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1. Rendelkezés az adóról a társasági adóban 

A 2014. decemberi számunkban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2015. január 1-jétől a 

társasági adóalanyok - a már működő és továbbra is fennmaradó támogatási rendszer 

mellett - új formában is támogathatják az előadó-művészeti szervezeteket, a filmalkotásokat 

és a látvány-csapatsportokat. Fontos, hogy a két támogatási rendszer egyidejűleg nem 

alkalmazható. 

 

Az új támogatási rendszer lényege, hogy a támogatást nem a juttató utalja át közvetlenül a 

kedvezményezettnek, hanem a NAV a támogató rendelkezési nyilatkozata alapján. 

Rendelkezni az adóelőleg, az adóelőleg kiegészítés, a fizetendő adó támogatási célú 

felajánlásáról lehet. A felajánlás összege legfeljebb a társasági adóelőleg 50%-a, az 

adóelőleg feltöltési kötelezettség, illetve a ténylegesen fizetendő adó 80%-a lehet. 

 

 Adóelőleg felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot elektronikus úton – a támogatott 

nevének és adószámának megjelölésével – a NAV által rendszeresített 

nyomtatványon (15RENDNY) lehet adni. A nyilatkozatot az adóelőleg fizetési 

határidőt megelőző hónap utolsó napjáig lehet megküldeni. Az adóelőleggel 

kapcsolatos nyilatkozat adóévenként legfeljebb öt alkalommal módosítható. 

 Ha az adózó az adóelőleg felajánlásáról rendelkező nyilatkozatot nem adott vagy az 

adóhatóság által már átutalt összeg nem éri el a fizetendő adó 80%-át, akkor 

rendelkező nyilatkozatot tehet a társasági adóelőleg-kiegészítésről szóló, vagy az 

éves társasági adóbevallásban. A nyilatkozatban az adóelőlegben felajánlott 

összeget is figyelembe kell venni. Ez a nyilatkozat nem módosítható. 

 

A támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni. Az adózó a kedvezményezett 

részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmisnek 
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minősül, a kedvezményezettnek vissza kell utalnia az összeget az adóhatóság számlájára és 

az adózó nem lesz jogosult a jóváírásra. 

 

A felajánlott összegeket a NAV csak abban az esetben utalja át a kedvezményezettnek, ha 

az adózónak nincs 100 ezer forintot meghaladó adótartozása, eleget tett az adó, adóelőleg 

és adóelőleg feltöltési kötelezettségnek, továbbá a támogató a nyilatkozattételével 

egyidejűleg benyújtja a szükséges igazolásokat. Az igazolást az adózó és a 

kedvezményezett szervezet együttes kérelmére állítja ki: 

 

 filmalkotás támogatása esetében a mozgókép-szakmai hatóság, 

 előadó-művészet támogatása esetében a művészeti szakmai hatóság 

 látvány-csapatsport támogatása esetében a kedvezményezettől függően vagy a 

sportpolitikáért felelős miniszter, vagy az országos sportági szakszövetség. 

 

Az adóhatóság a felajánlott összegeket a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül 

utalja át a támogatottnak. Amennyiben az adóévben átutalt összeg meghaladja a fizetendő 

adó 80%-át, akkor a 80%-ot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat megtétele adóévét 

követő adóévre felajánlott összegnek kell tekinteni, azzal, hogy a következő adóévben 

nyilatkozatot tenni ezen összeg figyelembevételével lehet. 

 

Az adózó a rendelkező nyilatkozat alapján a kedvezményezettnek átutalt összeg (legfeljebb 

a fizetendő adó 80%-a) után jóváírásra jogosult. A jóváírás mértéke az adóelőlegre és az 

adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó nyilatkozat esetén 7,5%, adóbevalláskor beadott 

nyilatkozatnál 2,5%. A jóváírást az adóhatóság az adóbevallás esedékességét követő 

második naptári hónap első napjával (első alkalommal 2016. július 1-jén) a társasági 

adófolyószámlán átvezeti csökkentő tételként. A jóváírást a számvitelben egyéb bevételként 

kell elszámolni, amely csökkenti a társasági adó alapját. Amennyiben NAV ellenőrzés, vagy 

önellenőrzés következtében a 80%-os korlát változna, az adóhatóság az adójóváírást ennek 

megfelelően módosítja. 

