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Foglalkoztatás legálisan és optimálisan
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Adózási és társadalombiztosítási szempontból azt a foglalkoztatást kell bejelenteni, ahol
biztosítási jogviszony jön létre.
Munkajogilag azt tekintjük foglalkoztatási jogviszonynak, amelynek keretében ellenérték fejében
történik a munkavégzés
A munkaviszonytól eltérő jogviszonyok: megbízási szerződéssel, önkéntesként, egyszerűsített
foglalkoztatás keretében történik a foglalkoztatás.
Az ellenérték nélkül végzett közreműködésnek tekintjük, az un. szívességi munkavégzést.
Azonban nem csak a pénz tekinthető ellenértéknek. Ellenérték, amit bármilyen más formában,
természetben, tárgyi formában, vagy szolgáltatásként kap a magánszemély.
A foglalkoztatónak kell bizonyítania, hogy a részére végzett munka bejelentett jogviszony
alapján történik.
A munkaviszony minden esetben biztosítási jogviszonyt eredményez, függetlenül a
munkavégzés napi időtartamától. Így akár heti 5 órás munkavégzés esetén is biztosítással járó
jogviszony jön létre. A munkaviszonyból származó jövedelemből levonásra kerül:
o 15 % személyi jövedelemadó
o 10 % nyugdíjjárulék
o 7% egészségbiztosítási járulék
o 1,5 % munkaerő – piaci járulék
A foglalkoztató a bruttó jövedelem után 27 % szociális hozzájárulási adót fizet, és 1,5
szakképzési hozzájárulást.

A munkaviszonyra vonatkozó általános foglalkoztatás szabályai
● A munkaviszony megkezdésével létrejön a biztosítási jogviszony. Ebben a foglalkoztatási
formában be kell tartaniuk a minimálbérre vonatkozó előírásokat. A minimálbért minden évre
kormányrendelet írja elő.
● A 2016. évre érvényes érték 111.000 Ft/hó teljes munkaidős foglalkoztatás esetén. Ha a feladat
ellátásához legalább középfokú iskolai végzettség szükséges, ekkor a garantált bérminimumot
kell alkalmazni, amely 129.000 Ft/hó teljes munkaidőre szóló foglalkoztatás esetén.
A foglalkoztató kötelezettségei
● A szükséges nyilvántartások és bejelentések és dokumentumok
● A biztosítási jogviszony miatt a tényleges munkavégzés megkezdése előtt bejelentési
kötelezettség van.
● A bejelentést elektronikusan lehet megtenni a _ _ T1041 nyomtatványon. (2016ban a 16T1041)
● A jogviszony megszűnése esetén 8 napon belül kell a bejelentést megtenni.
A munkavállaló kötelezettségei
● A munkavállaló fő kötelessége a rendelkezésre állás, és a munka elvégzése ezen idő alatt. A
munkavégzésre alkalmas állapot biztosítása is a munkavállaló felelőssége.
● A munkavállalóknak béren kívüli juttatás is adható. Ennek előírásai várhatóan 2017től változni
fognak.
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A munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén kedvezményeket lehet igénybe venni a
szociális hozzájárulási adó alapjánál ha:
o 55 év feletti vagy 25 év alatti munkavállalót foglalkoztatunk
o tartósan munkanélküli áll újból munkába
o gyermek vállalás mellett vagy azt követően munkába álló foglalkoztatása esetén.

Egyéb foglalkoztatási formák
● Lehetőség van, arra, hogy az egyedi igényekhez jobban alkalmazkodó, egyszerűbb
munkaszervezéssel megoldható, emiatt költséghatékonyabbnak tekinthető foglalkoztatási formát
válasszunk. Ezek közé tartozik a megbízás keretében végzett tevékenység, az ösztöndíjas
foglalkoztatás és az egyszerűsített munkavállalás.
Megbízási jogviszony
● A megbízási szerződés alapján a megbízó díj fizetésére kötelezett. Azonban a díj mértékében
szabadon lehet megállapodni.
● A megbízási szerződések esetén akkor jön létre biztosítással járó jogviszony, ha az abból
származó díjazásból a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 %át.
