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 Készpénzes ügyletek kiemelt kérdései 

Sok vállalkozás nincs tisztában vele, de a készpénzes 

fizetésre vonatkozóan több korlátozó szabályozás is 

érvényben van, amelyek megsértésért az adóhatóság 

jelentős mértékű bírságot szabhat ki. 

1. Az egyik ilyen szabályozás az, hogy a vevőnek, a 
szolgáltatás igénybe vevőjének a 2 millió forint meghaladó 
mértékben – kapcsolt vállalkozások esetén 1 millió forintot 
meghaladó– készpénzszolgáltatás teljesítéséről 15 napon 
belül bejelentést kell tennie. A 40-es jelű, bejelentés a 
készpénzfizetésről elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni 
annak az adózónak, aki a készpénzt kifizeti a másik 
adózónak, bármilyen jogcímen. A bejelentési kötelezettség a 
pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózók közötti 
jogügyletekre is vonatkozik, illetve a pénzforgalmi számla 
nyitására nem kötelezett és az arra kötelezett adózók között 
megvalósult készpénzfizetésre is alkalmaznunk kell. Továbbá 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy külföldi ügyletekről is jelentést kell adni.  
 
2. A másik szabályozás a készpénzfizetés korlátozásának szabálya, melynek 
megszegése esetén az adóhatóság mindkét fél esetében alkalmaz szankciót. 
Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében 
más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak szolgáltatás vagy 
termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 
1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Az értékhatárba – a 
szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi 
adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között 
teljesített kifizetéseket kell beszámítani. 
Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla 
nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján 
ugyanazon adózó részére teljesít, az ez szerződés alapján teljesített 
készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 
felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több 
szerződésben meghatározásra. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a 
készpénzfizetési korlát megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió 
forintot meghaladó része után 20%-os mértékű mulasztási bírságot fizet (ez 
ellenzőrés során állapítható meg, nem önbevallással). Annak a partnernek, aki a 
készpénzfizetési korlát megsértésével teljesített kifizetést elfogadja, a 
készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után szintén 20% 
mértékű mulasztási bírságot kell fizetnie.  
A pénzforgalmi számlanyitásra – köznapi nyelven vállalkozói bankszámla - kötelezett 
adózók körét jogszabály határozza meg. E szerint legalább egy belföldi pénzforgalmi 
számlával kell rendelkeznie a belföldi - jogi személynek, - jogi személyiséggel nem 
rendelkezı gazdasági társaságnak, - általános forgalmi adó fizetésére kötelezett 
magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is. 
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Ebből adódóan a készpénzfizetés korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, 
amikor legalább az egyik fél nem kötelezett pénzforgalmi számla nyitására. Nem 
kötelezett belföldi pénzforgalmi számla nyitására többek között a Magyarországon 
telephellyel nem rendelkező, illetve nem regisztrált külföldi üzleti partner, az alanyi 
mentes egyéni vállalkozó (feltéve hogy nem nyitott pénzforgalmi bankszámlát). 

 
Abban az esetben, ha készpénzt fizetünk be az üzleti partner bankszámlájára, nem 

alkalmazandó a szabály. Ez akkor fordul elő, ha egy vállalkozás a pénztárából felvett 

készpénzt elviszi és befizeti az üzleti partnerének a bankszámlájára. Ez nem számít 

készpénzfizetésnek, tehát a korlát nem vonatkozik rá.  

A készpénzfizetési körlát szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékének 

készpénzben történő kifizetésére vonatkozik. Így tehát a kölcsön pl. nem, de a 

kölcsön után fizetett kamatok ellenértéknek számítanak. Tehát a korlátot figyelni kell, 

ha cég adja a kölcsönt. 

 

Az nem járható út, ha csak azért bontanak egy szerződést több kisebbre, hogy a 

másfél milliós szabályt jogellenesen kijátsszák, ilyenkor a NAV ezeket az összegeket 

összevontan fogja figyelembe venni a szankcionáláskor. Az jogszabály értelmében 

ugyanis az ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan 

ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített 

kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, 

ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több 

szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének 

megkerülése. 

 

3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény is tartalmaz készpénzfizetésre vonatkozó 
rendelkezést. E szerint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató e 
tevékenységének körében nem fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérı 
vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, kivéve ha vállalja a szolgáltatóra 
meghatározott kötelezettségeket.  
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Email marketing   

Mit értünk email marketing alatt? Megfelelő időben, 
megfelelő embernek a megfelelő üzenet eljuttatását. Az 
online marketingeszközök széles tárháza miatt sokan ezt az 
eszközt már elavultnak tekintik, azonban nem az. A lényeg 
az, hogy jól kell csinálni. De mi kell ahhoz, hogy jól működjön 
az email marketing? Mindössze négy dolog: lista, üzenet, 
szoftver és kezelő. A következőkben bemutatom az említett 
négy eszközt, hogy az Ön cége is jól email marketingeljen! 