 

 

2. OECD Modellegyezmény és Kommentár módosítása 

Idén januárban a NAV tájékoztatót tett közzé honlapján az OECD modellegyezmény és 

kommentár módosításáról. A tájékoztató alapján az új magyarázatokat 2015. január 1-jétől 

kell alkalmazni valamennyi hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 

értelmezésénél, amennyiben az adott egyezmény eltérően nem rendelkezik. 

 

A főbb módosítások a következő területeket érintik: 

 

A tényleges haszonhúzó fogalmának értelmezése 

Az osztalékkal, kamattal és jogdíjjal kapcsolatos rendelkezések kiegészültek a tényleges 

haszonhúzó fogalmával. Ha a juttatás címzettje annak tényleges haszonhúzója, akkor a 

kifizetés államában kivethető adó mértéke korlátozott. A juttatás címzettje azonban nem 
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tekinthető tényleges haszonhúzónak, ha nincs joga korlátozás nélkül használni és élvezni a 

juttatást. A korlátozás olyan szerződéses vagy jogi kötelezettségből adódhat, amely szerint a 

kifizetést más személynek tovább kell adnia (pl.: ügynök, meghatalmazott, vagyonkezelő). A 

juttatásra a forrásadózásra vonatkozó korlátozásokat ugyanakkor abban az esetben sem 

lehet automatikusan alkalmazni, ha a juttatás címzettje a tényleges haszonhúzó. Másféle 

adózási technika, vagy az adóegyezmény rendelkezéseivel történő egyéb visszaélés esetén 

is megtagadható a korlátozott adóztatás kedvezménye. 

 

A munkaviszony megszűnésével összefüggésben kapott juttatások adózása 

A kommentár módosítása kimondja, hogy a munkaviszony megszűnését követően a 

korábban elvégzett munkáért fizetett díjazás abból az államból származónak minősül, ahol a 

munkát az adott időszakban végezték. 

 

Egyes speciális esetekben a következő magyarázatok irányadók. 

 A munkaviszony alatt ki nem vett szabadság, betegszabadság kifizetése abból az 

államból származik ahol a munkát végezték a jogosultság keletkezesének 

időpontjában. 

 A végkielégítést és a több év alatt felhalmozódott szabadságot – más igazolható 

megosztás hiányában – a munkaviszony utolsó 12 hónapjához kapcsolódónak kell 

tekinteni. 

 A felmondási idő alatt nem ledolgozott időszakra fizetett juttatás abból az államból 

származik, ahol dolgozott volna a munkavállaló (a munkával töltött időszak az 

általános szabályok szerint adózik). 

 A jogellenes elbocsátás miatti kártérítést az alapján kell megítélni, hogy milyen 

jövedelmet pótol. 

 A versenytilalmi megállapodás alapján kapott juttatást jellemzően nem lehet a 

munkaviszony megszűnése előtti tevékenységből származónak tekinteni. 

 A munkavállalói ösztönző rendszer keretében kapott juttatásnál a juttatatás tartalma 

határozza meg az alkalmazandó adózási szabályokat. 

 Halasztott fizetés esetén meg kell vizsgálni, hogy a kifizetést lehet-e az adott 

államban, meghatározott időszakban végzett munka ellenértékének tekinteni. 

 

Művészek és sportolók adózása 

A kommentár kiegészítése szerint, a jövedelmet akkor lehet az egyezmény művészek és 

sportolók adózására vonatkozó szabályai szerint elbírálni, ha a jövedelem és a tevékenység 

között szoros kapcsolat van, azaz a jövedelem a tevékenység nélkül nem keletkezett volna. 

A művészekre, sportolókra meghatározott rendelkezések alkalmazandók már egyetlen 

fellépés esetében és a fellépéshez kapcsolódó tevékenységekre is (reklám, interjú, próbák, 

tréningek stb.) Az imázsjogokból (pl.: névhasználat) származó díj azonban már nem minősül 

művészek, sportolok tevékenységéből származó jövedelemnek. Ha a tevékenységet több 

államban is végezték, akkor a jövedelmet ennek megfelelően meg kell osztani. 
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Szennyezési jogok kereskedelmének adózása 

A szennyezési jogok értékesítéséből származó nyereség elsősorban a 7. (vállalkozási 

nyereség) vagy a 13. cikk (tőkenyereség) hatálya alá tartozik. Felmerülhet azonban a 6. 