● A vezető tisztségviselők jövedelme a megbízási szerződés keretében kifizetve is nem önálló
tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A bevétellel szemben nincs helye
költségelszámolásnak. Ha a jövedelem eléri a minimálbér 30 %át, akkor a jövedelmet terheli:
o 15 % személyi jövedelemadó
o 10 % nyugdíjjárulék
o 7% egészségbiztosítási járulék
● A foglalkoztató a bruttó jövedelem után 27 % szociális hozzájárulási adót fizet.
● Ha nem éri el a jövedelem a 30 %ot, akkor csak a személyi jövedelemadót kell levonni a
megbízottól, és a 27 % szociális hozzájárulást meg kell fizetni.
Ösztöndíjas foglalkoztatás
● A szakmai készségek megszerzése céljából, munkatapasztalatszerzés biztosítására létrejött,
külön törvényben szabályozott jogviszony.
● Foglalkoztatott lehet az a fiatal, aki nem töltötte be a 30 életévét, diplomáját két éven belül kapta,
és még nem állt munkaviszonyban.
● A foglalkoztatás időtartama kilenc hónap és egy év közötti lehet. A foglalkoztató lehet minden
jogi személyként nyilvántartott szervezet, gazdasági társaság. A szerződést írásba kell foglalni,
és ezért a foglalkoztató felelős.
● Az ösztöndíjas foglalkoztatott járandósága a minimálbér mértékéig adómentes juttatás, az ezt
meghaladó járandóság szjaköteles. A díjazás azonban nem lehet kevesebb a mindenkori
minimálbérnél.
● Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja járulékalapot képező jövedelem, ezért a magánszemély
biztosítottnak minősül.
Egyszerűsített foglalkoztatás
● Az egyszerűsített foglalkoztatás egy speciális formája a munkaviszonynak. Az egyszerűsítés a
megállapodás módjában, a bejelentési kötelezettség teljesítésében és az elszámolásban van.
Ilyen módon lehetséges jogviszonyt létesíteni mezőgazdasági munkára, turisztikai munkára és
egyéb alkalmi munkára.
● A vállalkozás által ilyen keretben foglalkoztatható létszámot a statisztikai létszámhoz viszonyítva
kell megállapítani.
o nincs főállású munkavállaló, akkor naponta maximum egy fő lehet
o 1 és 5 fő között van főállású munkavállaló, akkor naponta maximum 2 fő lehet
o 6 és 20 fő közötti létszám esetén naponta maximum 4 fő lehet
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o 20 fő felett a létszám 20 %a alatt kell maradjon az ilyen foglalkoztatás
A munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a munkavállalót. Ez történhet az ügyfélkapun
keresztül elektronikus úton a 16 T1041E nyomtatvány kitöltésével, vagy telefonon.
Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan járulékot kizárólag a munkáltató fizet, ami
alkalmi foglalkoztatás esetén 1.000 Ft naponta.
A kifizetendő jövedelem minimum a minimál bér 85 %a kell legyen, garantált bérminimum
esetén annak 87 %át kell elérje.
Amennyiben ezt meghaladóan kap jövedelmet a magánszemély, akkor az év végi
adóbevallásában kell összevonandó jövedelemként szerepeltetnie az ezt meghaladó részt.
Ekkor a bevallás benyújtásakor kell a meghaladó rész után a 16 % személyi jövedelemadót
befizetnie.
A legnagyobb kérdés a mi mennyi? Fontos, hogy tudjuk, nekünk mennyibe kerül, és ebből
mennyit kap, akit foglalkoztatunk.