Lista! 
Listája mindenkinek van, még ha nem is tud róla. Az email 
marketing lista lehet egy excelben vezetett vevőlista, vagy a 
számlázó rendszeredben lévő vevők listája, vagy a CRM 
rendszeredben lévő ügyfelek egyaránt. A vevők mellett listát 
készíthet az érdeklődőkből is. A lényeg az, hogy szegmentált 

legyen a lista! 

Üzenet! 
Ahhoz, hogy hírlevelet tudjunk kiküldeni, információ kell, hiszen elsődleges cél az, 
hogy informáljuk a közösséget. Információ, hír lehet egy új termék/ szolgáltatás 
megjelenése a portfólióban, vagy éppen a megszűnése. Vállalati aktualitás, vagy 
bármilyen apropóhoz –ünnepek, évszakok- generálhatunk hírt, amely az ügyfelek 
számára hasznos. A lényeg, hogy informáljunk, ne értékesítsünk! 

Szoftver! 
Hírlevél kiküldésére számos magyar és külföldi szoftver áll a rendelkezésünkre, 
különféle specifikációkkal – hírlevél kiküldő rendszertől kezdve a komplex CRM 
rendszerig. Azt, hogy melyik a megfelelő, mindig a cél határozza meg. A szoftverek 
lehetnek úgy nevezett dobozosak –egyszer szükséges a díját kifizetni-, illetve 
előfizetésesek. 

Kezelő! 
Ha már van listád, üzeneted és szoftvered is, már csak egy kezelőre van szükséged, 
aki a folyamatokat menedzseli. Mit értünk folyamatok alatt? Az automatizmusok 
beállítását és a manuális dolgok működtetését. Kézi vezérlés alá tartozik a hírlevelek 
szövegezése, elkészítése, kiküldése, a kapott eredmények elemzése és 
optimalizálása. 

Ha a felsorolt tényezők mind rendelkezésre állnak, nincs más hátra, mint hírlevelet 
küldeni. Milyen eredményeket érhet el cége, ha hatékonyan használja az email 
marketinget? 

 több vevőre tehet szert, 
 nagyobb lehet a kosárérték, 
 többszöri vásárlást, 
 magasabb lehet a profit, 
 jobb kapcsolatot alakul ki a vevőkkel. 
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Ideje hozzálátni a 2017-es bérstruktúra 
kialakításának 

I. rész 

Bár a törvényalkotásban jelenleg is napirenden vannak a 

munkaerőpiac alakulását érintő módosítási javaslatok – 

ezek figyelemmel kísérése mellett – javasoljuk a 

munkáltatóknak, hogy már most foglalkozzanak a 2017. évi 

bérek (esetleges béremelések) koncepciójának 

kialakításával, hiszen számos szakmában jelenlévő 

munkaerőhiány e kérdést még inkább fókuszba irányítja az 

előrelátó munkáltatók számára. 

A kérdéssel azért is érdemes foglalkozni, mert a nyáron 

kihirdetett – 2017. évet érintő - adóváltozások már 

hozzáférhetők. Ezek közül a személyi jövedelemadót 

érintőek között találjuk a cafeteria juttatási lehetőségek 

adózási paramétereit. S bár érdemes figyelni arra, hogy 

ezek a következő hetekben esetleg még módosulhatnak, jó eséllyel tervezhetők, 

előkészíthető a következő évi szabályzat. 

Az alábbiakban a gondolkodást segítő néhány gyakorlati kérdésre kívánjuk felhívni 

tisztelt partnereink figyelmét. 

Amennyiben egy foglalkoztató eldönti, hogy a pénzben kifizetett munkabéren kívüli 

egy vagy több, de általa meghatározott juttatást biztosít – tehát nem ad választási 

lehetőséget a munkavállalóinak – akkor nem beszélünk cafeteriáról, hanem a 

munkáltató meghatározott juttatási csomagjáról (ez lehet egy elemes is). 

Érdemes azonban figyelni arra, hogy – mint a munkabér pénzben kifejezett elemei 

esetében – az egyenlő bánásmód megtartásának követelménye ezekre a 

juttatásokra is érvényes, ahogy az alább kifejtett cafeteria keretösszegére is. 

Az egyenlő bánásmód az egymással összehasonlítható munkavállalók 

vonatkozásában értelmezhető, vagyis ha van jól megfogható megkülönböztető 

ismérv, az a juttatásokat is differenciálhatja. 