(ingatlan vagyonból származó jövedelem), a 8. (hajózásból, belföldi és légi szállításból 

származó jövedelem) és a 21. cikk (egyéb jövedelem) alkalmazása is. Például a 

mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szennyezési jogok kereskedelmével szerzett 

jövedelem ingatlan vagyonból származónak minősül. 

 

Az adóügyi információcsere 

Az adóügyi információcseréről szóló 26. cikk kiegészült azzal a rendelkezéssel, hogy a 

kapott információ nemcsak adózási, hanem más célra is felhasználható, amennyiben ezt 

mindkét állam joga megengedi, és az információt szolgáltató állam hatósága ehhez 

hozzájárul. 

A módosított magyarázat meghatározza, hogy mi tekinthető „előre láthatóan fontos” 

információnak. Eszerint a kérdés feltevésekor relevánsnak tűnő információt lehet csak kérni. 

A megkeresést el lehet indítani az adózó neve és címe nélkül is, ekkor az adózó 

azonosításához szükséges egyéb információkat kell közölni. A megindult ellenőrzésekhez, 

vizsgálatokhoz nem kapcsolódó „adathalászat” viszont nem megengedett. 

 

 

3. Belföldön nem letelepedett adóalanyok áfa-visszatérítési eljárása 

A belföldön áthárított áfa utólagos visszatérítésére az a belföldön nem letelepedett adóalany 

(továbbiakban külföldi adóalany) jogosult, akinek gazdasági célú letelepedési helye (ennek 

hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye) az adó-visszatérítési időszakban 

nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában, vagy az úgynevezett elismert 

harmadik államban van (az utóbbi jelenleg - kétoldalú megállapodás alapján - Liechtenstein 

és Svájc). További feltétel, hogy belföldön nem teljesít termékértékesítést, 

szolgáltatásnyújtást, kivéve az adómentes árufuvarozást és személyszállítást, valamint 

egyes fordított adózás alá tartozó ügyleteket. 

 

A külföldi adóalanyra is érvényesek a belföldi tételes adólevonási tilalmak és korlátozások. 

Ha egyaránt vesz igénybe adólevonásra jogosító és nem jogosító termékértékesítést, vagy 

szolgáltatásnyújtást, akkor az arányosításnál a letelepedése szerinti állam levonási 

hányadával kell számolni. 

 

A külföldi adóalany nem jogosult annak az előzetesen felszámított áfának a visszatérítésére: 

 amelyet egy másik adóalany – akár a jogalap, akár az összegszerűség tekintetében – 

tévesen vagy egyéb okból jogszabálysértően hárított át; 

 amely olyan termék beszerzését terheli, amelynek értékesítése az áfa törvény alapján 

adómentes (közösségen belüli adómentes termékértékesítés, export); 

 amely ingatlan beszerzését terheli. 
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Az áfa visszatérítés az állami adóhatóságnak címzett írásos kérelemmel igényelhető. 

Tagállami adóalany esetében a kérelem benyújtása és a kapcsolattartás a magyar 

adóhatósággal kizárólag elektronikus úton történik. A NAV a döntését is elektronikus úton 

közli. A kérelmet a letelepedése szerinti tagállam adóhatóságához kell benyújtani, aki 

továbbítja azt a magyar adóhatósághoz. A harmadik állambeli adóalany a kérelmet 

közvetlenül a NAV-hoz nyújtja be. 

 

Az adó-visszatérítési kérelem az adó-visszatérítési időszakban, vagy az azt megelőzően 

keletkezett előzetesen felszámított adót tartalmazhatja, feltéve, ha arra korábban nem 

nyújtottak már be kérelmet és az adott naptári évben keletkezett. Egy adó-visszatérítési 

időszakra több kérelem is benyújtható, de egy naptári évben legfeljebb 5 kérelem 

terjeszthető elő. Az adó-visszatérítési időszak nem haladhatja meg az egy naptári évet és 

nem lehet kevesebb három hónapnál, kivéve, ha a kérelem olyan időszakra vonatkozik, 