Ehhez néhány számítás iránymutatónak:
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Adókedvezmények és ösztönzők Magyarországon
JancsaPék Judit
LeitnerLeitner
Az ideális adórendszer

Adóoptimalizálási lehetőségek a társasági adózásban
Beruházáshoz kapcsolódó kedvezmények
● Értékcsökkenés – Fejlesztési tartalék
● Műemlék védelem alatt álló épület
● Kis és középvállalkozások adóalap kedvezménye
● Kis és középvállalkozások adókedvezménye
● Fejlesztési adókedvezmény
Kutatásfejlesztéshez és immateriális javakhoz kapcsolódó kedvezmények
● Kutatásfejlesztés adóalap kedvezménye
● Fejlesztési adókedvezmény
● Bejelentett immateriális jószág
● Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág
● Kapott jogdíj 50%os adómentessége
Foglalkoztatás növeléshez kapcsolódó kedvezmények
● Mikro vállalkozások adóalap kedvezménye
● Munkavállalókhoz kapcsolódó adóalap csökkentési lehetőségek
● Fejlesztési adókedvezmény
● Szochó adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmények
Adóoptimalizálási lehetőségek a társasági adózásban
Cégvásárláshoz kapcsolódó kedvezmények
● Bejelentett részesedés
Adott támogatásokhoz kapcsolódó kedvezmények
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Közhasznú szervezetek, alapok támogatása
Felsőoktatás támogatása
Filmalkotás és előadóművészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye
Látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye
Rendelkezés az adóról

Pályázatok
Üzenetek
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Mit lehet elszámolni és mit nem?
Kis Gábor
Finacont
Gépjárművek beszerzésével, üzemeltetésével kapcsolatos kérdések
Személyi jövedelemadó vonatkozások
A társaság érdekében használt járművek
● A magánszemély
o saját tulajdonában lévő járművek esetén alapvetően kétféle formában kaphat
költségtérítést:
o útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak vagy átalány figyelembevételével
(számlák, NAV fogyasztási norma és üzemanyagár, 9 forint normaköltség), vagy
o kiküldetési rendelvény alapján.
● nem saját tulajdonban lévő járművek esetében a kapott térítéssel szemben elszámolhatja:
o az igazolt bérleti, vagy lízingdíjat, de a költségként figyelembe vehető összeg több
személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát,
o az útnyilvántartás alapján a norma szerinti üzemanyag mennyiség számla alapján, vagy
a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség,
o számla szerinti egyéb költség, amennyiben az a szerződés alapján a magánszemélyt
terheli,
o a kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó kedvező szabály nem alkalmazható.
● Mit tartsunk szem előtt? Ha egy mód van rá, saját tulajdonú személygépkocsi költségeit térítsük,
kiküldetési rendelvény alkalmazása egyszerű, a legkevesebb adminisztrációval járó eljárás.
Munkába járás gépkocsival
● A munkáltató a munkavállaló munkába járásával kapcsolatos költségeit megtérítheti, illetve
bizonyos esetekben köteles azt megtéríteni.
● Főszabályként a munkába járással kapcsolatos költségtérítés abban az esetben merülhet fel, ha
a munkavállaló munkavégzésének helye, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye
közigazgatásilag más településen található.
● A munkáltató a kilométerenkénti 9 forint költségtérítést abban az esetben köteles biztosítani, ha
o a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nincs közösségi
közlekedés,
o a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe
venni a közösségi közlekedést,
o a munkavállaló mozgáskorlátozott, de ebben az esetben akkor is fizethető, ha a
munkába járás a közigazgatási határon belülről történik,
o a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van, de
ebben az esetben akkor is fizethető, ha a munkába járás a közigazgatási határon
belülről történik.
● E térítés annak is adható, akinek nincs saját tulajdonban lévő személygépkocsija.
● A munkába járással kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése közösségi közlekedés
igénybevételére tekintettel vagy személygépkocsihasználat címén valósulhat meg. E
vagylagosságból az is következik, hogy ugyanazon napokra nem adható adómentesen kétféle
térítés még akkor sem, ha egyéb körülmények ezt indokolnák.
● A munkába járás fogalmának része „az átutazás céljából igénybe vett helyi közösségi
közlekedéssel történő utazás” is, ennek megfelelően BKVbérlet is minősülhet adómentes
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bevételnek, feltéve, hogy a helyi bérletet a magánszemély az adott településen keresztül történő
átutazás keretében munkába járásra (is) használja.
Ne feledjük nyilatkoztatni érintett munkavállalóinkat lakóhelyükről és a tartózkodási helyükről,
valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyről vagy a tartózkodási helyről történike.
Fontos, hogy a munkába járás során az üzemanyag költségét nem téríthetjük meg, csupán a 9
Ft/km normaköltséget.