Ilyen pl. a rész- és teljes munkaidős foglalkoztatás. 

Cafeteriáról akkor beszélünk, ha a munkáltató a juttatási csomag keretösszegét 

határozza meg, illetve a kínálatban több juttatásfélét szerepeltet, melyek közül a 

munkavállaló döntheti el, hogy a rendelkezésre álló keretből mennyit, milyen 

juttatásfélékre használja fel. A választás munkavállalóra bízásával a csomag 

kialakítása akár személyenként adott élethelyzetekre igazítható, azaz feltehetően 

más juttatást preferál kisgyermekes szülő, mást egy huszonéves egyedülálló fiatal, 

és bizonyára másként dönt egy idősebb munkavállaló. 
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Cafeteria rendszer használata esetén érdemes a részleteket szabályzatban rögzíteni, 

a szabályzatot határozott időre (praktikusan 1 adóévre) készíteni, hiszen a 

munkavállalók írásos tájékoztatása mindenképp szükséges, s a szabályzatra 

hivatkozva (azt elérhetővé téve) egyszerűbben megoldható. 

A cafeteria mindenképp valamiféle kötelezettségvállalás a munkáltató részéről, így 

annak módosítása, változtatásának opciója jogos munkáltatói igény. 

A szabályzat mellékleteként azok a nyilatkozatok is csatolandók, amelyek a 

munkavállaló választásait rögzítik, illetve az egyes juttatásokhoz (adózási 

szempontból) szükséges nyilatkozatok mintái is. 

Cikkünk következő részében a 2017. évi adható juttatásokat tételesen vesszük sorra. 

II. rész 

Az előző cikkünkben az úgy nevezett béren kívüli juttatásokról volt szó általában 

(előző cikk elérhető itt), ezúttal sorra vesszük a Magyar Közlöny 87. számában 

megjelent törvénymódosítás alapján a 2017-ben adómentesen, vagy kedvezményes 

adózással adható juttatásokat. 

Figyelem! A következő hetekben nem kizárt egyes jogszabályok módosítása, kérjük, 

mindig a hatályos verziókból szíveskedjenek tájékozódni. 

 

2017-ben adómentesen adhatók: 

- kulturális esemény belépője évi 50.000 Ft-ig számlával, vagy utalvánnyal 

- sportesemény belépő értékhatár nélkül számlával, vagy utalvánnyal 

- lakáscélú munkáltató támogatás 5 millió Ft-ig ötévente 

- bölcsődei, és óvodai szolgáltatás és bölcsődei ellátás – értve ez alatt a 

magánintézmények mellett az állami fenntartású óvodákat, bölcsődéket is  

- mobilitás célú albérleti támogatás külön szabályok szerint  

 

Kedvezményesen adózik 2017-ben (béren kívüli juttatások, amelyeket jellemzően a 

cafeteria részeként szokásos biztosítani): 

- készpénz juttatás évi 100.000 Ft-ig, illetve a jogviszony időtartamához 

arányosan. Keretösszeg felett bérként adózik. 

- SZÉP kártya (az ismert zsebekkel és a jelenlegi feltételekkel). Keretösszeg 

felett egyes meghatározott juttatások adózását követi. 

 

Drágább, de még mindig kedvezményesebb adózású elemek (egyes meghatározott 

juttatások) között találjuk várhatóan a következőket:  

- önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak szolgáltatásaira befizetett összeg 

(ezek 2016-ban felső értékhatárral, de béren kívüli juttatások),  

- csekély értékű (minimálbér 10%-t meg nem haladó) ajándék – legfeljebb évi 3 

alkalommal. 
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A béren kívüli juttatások keretösszegeken felül juttatott összegek. 

Az egyes meghatározott juttatások között továbbra is találunk még többet, a 

fentiekben a klasszikusan cafeteria keretein belüli juttatásokat foglaltuk össze.  

Összefoglalva tehát: érdemes az érintett munkavállalói kör összetételét 

megvizsgálva összeállítani a választható juttatási csomag összetételét: 

Családbarát és nagyon kedvező választási lehetőség az óvodai, bölcsődei ellátások 

támogatása, ahol sok kisgyermekes dolgozok. 

A lakáscélú munkáltatói támogatás is rendkívül kedvező juttatás lehetőség, ám 

nem egyszerű a menedzselése munkáltatói (kifizetői) oldalon. 

Továbbra is érdemes lesz SZÉP kártyát felkínálni a dolgozóknak, és bár érdekes 

konstrukció béren kívüli juttatásként definiálni a készpénz juttatást, feltehetően a 

2017. év slágere lesz a kedvezményes adózású juttatások között. 
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