amely egy naptári év három hónapnál kevesebb fennmaradó része. A visszakért áfa összeg 

nem lehet kevesebb 400 eurónak megfelelő forintösszegnél. Az adó-visszatérítési 

kérelemnek legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig meg kell érkeznie az 

adóhatósághoz, a határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Az adó-visszatérítési kérelem benyújtásával egyidejűleg, annak mellékleteként csatolni kell 

az olyan termék beszerzésének, importjának vagy szolgáltatás igénybevételének teljesítését 

igazoló számla vagy egyéb okirat másolatát, amelyben az ügylet előzetesen felszámított 

adóalapja üzemanyag esetében eléri vagy meghaladja a 250, egyéb esetben eléri vagy 

meghaladja az 1.000 eurónak megfelelő pénzösszeget. 

 

A kérelemről az általános rendelkezések szerint a NAV négy hónapon belül dönt. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a 

kérelemről megalapozott döntés nem hozható, akkor írásos megkereséssel kiegészítő 

adatokat, egyéb információkat kérhet. A válaszadásra nyitva álló határidő egy hónap a 

megkeresés közlésétől számítva. Az adó visszatérítéséről az adóhatóság a döntés 

meghozatalával egyidejűleg, de legkésőbb 10 munkanapon belül intézkedik. A visszatérített 

áfát a kérelemben megadott fizetési számlára utalják. 

 

 

4. Innovációs járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség 

2015. január 1-jétől – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – ismét az egyéni beszámolók 

alapján kerül meghatározásra a vállalkozások innovációs járulékfizetési kötelezettsége. 

Ennek eredményeképpen ismét számos vállalkozás mentesül az innovációs járulékfizetési 

kötelezettség alól. 

Az innovációs járulékot szabályozó új törvény (2014. évi LXXVI. törvény a tudományos 

kutatásról, fejlesztésről és innovációról) szerint a saját beszámolójuk alapján 2015. január 1-

jén mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő cégek mentesülnek a járulékfizetési 

kötelezettség alól. 
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 Kisvállalkozásnak minősül egy cég, ha összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél 

kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

 Mikrovállalkozásnak minősül egy cég, ha az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél 

kevesebb, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

Mentesség esetén 2015-ben az első két negyedévi előleg törlését kérvényezni kell az 

adóhatóságtól, mivel az a 2013-as bevallásnál már előírásra került. Az a társaság, amely az 

esedékességig nem kéri a nullára történő mérséklést, annak meg kell fizetnie a már előírt 

előlegeket. A harmadik és negyedik negyedévi előleg pedig nem kerül előírásra, ha a 2014. 

évi bevallásban az adózó bejelöli, hogy 2015-től mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül. A 

már befizetett előleg a 2015. évi bevallásban rendezhető 
 

5. Nyári leállások, helyettesítések munkaügyi vonatkozásai 

Mire figyeljünk, kivel helyettesítsünk és milyen jogviszonyban? 

A nyári időszak közeledtével minden munkáltatónak foglalkozni kell a címben feltett 

kérdéssel. Vagy azért, mert működésével (termelésével) igazodnia kell fővállalkozóihoz, 

megbízóihoz, vagy valamiféle szezonalitást kell követnie a rendelkezésre álló humán 

erőforrás kapacitásokkal, de legalább azért, mert a munkavállalók zöme több-kevesebb időre 

szeretne szabadságot igénybe venni ekkor. A fenti szempontok alapján több munkáltató iktat 

be működésébe úgy nevezett leállást, amely persze fogalmilag nem egyezik feltétlenül az 

„állásidővel”. A működésben történő leállás a munkajogviszonyokban eredményezhet 

állásidőt (így állásidőre járó díjazást is), de a gyakorlatban sokkal inkább fizetett szabadságot 

ütemeznek az ilyen működési szünetekre. 

Jelen összefoglaló vázlatosan gondolatébresztőként azt mutatja be, mi mindent 

érdemes megfontolni foglalkoztatói szempontból, ha nyári leállást tervezünk: 

A lehető leghamarabb (pl. naptári év elején) érdemes tájékozódni, hogy lesz-e külső 

igény/kényszer egyáltalán a leállásra, s ha igen, jó tudni ennek időpontját, időtartamát. Sok 

esetben – főként facility tevékenységet végző munkáltatóknak épp megbízóik leállásai idején 

kell nagy erőkkel tevékenykedni, így plusz erőforrásra sokkal inkább lehet igény, szó sem 

lehet tömeges szabadságolásról. 