Az önálló tevékenységet folytatók, például a megbízási szerződéssel dolgozók járműveivel
kapcsolatos költségek elszámolása
● Az önálló tevékenységet folytatók, például a megbízási szerződéssel dolgozók járműveivel
kapcsolatos költségek elszámolása
Autópálya matrica
● A társaság által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal
összefüggésben az úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása adómentes juttatásnak minősül,
azaz elszámolható.
● Elszámolhatjuk tehát a matrica árát is, de annak jellege legyen összhangban a kiküldetés
kondícióival.
Társasági adó vonatkozások
● Társaságok tulajdonában lévő járművek esetében a vállalkozás a tulajdonában lévő
gépjárműve(i) beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint üzemanyagköltségeit és
a kapcsolódó befizetett adókat a törvény az adóalapnál is elismeri. A vállalkozásnak társasági
adó fizetési (adóalap növelési) kötelezettsége nem keletkezik, függetlenül attól, hogy a
tulajdonában lévő cégautóval megvalósule a magáncélú használat.
● Az adott évben futott km rögzítése ajánlott, az üzemanyagköltség elszámolás jogszerűségének
alátámasztására. Évente egykét kiküldetési rendelvényt töltsünk ki a céges autó hivatali célú
használata esetében is.
Cégautó adó
● Milyen személygépkocsik után kell fizetni?
o Nem magánszemély tulajdonában álló, magyar rendszámú személygépkocsi után.
o Nem magánszemély tulajdonában álló, külföldi rendszámú személygépkocsi után csak
akkor, ha az személygépkocsi után a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást
számoltak el.
o Magánszemélyek tulajdonában álló személygépkocsik esetén, ha utána az SZJA
törvény szerint költséget számoltak el.
o A tulajdonjoggal esik egy tekintet alá a pénzügyi lízing, illetve a tartós bérleti jogviszony
is.
● Az adó alanya főszabály szerint a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos.
● A cégautó adót azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennállt.
● Ha kiküldetési rendelvény alapján térítünk a magánszemély részre, nem lesz cégautóadó
fizetési kötelezettsége. Ha kiküldetési rendelvény alapján térítünk a magánszemély részre, nem
lesz cégautóadó fizetési kötelezettsége
Általános forgalmi adó változások
● Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén akkor is a célország szerinti
adózás érvényesül, ha a vevő közösségi adószámmal nem rendelkező áfa adóalany, továbbá
akkor is, ha a vevő nem áfa adóalany. Új közlekedési eszköznek a Közösség más tagállamából
történő beszerzése esetén minden beszerzőt áfa kötelezettség terhel.
● A személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások esetében
kötelező az 50 százalékos levonási tilalom alkalmazása. Azonban, ha az érintett
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személygépkocsi bármilyen mértékben is szolgálja a vállalkozás adólevonásra jogosító
gazdasági tevékenységét, akkor – függetlenül a gazdasági és a magánhasználat tényleges
arányától – az 50 százalékos levonás alkalmazható.
Népszerű a nyílt végű pénzügyi lízing konstrukció az ÁFA előnyök miatt – éljünk vele bátran, de
ügyeljünk rá, hogy az üzleti célú használatot alá kell tudnunk támasztani (a valóságnak
megfelelően). Figyeljünk oda a kezdő részlet nagyságára – irreálisan magasan megállapítani
nem ajánlott.

Adómentes juttatási lehetőségek, kiküldetések, üzleti rendezvények
Adómentes juttatások
● Az adómentes juttatások nem csak cafeteria rendszer keretében biztosíthatók. Akár üzleti
partnereink részére (üzleti ajándékként) is vásárolhatunk színházjegyeket. A lakáshitel
törlesztési támogatás biztosításával jelentős adóelőnyt érhetünk el – de előzetesen győződjünk
meg arról, megfelele az adott munkavállaló a feltételeknek.

