. 2018.

Havibér 127 500 Ft 161 000 Ft 138 000 Ft 180 500 Ft

Hetibér 29 310 Ft 37 020 Ft 31 730 Ft 41 500 Ft

Napibér 5 870 Ft 7 410 Ft 6 350 Ft 8 300 Ft

Órabér 733 Ft 926 Ft 794 Ft 1 038 Ft
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GARANTÁLT BÉRMINIMUM 

Mi az a garantált bérminimum? Amikor olyan munkát végzek, amik szakképesítéshez kötött. 
Akkor legalább a garantált bérminimum jár a dolgozónak, ez az összeg 2017-ben 161.000 ft. 
Tervezett 2018-ra 180.500 ft. 

Milyen adók és járulékok terhelik a minimálbért? 

15% SZJA – ebből lehet igénybe venni a családi kedvezményt, ha van gyerek, és ha valakinek 
olyan betegsége van, amit a jogszabály felsorol, és van róla orvosi igazolása is 

10% Nyugdíjjárulék – ez után kapunk nyugdíjat majd egyszer 

8,5 %  Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék  - ez 3 részből áll 

                4% természetbeni egészségbiztosítási járulék – ezért megvizsgál az orvos 
                3% pénzbeni egészségbiztosítási járulék – ezért kapunk táppénzt, ha betegek 
vagyunk 
                1,5% munkaerőpiaci járulék – ezért kapunk munkanélküli segélyt, ha nincs munkánk 

Ezt a dolgozótól vonják le, összesen 33,5%, ami megmarad, az kerül kifizetésre, ez a nettó 
bér. 

De ezután még a munkáltatónak meg kell fizetnie a következőket: 

19,5% szociális hozzájárulási adó – ebből lehet kedvezményeket érvényesíteni pl. nem 
szakképzett dolgozó foglalkoztatás, 25 év alatti vagy 55 év feletti dolgozó után, tartósan 
álláskereső személy után, gyedről, gyesről visszajött dolgozó után, van, amelyikhez igazolás 
kell! 

1,5% szakképzési hozzájárulás 

Ugyanezen adó és járulékmértéket kell megfizetni a garantált bérminimum után. Ezek a 
munkaviszonyra vonatkoznak. De vannak más jogviszonyok is. 

FŐállású EGYÉNI TÁRSAS vállalkozó 

Egyéni vállalkozó jellemzően nem a minimálbér után fizeti a járulékokat, mert az esetek 
többségében szakképzett munkát végez. Itt az alap nem ugyanaz, mint munkaviszonyban. 

Emelt alap van az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuléknál, a minimálbér vagy a 
garantált bérminimum 150%-a után kell megfizetni a járulékot, 
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és emelt alap van a szociális hozzájárulási adónál, a minimálbér vagy a garantált 
bérminimum 112,5%-a után kell fizetni, viszont szakképzési hozzájárulást az egyéni 
vállalkozó nem fizet. 

Természetesen, ha az egyéni vállalkozó többet vesz ki kivétként, mint a fent említett 
összegek, akkor azután kell megfizetni a járulékot. 

TÁRSAS VÁLLALKOZÓ 

Szintén emelt alap van a társas vállalkozónál tagi jogviszonyban. A tagi jogviszony az, ha 
valaki tulajdonosa az adott cégnek. Tegyük fel, hogy egy egyszemélyes kft-ben egyszerre 
vagyunk tulajdonosok és ügyvezetők. Akkor el kell dönteni, hogy munkaviszonyban vagy tagi 
jogviszonyban szeretnénk közreműködni a vállalkozásban. Ha munkaviszonyban dolgozunk, 
akkor nincs emelt alap, viszont a Munka törvénykönyve vonatkozik ránk, azaz kötelező 
fizetést adni magunknak, jelenléti ívet, szabadság nyilvántartást kell vezetni, és ha többet 
dolgozunk, mint amit a törvény előír, akkor kötelező a túlórát is kifizetni. Ha viszont tagi 
jogviszonyban dolgozunk, akkor nem vonatkozik ránk a Munka törvénykönyve, és nem 
kötelező fizetést adni magunknak (nettó bér), de a járulékokat muszáj befizetni. És annyit 
dolgozunk, amennyit akarunk. 