Értelemszerűen az egyes munkáltatók szezonalitáshoz kapcsolódó tevékenysége (nem csak 

az idénymunka jelleg) eleve meghatározza a kapacitásigényeket, ezt természetesen 

figyelembe is veszik a szabadságolásoknál. Amivel azonban sok esetben nem számolnak: 

egy jól meghatározott munkaidőkeret időtartam sokkal gazdaságosabbá teheti a folyamatos 

működés bérköltségeit. Pl. egy 4 havi munkaidőkeretet július-augusztus csúcsidőszak esetén 

érdemes meghatározni április-július, augusztus-november időszakokra, így lehet esély a 

munkaidők kiegyenlítésére. 

Saját személyi állomány esetében érdemes még tervezni a következőkkel: várható(k)-e  

fizetés nélküli szabadságról visszatérő(k) (pl. kismama), aki(k)el számolhatunk, vagy 

ellenkezőleg: kell-e számolnunk extra szabadságigénnyel, hiszen a kisgyermekes szülők 

sokszor kénytelenek óvodai, iskolai szünetekben hosszabb időtartamú szabadságot 

igényelni. 
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Oldal: 7 

S hogy kivel helyettesítsünk?   

Természetesen sok szempontot kell figyelembe venni (pl.: a munkakör jellege, helyettesítési 

időtartam stb.) ehelyütt a praktikussági, gazdaságossági szempontokra figyelemmel adunk 

néhány tippet: 

 Kézenfekvő megoldásként gyakran alkalmazzák a munkáltatók a belső helyettesítést 

rendkívüli munkával. Persze lehetnek emellett szóló érvek is, az azonban 

mindenképp megállapítható, hogy nagyon költséges megoldás a rendkívüli munka 

pótlékai miatt és megfontolandó, ha egyébként is magas az éves „túlórák” száma, 

hiszen az éves keret túllépése nem korrigálható munkáltató hiba.  

 Nem megy ki a divatból a saját gyermek/dolgozók gyermekeinek nyári 

foglalkoztatása. Ennek számos praktikus, szociális, pedagógiai előnye ismeretes, 

viszont a foglalkoztatási formák közül a munkáltatók nem mindig a legcélszerűbbet 

választják. A legköltségesebb megoldás, amikor felveszik a csemetéket saját 

állományba 2-4 hét határozott időtartamra, hiszen a saját állományéval megegyező 

közterhekkel kalkulálhatunk (nem beszélve a szabadságról, betegszabadságról) 

továbbá nagy mennyiségű adminisztrációval is jár (munkaszerződés, üzemorvos, 

bejelentés, bérszámfejtés, kiléptetés stb.). Ha diákokban gondolkodunk a nyári 

helyettesítéseket illetően, a legegyszerűbb és leggazdaságosabb megoldásként egy 

iskolaszövetkezet közreműködése ajánlható. Jogszerű, a munka törvénykönyvében 

szabályozott megoldás alkalmazásában az iskolaszövetkezetek professzionális 

megoldást nyújthatnak. 

 Ha a munka jellege úgy kívánja, érdemes munkaerő-kölcsönzést igénybe venni. E 

konstrukció előnye a minimális kölcsönevői adminisztráción túl, hogy sokszor a 

kölcsönzött munkavállaló bizonyos idő után (megállapodás alapján) átvehető saját 

állományba: kipróbált, gyakorlott, motivált stb. Alkalmi helyettesítésekre szóba jöhet 

még az egyszerűsített foglalkoztatás is (kivéve saját dolgozó). 

 

Érdemes tehát szokásokon, sablonokon túl gondolkodni, amivel gyakran pénzt, időt, energiát 

is spórolhatunk. 

 

6. Munkaügyi totó  

Játsszon velünk! 
Töltse ki az alábbi címen elérhető Munkaügyi totót, és az első három hibátlan megfejtést 
beküldő a Munka Törvénykönyve kiadványt - praktikus zseb méretű formátumban- kapja 
nyereményként. 
http://tinyurl.com/qbe4rok   
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