Sport rendezvényre szóló
bérlet, belépőjegy
Kulturális szolgáltatás
Bölcsődei szolgáltatás
Védőoltás
Számítógép használat
Lakáscélú támogatás

Kockázati biztosítás (élet,
baleset, egészség)

Adómentes juttatások – Cafeteria 2016
Nincs korlát
50.000, Ft/ év, és üzleti partnernek is adható
Nincs korlát
Nincs korlát
Nincs korlát
5 év alatt 5 millió forint, de maximum a vételár vagy építési költség 30
százaléka.
A méltányolható lakásigény meghatározásakor az együtt költöző
családtagok száma alapján csak a maximális lakószoba számot írja
elő a jogszabály, az értéket nem.
Minimálbér 30 százalékáig, azaz 2016ban 33.300,/hó
A kockázati biztosítás véletlenszerűen, váratlanul bekövetkező
betegségekre, egészségkárosodásokra nyújt biztosítási védelmet,
jellemzően az alábbiakat tartalmazza:
– alapellátás (orvosi rendelkezésre állás rendelési időben),
– éves prevenciós szűrővizsgálat,
– laborvizsgálat,
– diagnosztikai vizsgálatok.

Küldetések költségeinek elszámolása
● A Munka törvénykönyve szerint munkáltatóként kötelességünk a munkavállalónak azon
költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merülnek fel.
● A kiküldetések alapbizonylata a kiküldetési rendelvény, amelyen minden, a kiküldetéssel
kapcsolatosan felmerült költség elszámolására szolgál.
● Ezek a költségek jellemzően a következők:
o utazási költségek; napidíj; szállásköltség; egyéb dologi költségek.
● Kiküldetés elszámolható a munkavállalón kívül a megbízásos jogviszony, a tagi jogviszony (azaz
tulajdonos, részvényes), vagy bármely más okból (például gazdasági társaság
tisztségviselőjeként) felmerült hivatali, üzleti utazás esetében is.
● Belföldi kiküldetés esetén a napidíj mértékét Kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében a
kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségei fedezetére a
kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár.
● Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 Ft napidíj illeti meg.
● Nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, ha a munkáltató a
munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.
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Ha a munkáltató a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad, akkor ez az
összeg személyi jövedelemadó mentes.
A külföldi kiküldetéssel összefüggésben csak a központi közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott, tartós külszolgálatot teljesítő munkavállalók, illetve a központi közigazgatási
szerveknél foglalkoztatott ideiglenes külföldi kiküldetésen lévő munkavállalók napidíjának
összegét és azok kifizetését szabályozza jogszabály.
Más jogviszonyokban (pl. megbízás) a felek megállapodásától függ, melyikük milyen formában
viseli a kiküldetés költségeit.
A belföldi napidíj adóköteles – kivéve a gépkocsivezetők és árukísérők esetét, azaz annak
elszámolása (kifizetése) nem jár érdemi adóelőnnyel. Figyeljünk oda azonban arra is, hogy a
napidíj bizonyos esetekben jár, azaz a munkavállaló jogszerűen kérheti. Kiküldetések esetében
jellemzően minden elszámolható, ami a hivataliüzleti úthoz szükséges, ételital és egyéb
szolgáltatás adóköteles lesz, de még mindig kedvezőbben adózik, mint a munkabér.

Üzleti rendezvények sajátosságai
● A tréning technikai háttérét biztosító költségek (eszközök, projektor, terem bérlet) nem
minősülnek sem a magánszemély bevételének, sem olyan egyes juttatásnak, amely után a
kifizetőnek adót kell fizetnie.
● Ha a csapatépítő tréningen sor kerül a munkavállalók megvendégelésére, az étkeztetés a
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és egyes meghatározott juttatásként adózik.
● Azok a költségelemek, amely a szabadidőprogram részét képezik, szórakozási, kikapcsolódási
célt szolgálnak, adóköteles juttatásnak minősülnek. Ennek megfelelően a bowling, gokart pálya,
vagy akár a vitorlás hajó bérlése olyan ingyenes szolgáltatásnak minősülnek, amely révén a
munkavállalók adóköteles bevételhez jutnak, így a munkáltató által viselt költség egyes
meghatározott juttatásnak minősül.