Ezt sajnos akkor is meg kell fizetni, ha nincs bevétele az adott vállalkozásnak. 

Ha úgy vagyunk vállalkozók, hogy mellette van egy főállásunk, ami a heti 36 órát eléri, akkor 
a vállalkozásban csak akkor kell megfizetni a járulékokat, ha van vállalkozói kivét. Ugyanez az 
eset áll fenn, ha nappali tagozatos hallgatók vagyunk. 

Garantált bérminimum = szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén. Eddig azt a 
gyakorlatot folytattuk, hogy akinek 9-es a FEOR és az ügyvezető, aki csak ügyvezető, annak 
adtuk a minimálbért, azonban ennél sokkal bonyolultabb a kérdés és most már nagyon nagy 
a kockázat miután jelentős a különbség a bérek között. 

Munkakör és végzettség kell hozzá, a garantált bérminimumra való jogosultsághoz két 
feltételnek szükséges együttesen érvényesülniük. Az egyik az, hogy a munkavállalónak 
rendelkeznie kell középfokú végzettséggel, szakképzettséggel. A másik feltétel pedig az, hogy 
a munkakör betöltésének feltétele kell, hogy legyen ez a képzettségi szint. Az együttes szón 
azonban nagy hangsúly van. Amennyiben ugyanis a munkavállaló ilyen, emelt szintűnek 
minősített állást tölt be, de nem rendelkezik a szükséges képzettséggel, végzettséggel, abban 
az esetben az egyenlő munkáért egyenlő bért elve sérülne, ha magasabb bért kapna. 
Ilyenkor ugyanis pusztán a pozíciónál fogva kevesebb erőfeszítéssel érné el ugyanazt a 
díjazást.  

Hasonlóképpen nem jár pusztán azért garantált bérminimum, mivel a munkavállaló jól 
képzett, de az a pozícióhoz nem is szükséges. 
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A képzési követelmények területe a munkajog egy neuralgikus területe, nem könnyű 
áttekinteni. Ennek oka alapvetően az, hogy ilyen követelményt számos különböző un. 
jogforrás tartalmazhat.  

Előírhat képzettségi szintet jogszabály, mely vonatkozásában a legfontosabbak az egyes ipari 
és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési követelményekről szóló 
21/2010. (V.14.) NFGM rendelet, valamint az azonos tárgyban kiadott 5/1997. (III.5.) IKIM 
rendelet.  

Ezzel a listának azonban nincsen vége. Ilyen követelményt tartalmazhat még kollektív 
szerződés, illetve a munkáltató szabályzata is. Sőt jogosultságot alapoz meg az is, ha más 
középfokú végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező munkavállalóknak a garantált 
bérminimumot a munkáltató már megadta. Ilyenkor ugyanis ezt a bírói gyakorlat 
munkáltatói követelménynek tekinti. Érdemes tehát körültekintően eljárni. 

A középfokú végzettség, a képesítési követelményt előíró jogszabályból azonban csupán a 
szükséges szakképzettség állapítható meg, az nem, hogy az milyen fokú. Itt pedig a FEOR 
besorolásnak a közhiedelemmel szemben (függetlenül a gyakorlattól) nincsen jelentősége.  

A szintet az Országos Képzési Jegyzékből (OKJ) tudjuk megállapítani, mely a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal weboldalán érhető el.  

A számhalmazban elég nehéz kiigazodni, de a mellékleteiben található magyarázatból 
kiderül, hogy a 34-es vagy annál magasabb számmal jelölt képzettség középfokúnak minősül.  

A Korm. rend szerint a garantált bérminimum akkor illeti meg a munkavállalót, ha legalább 
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 
kerül foglalkoztatásra (2.§ (2) bekezdés). 

Ennek az OKJ-s képzések közül a 8. és a 10. évfolyam, illetve a középiskola után 
megszerezhető szakképesítések tesznek eleget. 

Ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy mely munkakörök érthetőek bele ebbe a 
kategóriába három dolog együttes értelmezése szükséges. 

A legfontosabb feltétel a munkaszerződésben, illetve az álláshirdetésben megjelölt 
alkalmazási feltétel, hiszen ha a munkáltató megköveteli a középfokú végzettséget olyan 
munkakör esetén, ahol ez nem lenne szükséges, úgy jár a garantált bérminimum. 

Ezen kívül a KSH FEOR kódjai is iránymutatást adnak a kérdés eldöntéséhez. Itt a FEOR kódok 
kezdő számjegye alapján az 1, 2, 3-mal kezdődő munkakörök biztosan bérminimumra 
jogosítanak. 

A harmadik eszköz a középfokú végzettség meghatározásához a 150/2012. (VII.6.) Korm. 
rendelet, ami az OKJ-s végzettségeket szabályozza. 
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A rendelet alapján, ahol a szakképzettségek szintjeinek meghatározásánál szerepel a 
"középfokú" kifejezés (31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53), akkor véleményem szerint az megfelel a 
fenti kormányrendelet középfokú iskolai végzettség, illetve középfokú szakképzettség 
meghatározásnak. 

Fontos megjegyezni, hogy ha a munkakör nem igényel magasabb iskolai végzettséget, akkor 
a munkavállaló magasabb szintű végzettsége nem alapozza meg a munkáltató garantált 
bérminimum-fizetési kötelezettségét. 

A fentiek alapján önmagában a FEOR besorolás nem ad iránymutatást arra nézve, hogy a 
munkavállaló milyen díjazásra tarthat igényt. 

(Tagi jogviszonyban bejelentett tagra más, emelt fizetendő járulékok vonatkoznak, eltér az 
eb alap, az 150 % és eltér a szocho ami 112.5% emelt alapot jelent) 

• Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a meghatározott havi, heti és napi bért a 
munkaidő elteltével arányosan kell meghatározni. 

• A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás napi kifAz egyszerűsített foglalkoztatás napi kifAz egyszerűsített foglalkoztatás napi kifAz egyszerűsített foglalkoztatás napi kifizetés szabályainak változása. izetés szabályainak változása. izetés szabályainak változása. izetés szabályainak változása.     

2018-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell 
figyelni: 

1. Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van napibér 
is, de azt el lehet rontani). 

2. Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2018-ban: 

• minimálbér (794 Ft/óra) 85%-a, azaz 675 Ft/óra, vagy 

• a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1.038 Ft/óra) 
87%-a, azaz 903 Ft/óra. 

8 órás foglalkoztatás műszak nélkül 

• minimálbér 5.400-ft-nap 

• garantált bér 7.224-ft-nap 

Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti 
munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát. Az 
egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 30 %-os műszak pótlék, ha foglalkoztató működési 
rendje ezt indokolja, HA a munkavégzés ideje 18 – 06 óra között van. 
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garantált bér 12 órás műszak (30%) 

• 6-18 12.642-ft-nap  18-06  (18-24 és 00-06 között 7.043-6 óra/nap) 

• 7-19 12.913-ft-nap  19-07 (19-24 5.869-ft/5 óra /nap 00—07 között 7.946-   
/7óra/nap) 

3. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 
50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: 
egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra) 

4. Boltokban, közértekben, stb…, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy 
munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni. 

garantált bér 12 órás műszak (30%) 

• 6-18 18.060-ft/nap  18-06 (18-24 és 00—06 között 9.752-/6 óra/nap) 

• 7-19 18.331-ft/nap   19-07 (19-24 8.127-ft/5/nap 00-07 között 11.106-ft/7 
óra/nap) 

5. Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% “túlóra 
pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. 

6. Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a 
fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár. A 2-4 pontokban számított összegek duplája. Azaz 
Ünnepnap és vasárnap efotos foglalkoztatása gazdaságtalan. 

7. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig 
maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2018-ben: 12.704 Ft/nap/fő. 

8. Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely 
költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni: – a 
társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. 
pontja alapján társasági adófizetési 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. 

9. Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után, ha a 
mentes határt meghaladja, mentesített összeg. 

10. Ez a fogalom 2015-ben változott, efot tv 9 § (2) a foglalkoztatásból származó bevételből a 
természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, 
feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az 
egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve 
teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált 
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bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: 
mentesített keretösszeg). 

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa: 

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) módosításáról szóló 
2017. évi CLXI. törvény 2017. november 24-étől módosította az egyszerűsített 
foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem összegét, azaz a mentesített 
keretösszeget. 

Az átmeneti rendelkezés értelmében e szabályt már a 2017. évben megszerzett jövedelem 
személyi jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során is alkalmazni kell. 

A módosítás eredményeként a magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó adómentes napi jövedelme 2017-ben minimálbér esetén 7631 forint, míg 
garantált bérminimum esetén 9633 forint. 2018-ban a mentesített keretösszeg minimálbér 
esetén napi 8255 forint, garantált bérminimum esetén pedig 10.790 forint. 

Az Efo tv. 9. § (2) bekezdése alapján a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania 
és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó bevétele a mentesített keretösszeget nem haladja meg. 

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva! a 
munkában töltött napok száma  X  a minimálbér napi összege (2018-ben 8.258 forint), ha 
szakképzettséget igénylő munkakörben van, akkor 10.795-ft) Vigyázzunk a foglalkoztatási 
szabályokra, ki mennyi efot-ost foglalkoztathat, és azt hogyan, illetve, az efot és az 
idénymunka megkülönböztetésére. Illetve a foglalkoztatási korlátokra, az adótartozásra, a 
létszámra. 

Ismételten kérem, vegye figyelembe az egyszerűsített foglalkoztatás egyéb napi, idő, és 
foglalkoztatási korlátait, ami alapján 5/15/90 nap illetve a foglalkoztató létszáma alapján a 
foglalkoztatási korlátokat is. Nem tudjuk napi szinten kontrolálni, csak külön kérelemre lehet 
megállapítani annak helyességét. 

Bár egyszerűsített foglalkoztatás esetén a vasárnapi munkavégzés elrendelésének nincs 
korlátja, mégis az dönti a választ, hogy a munka törvénykönyve (Mt.) mely rendelkezése 
alapján rendeli el az alapítvány a munkavállaló (az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló 
munkaviszonyban foglalkoztatott) számára, egy táblázatban összefoglalva az ehhez 
kapcsolódó tudnivalókat. 

Vasárnapra rendes munkaidő az alábbi esetekben 
rendelhető el 

Jár-e 50% mértékű 
bérpótlék? 

rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál 
vagy munkakörben 

nem 

idényjellegű tevékenység keretében nem 
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megszakítás nélküli tevékenység keretében nem 

több műszakos tevékenység keretében igen 

készenléti jellegű munkakörben igen 

kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló 

nem 

társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre 
történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás 
jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés 
esetén 

nem 

külföldön történő munkavégzés során nem 

a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, 
kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál 
foglalkoztatott munkavállaló 

igen 

Vasárnapi munkavégzés esetén 50% bérpótlék jár, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben 
történő munkavégzésre kizárólag az Mt. 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban 
meghatározott feltételek alapján kötelezhető. 

Azaz 

• a több műszakos tevékenység keretében, 

• a készenléti jellegű munkakörben, 

• a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a 
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai 
szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló 
esetében jár. 

Fontos a „kizárólag” feltétel, azaz, ha bármely más eset alapján vasárnapi munkavégzés 
rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék megfizetésére 

Kérjük, mindenki gondolkozzon el, mottónk a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára kicsit 
várni kell. Esemény után nincs tabletta, előtte esetleg még felmérhetjük a kockázatot és 
hogyan lehet azt mérsékelni. 

A számviteli politika kialakításáért, így a pénzkezelési szabályzat elkészítéséért és 
módosításáért is a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.  