● Abban az esetben, ha a tréning több napos elfoglaltságot igényel, és az utazási, szállásköltséget
szintén a munkáltató állja, a program nagyon alapos átvizsgálása szükséges abból a
szempontból, hogy az a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében történt,
vagy sem.
● Amennyiben a program szakmai, azaz a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása
érdekében történt, a magánszemély jövedelmének kiszámításánál nem kell figyelembe venni az
utazás, szállás díját, tehát az nem minősül adóköteles juttatásnak.
● Ha azonban az adott program elsősorban szabadidős és nem szakmai programok eltöltésére
irányul, akkor az utazás és szállás költség, az előzőekben részletezett szabadidő program
költségeihez hasonlóan egyes meghatározott juttatásnak minősül.
● Szakmai programok legyenek fókuszban az ilyen típusú rendezvényeken, lényeges a megfelelő
háttérdokumentáció. Az adóköteles elemeket tételesen különítsük el, lehetőség szerint már
szerződés szintjén, de a számlában különösképp. Nem tiltja ugyanakkor semmi, hogy egyegy
céges megbeszélést, stratégiai egyeztetést ne az irodában, hanem más helyszínen tartson meg
a társaság.
Üzleti vendéglátás
● Mint az jól ismert, az üzleti vendéglátás az SZJA törvény szerint reprezentációnak és így egyes
meghatározott juttatásnak minősül, és 49,98 százalékos adóteherrel adózik.
● Reprezentációnak nevezzük a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai
rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátást (étel, ital), és a rendezvényhez,
eseményhez kapcsolódó szolgáltatást (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.).
● Tipikusan reprezentáció az üzleti partnerek részvételével, és a juttató tevékenységgel
összefüggésben nyújtott üzleti (éttermi) vendéglátás.
Ingyenesen átadott ajándékok, termékek
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Üzleti ajándék
● Üzleti ajándéknak nevezzük a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai,
diplomáciai kapcsolatok keretében adott ajándékot. Az üzleti ajándék személyi jövedelemadó
szempontjából egyes meghatározott juttatásnak minősül és 49,98 százalékos adóteherrel
adózik.
Kis értékű termék
● Ennek a kategóriának az áfa szempontjából van jelentősége, ugyanis alapesetben az
ajándékozási céllal vásárolt termékek után az általános forgalmi adó nem levonható. Olyan
esetekben azonban, amikor az ajándék értéke nem haladja meg az 5.000, forintot, akkor az áfa
törvény szerint kis értékű terméknek minősülhet, és ebben az esetben az előzetesen felszámított
forgalmi adó is levonhatóvá válik.
Áruminta
● Árumintának minősül a képviselt termék kisebb, és jellemző része vagy mennyisége, amelyet a
termék bemutatásának céljára adnak, és más célra nem is alkalmasak fizikai állapotuk, vagyoni
értékük miatt. Étel és ital esetében könnyebb megállapítani, hogy mi számít mintának, tartós
fogyasztási cikkek esetében azonban azt kell szem előtt tartani, hogy az áruminta ne legyen
alkalmas tartós használatra. A legegyszerűbb, ha az „áruminta”, valamint a „kereskedelmi
forgalomba nem hozható” kifejezést feltüntetjük a terméken.
● Az áruminta juttatása SZJA mentes, és nem minősül termékértékesítésnek, így nem terheli ÁFA
fizetési kötelezettség sem.
Tagi kölcsön, alultőkésítés és tőkevesztés
Tagi kölcsön
● A tagi kölcsön a társaság rendelkezésére bocsátható, összegére jogszabály értékhatárt nem
állapít meg, nyújtása pedig nem tartozik az engedéllyel végezhető pénzügyi szolgáltatások közé.
● A tagi kölcsön alapvető célja, hogy a forráshiánnyal küzdő gazdasági társaságok, tulajdonosai
vagy tagjai külső forrásbevonás nélkül is segítséget tudjanak nyújtani saját jövedelmük
igénybevételével.
● A feleknek a kölcsönszerződésben a kamat mértékéről is rendelkezniük kell, amely akár nulla
százalék is lehet.
● Tehát a tagi kölcsön kamatmentesen is nyújtható, ennek azonban az a vonzata, hogy a
társaságnak annyi többletjövedelme keletkezik az ügyletből, amennyi a meg nem fizetett kamat
összege.
● A magánszemély tag által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön kamatát az SZJAtörvény nem
minősíti kamatjövedelemnek, így a jövedelem a felek között fennálló jogviszony szerint
minősíthető és az alapján válhat adókötelessé.
● Kérhetünk ugyan kamatot a tagi kölcsön után, de az mindenképpen adóköteles jövedelem lesz a
magánszemély esetében. Magánszemély által biztosított tagi kölcsön elengedése illetékfizetési
kötelezettséggel jár, azaz nem olcsó megoldás.
Törzstőke emelés tagi kölcsön segítségével
● A nemrégiben elfogadott módosításnak köszönhetően egy évvel, 2017. március 15éig
meghosszabbodott a korlátolt felelősségű társaságok kötelező törzstőkeemelésének határideje.
● A 3 millió forintos kötelező jegyzett tőke elérésének egyik módja lehet a tagi kölcsön
felhasználása erre a célra:
o Jegyzett tőke emelése tagi kölcsön elengedésével  A számviteli törvény alapján az
elengedett tagi kölcsönt a bevételek között kell elszámolni, csak a mérleg elfogadásakor
kerül be az eredménytartalékba, melyből lehetséges a jegyzett tőkeemelés.
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A tagi kölcsön elengedésével kapcsolatban felmerül társasági adó fizetési kötelezettség,
hiszen a társaság nem csökkentheti az adóalap megállapításakor az adózás előtti
eredményét.
A tagi kölcsön elengedésével kapcsolatos ajándékozási illeték fizetési kötelezettség is
beállhat, hiszen kizárólag a gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás útján történő
követelés átruházása illetékmentes.
Jegyzett tőke emelése tagi kölcsön apportálásával  A jegyzett tőke mellett
lehetséges a tőketartalék ezúton történő emelése is. Elkerülhető az illetékfizetési
kötelezettség és eredmény sem keletkezik önmagában az apport következtében.

Alultőkésítés
● Az alultőkésítési szabállyal a vállalkozások saját tőkéhez viszonyított, aránytalanul nagy idegen
forrással történő finanszírozását igyekszik a jogalkotó visszaszorítani oly módon, hogy a
tárgyévi, elszámolt kamatköltség arányos részével a társaságnak meg kell növelnie a társasági
adó alapját.
● Aránytalanul nagy az idegen forrás, ha az adózó kötelezettségeinek adóévi napi átlagos
állománya meghaladja a saját tőke adóévi napi átlagos állományának háromszorosát.
Tőkevesztés és tőke pótlása
● Tőkevesztésről beszélünk, ha
o a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
o a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá
csökkent;
● A tőkevesztés megállapítása után a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint az ügyvezető
felelőssége a társaság legfőbb döntéshozó szervének összehívását annak érdekében, hogy
döntést hozzon a szükséges intézkedések megtételéről.