Amennyiben a gazdálkodó a számviteli politikáját nem készíti el, vagy a szabályzataiban 
foglaltakat nem tartja be, mulasztási bírsággal sújtható. Különösen igaz ez azért, mert 
változott a számviteli törvény, a besorolásokat a könyvelő nem tudja elvégezni, akarunk és 
fogunk segíteni, de csak mi ehhez nagyon kevesek vagyunk. 
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Az iroda ezt 2007 évben egyébként mindenkinek elkészítette, annyit kellett tenni, hogy 
kitöltsék a vállalkozás nevét és beírják a pénzösszeget, és ha kell az ellenőrzésre a szabályzat, 
akkor azt küldjék meg. Kérem, ha valakinek ez nincs meg egyeztessenek kollégáimmal ne az 
ellenőrzéskor lepődjünk meg és kapkodjuk.  

Minden gép, jármű használatát igazolni szükséges, vagy útnyilvántartás, vagy menetlevél, 
vagy gépüzem napló stb, ezek utólag nem tölthetők ki. A költség térítéseket havonta el kell 
számolni. Nem vizsgáljuk a jogszerűségét, a futott km-t, a megművelt területet, a 
beszerzéseket stb. 

A nyíltvégű pü lízinges autóknak tételes útnyilvántartás kell, amiből a hivatalos és 
magánhasználat megállapítható, mivel úgy döntöttek, ezért vették így a járművet, hogy 
levonják az áfát. Ha van, magánhasználat amiatt, azt el kell számolni, meg kell téríteni. 

A HÁZIPÉNZTÁR NEGATÍV összege nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! 

A HIÁNYZÓ SZÁMLA, BIZONYLAT nem a könyvelő felelőssége!!!!!!!!!!! De menni kell a 
kontrolok miatt ellenőrzésre és már nem tudunk segíteni. Felejtsék el a számla eldobást, 
mert nem tudom, mit tud a NAV! 

A KÉSZPÉNZFIZETÉS BEJELENTÉS, ÉRTÉKHATÁR TÚLLÉPÉS MIATTI BÍRSÁG nem a könyvelő 
felelőssége, csak akkor, ha jelezték és a szerződés szerint nem jelentette be. Igaz ebben már 
csak a kapcsolt 1 millió van, de van még a 1.5 millió kp korlát, azonban az nem bejelentés 
kötelezett, illetve van jövedéki termék 200.000-ft is. 

Hiányzó bizonylat keresése nem a könyvelő felelőssége. Befolyásol minden, így bevallást, 
eredményt, beszámolót, eddig többször is kijavítottuk, a jövőben erre nem vagyunk képesek, 
kérem, legyenek figyelmesek. Ne mi legyünk az utolsók a sorban. 

Valótlan gazdasági esemény nem a könyvelő felelőssége. 

Tagi kölcsön nem a könyvelő felelőssége, annak szerződése, a kamatok elszámolás alap 
gazdasági esemény, nem a könyvelő dokumentálja. Mi nem tudjuk a pénztárt elrontani, mi 
csak közölni tudjuk annak mértékét. 

Szigorú számadású bizonylatok elszámolása nem a könyvelő felelőssége, az se hogy van e, az 
se hogy nincs az se hogy eltérőek. 

Gazdasági események, hitelek kamat elszámolása nem a könyvelő felelőssége. 
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PPPPénzmosénzmosénzmosénzmosáááás, cégkapus, cégkapus, cégkapus, cégkapu    

LELTÁR tartalmazza, a tárgyi, a készlet, a vevő, a szállító, a követelés, a kötelezettség 
összegét. Nem a könyvelő feladata annak elkészítése, csak és kizárólag, szabályosan kiállított 
bizonylatok, és szerződések, leltárak alapján van módunk szolgáltatást nyújtani. 

Van eredmény, vagy nincs, van hitel, vagy nincs, lehetne e stb, nem a könyvelő felelőssége. 