● A tagok számára különböző megoldások állnak rendelkezésre:
o befizetés a jegyzett tőke emelésére
o pótbefizetés készpénz formájában
o pótbefizetés teljesítése tagi kölcsön követelés átadásával
o értékhelyesbítés alkalmazása
o elengedett kötelezettség, például: jóváhagyott osztalék elengedése
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Adózás startupoknál
Krízishelyzetek és adókockázatok
Dr. Pásztor János
Wolf Theiss
Adózási kockázatok általában
● Gyorsan (akár éven belül) változó joganyag, folyamatosan változó joggyakorlattal (adóhatóság,
bíróság, Európai Bíróság)
● Folyamatos nyomonkövetés és a feltárt kockázatok értékelése szükséges  a változó
jogértelmezés mellett sokszor nincs egyértelmű válasz
● Fokozott pénzügyi kockázat  a helytelen adókezelés többletadófizetést, bírság és késedelmi
pótlékkockázatot jelenthet
● Nincs általános megoldás  egyedileg kell meghatározni a kockázatos területeket
● Főbb általános kockázatok az ellenőrzési irányelvek, ellenőrzési tapasztalatok alapján
határozhatók meg
Ellenőrzési irányelvek
● Az adóhatóság évente közzéteszi a következő év ellenőrzésének főbb irányait (ellenőrzési
irányelvek) – iránymutatás az adóhatóság által kockázatosnak ítélt területekről:
● Adónemek alapján például:
● ÁFA – értékesítési láncolatok ellenőrzése, a közúti áruforgalom ellenőrzése, az online
pénztárgépek ellenőrzése, közösségi szolgáltatások és az internetes kereskedelem, alacsony
kereskedelmi ár
● Társasági adó – költségelszámolások, adóalapmódosító tételek jogszerűsége, támogatások,
beruházások elszámolásának helytállósága, kutatásfejlesztési tevékenységgel kapcsolatos
társasági adóalapcsökkentések, adókedvezmények, IFRSre áttérés, transzferár
● Személyi jövedelemadó, járulékok  folyamatosan veszteséges egyéni vállalkozók, bevallási
kötelezettségüket nem teljesítők, szociális hozzájárulási adókedvezmények jogszerű
igénybevételének ellenőrzése
● Tevékenységi körök alapján például:
o állattenyésztés,
o fakitermelés,
o húsfeldolgozás, húskereskedelem,
o épületek tervezése és építése,
o gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása,
o számítógép, szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés, egyéb irodagép
kis és nagykereskedelme,
o élelmiszer, ital, dohányáru nagy és kiskereskedelme,
o közúti áruszállítás, személyszállítás,
o szálláshelyszolgáltatás, éttermi és mozgó vendéglátás,
o szépészeti szolgáltatás,
o üzletviteli tanácsadás,
o munkaerőkölcsönzés
Adóellenőrzések tapasztalatai
Általános forgalmi adó
● Ügyletláncolatok ellenőrzése, a láncolatban vétlen adózó áfalevonási jogának megtagadása
● Áfalevonási jog – termékbeszerzés, igénybevett szolgáltatás nem kapcsolódik adóköteles
tevékenységhez
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Fordított adózás vs egyenes adózás
Teljesítési időpont (időszakos elszámolás)

Társasági adó
● Ügyletek számviteli kezelése (költségként elszámolás vs. aktiválás, ingyenes eszközátadás vs.
tőketartalékba helyezés)
● Adóalapmódosító tételek vizsgálata (például: K+F adóalapcsökkentés)
● Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítások
● Fejlesztési tartalék
● Debt push down struktúrák
● Adókedvezmények
● Transzferárazás
Személyi jövedelemadó, járulékok
● Összevont, különadózó jövedelem minősítése
● Munkavállalóknak adott juttatások adókezelése
● Reprezentáció
Innovációs járulék
● még folyamatban lévő ügyek (K+F kedvezmény)
Helyi adók
● iparűzési adóalapcsökkentő tételek, jogszabálysértő telek és építményadó
Szankciók
Adóbírság
● Adóhiány 50  200%a
● Mérsékelhető, mellőzhető ha az adózó, képviselő a „tőle elvárható körültekintéssel járt el”
● Kivétel: bevétel eltitkolása, bizonylatolási, könyvvezetési kötelezettségek megsértése
Késedelmi pótlék
● a késedelemmel érintett naptári napokra a jegybanki alapkamat kétszerese (mérsékelhető)
Mulasztási bírság
● 200.000  500.000 forint, kiemelt esetek: 1 millió forint + szorzatos és százalékos bírságtételek is
(mérsékelhető
)
Egyéb intézkedések
Lefoglalás
Helyiség bezárás
Kockázatkezelés
• Kockázatos területek folyamatos nyomon követése szakértő segítségével
• Kellő körültekintés a számlabefogadás során  szerződő partner ellenőrzése, adószám
ellenőrzése, gyanús körülmények (alacsony piaci ár) kiszűrése
• Ügyletek megfelelő dokumentálása – defense file
• Adóhatósági, minisztériumi állásfoglalás beszerzése  nincs kötőereje, de bírságmérséklés
alapjául szolgálhat
• Feltételes adómegállapítás iránti kérelem – változatlan tényállás, jogszabályi háttér mellett köti
az adóhatóságot
• Önellenőrzés (önellenőrzési pótlék)
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