CÉGKAPU nem a könyvelő, akkor sem, ha jön a WEBNYK ami vélhetően összerak majd 
mindent. Szóval, aki igényli annak az esemény előtt, a könyveléstől függetlenül,tehát nem 
annak terhére segítünk, aki nem, annak már, ha bekövetkezett, már nem tudunk segíteni.  

Most van itt az ideje, hogy felébredjünk és új alapokra helyezzük a vállalkozásunkat, és a 
kapcsolatunkat. 

Figyelünk ugyan, és mindenért szólunk, de ne forduljon már ez át. Köszönet a megértésért. 

FONTOS, ha Mi hibázunk és az adózó kockázatos, a minősítése miatt, a többlet szankciót 
nem vállaljuk. 

Köszönet mindenkinek, aki vette a fáradságot, hogy megismerje az anyagot, az abban 
szereplő kérdések, üzenetek, feladatok megoldásában részt vállalt, a jövőben fog, annak 
érdekében, hogy mindenki számára biztonságot, eredményességet, nyugodt kiszámítható 
gazdálkodást eredményezzen. 

Ügyfélkapus regisztráció azoknak, akiknek eddig nem volt. El kellene rajta gondolkodni. A mi 
munkánkat is tudja rajta kontrolálni, előbb utóbb úgy is mindenkinek kell, hogy legyen. OBR 
(országos beszámolási rendszer) a vagyon felosztási javaslatokat a jogosultak írják alá. 

A hitel kérelmi igényüket a leadás előtt legalább 5 nappal, ha tudnák jelezni, az nagyon 
megkönnyítené az életünket. Ez csak kérés, de a mottót fentebb olvasták és nem része a 
könyviteli szolgáltatásnak. 

Olginak, nagyon fontos lenne, hogy az egyszerűsített bejelentések adatait az ügyfelek ne 
telefonon diktálgassák be nekünk, hanem írjanak már e-mailt. Tudjuk, mindannyian a 
bizonylat véd és vádol. Még nem volt gond, írtam tavaly is, de azóta már igen, de ha egyszer 
lesz, akkor az, nagyon nagy lesz. Mi soha nem futottunk, fogunk elfutni a minket terhelő 
felelősség elől, de vitázni nem szeretünk. 

Munkaidő nyilvántartást úgy kérjük, hogy ki van számolva a nap, az órák, amelyek 
meghatározzák a bérelszámolást. Ha nekünk kell számolgatni, kifogjuk számlázni az idejét. 

A bejelentésekhez sajnálom, de kell az iskolai végzettség, az okirat száma, és annak 
kiállítójának neve. És sajnos egyre többen nem megy a NAV, vagy ha úgy tetszik az 
ügyfélkapu rendszere.  
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Egyre többet mások, hanyag, nem törődőm, minek vagytok ti munkája miatt nem tudjuk 
elvégezni a feladatainkat, vagy csak jelentős ráfordítás árán tudunk annak eleget tenni. Ha 
már egyszer elvégeztem valamit annak nyoma marad, illetve ha még egyszer el kell, akkor 
kétszer vagy többször is kell, dolgozzak, dolgozzunk, ezt nem szeretem. Egyetlen bizonylat 
mindent felborít. Ez nem miattunk van így, mint hogy a szabályokat sem Mi hozzuk, bár már 
erre is van példa. 

Üzleti célú reklámÜzleti célú reklámÜzleti célú reklámÜzleti célú reklám    

Üzleti célú kedvezmények adókötelezettséget eredményeznek. Ha nem kéri a tanácsunkat, 
nem tudjuk adóztatni, így mindentől elhatárolódunk. 

A szabályokat ismerni kell, ahhoz, hogy azon áttudjunk lépni. Bölcs mondás. 

 

Köszönöm a figyelmet, aki vette a fáradságot, hogy végig olvassa, különös köszönet annak, 
aki az előadáson is részt vett. A fogalmazás, a felrázás, azért keletkezett, mert ezzel 
elkerülhetővé válik a kétségbe esés. Aki nem olvasta annak majd többször is idézünk belőle, 
mint tettük eddig is. 

 

 

Köszönettel és Tisztelettel: 

Juhász Adószakértő Iroda 

 


