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A személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továb-
biakban: Szja tv.) VI. fejezetében foglalt 17. § 2019. 
január 1-jétől a (3a) bekezdéssel egészül ki, amely-
nek értelmében nem minősül az ingatlan-bérbeadás 
bevételének az ingatlan használatához kapcsolódó, 
más személy által nyújtott, e személytől vásárolt 
szolgáltatásnak (így különösen a közüzemi szolgál-
tatásnak) a bérbeadó által a bérbevevőre – az igény-
bevétellel arányosan – áthárított díja.

A 2019. január 1-jétől hatályba lépő 17. § (3a) 
bekezdése az önálló tevékenységből származó jö-
vedelem megállapítására vonatkozó rendelkezést 
fogalmaz meg. Az ingatlan-bérbeadást jogszerűen 
adószám nélkül folytató magánszemélyek is önálló 
tevékenységet folytatnak, így 2019. január 1-jétől ez 
a szabály rájuk is vonatkozik.

Azonban ez a rendelkezés nem vonatkozik a bér-
beadási tevékenységet egyéni vállalkozóként folyta-
tó magánszemélyekre, mivel az egyéni vállalkozók 
bevételüket az Szja tv. X. fejezetéből kiindulva köte-
lesek meghatározni.

Az új szabály megítélésem szerint azon a logikán 
alapul, hogy teljesen felesleges a bérlőre a bérleti 
díjon felül átterhelt olyan tételek bevételkénti elszá-
molását előírni, amelyek az elszámolandó bevétellel 
egyező összegben költségként is fi gyelembe vehe-
tők, ezáltal a bérbeadónál ténylegesen jövedelem 
sem keletkezik.

Az új szabály 2019. január 1-jétől akkor is irány-
adó, ha a bérbeadó tételes költségelszámolást alkal-
maz, illetve 10%-os költséghányadot érvényesít.

Amennyiben a bérbeadó és a bérlő megállapo-
dása alapján a bérlő a bérleti díjon felül fi x össze-
gű költségátalányt köteles fi zetni a bérbeadónál 
felmerülő közüzemi költségek ellentételezéseként, 
akkor megítélésem szerint nem alkalmazható a szó-
ban forgó jogszabályi rendelkezés, tekintettel arra, 

hogy az igénybevétellel arányos áthárítás tényállá-
sa nem áll fenn. Ekkor a jelenleg hatályos szabály 
szerint kell 20108. december 31-ét követően is eljár-
ni, amely alapján a költségátalányt bevételként kell 
elszámolni, s a bizonylattal igazolt és a bérbeadás 
érdekében felmerült kiadások pedig költségként ve-
hetők fi gyelembe.

Felvetődik az a kérdés, hogy megvalósul-e ez a 
követelmény abban az esetben is, ha a bérbeadó a 
bérlő által a bérleti díjon kívül fi zetendő közüzemi 
költségeket nem mérőóra (mérőórák) fogyasztási 
adatai alapján határozza meg, hanem mérőszám 
(pl. alapterület, légköbméter) alapján.

Álláspontom szerint ez a megoldás is elfogad-
ható, amennyiben a bérbeadó által használt mé-
rőszám valóban alkalmas a bérlő által generált fo-
gyasztás meghatározására. Remélhetőleg ezzel kap-
csolatban a közeljövőben az adóhatóság közzéteszi 
jogértelmezését.

Az igénybevétellel arányos átterhelés tényállá-
sának megvalósulását a bérbeadónak kell bi-
zonyítania. Ezt igazoló dokumentumok hiányá-
ban 2019. január 1-jétől nem jogosult az Szja tv. 
17. § (3a) bekezdése szerint eljárni.

Véleményem szerint a bérbeadó ugyancsak 
nem járhat el e rendelkezés alapján, ha a nála 
ténylegesen felmerült kiadásnál nagyobb ösz-
szeget hárít át a bérlőre. Ekkor szintén nem 
teljesül az igénybevétellel arányos átterhelés 
követelménye. A jogalkotói cél sem valósulna 
meg, mivel a bérbeadó által ténylegesen reali-
zált jövedelem nem nulla.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a bérbeadó 
által a bérlőre a bérleti díjon felül áthárított „téte-
leket” azok pénzügyi realizálásakor bevételnek kell 

BONÁCZ ZSOLT ROVATA

INGATLAN-BÉRBEADÁS 
BEVÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a 
bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) 6. §-a 
2019. január 1-jétől hatályba lépteti az Szja tv. 17. § (3a) bekezdését, amely az ingatlan-
bérbeadásból származó bevétel meghatározására vonatkozó szabályt fogalmaz meg. 
A cikkben ennek alkalmazásával kapcsolatban fejtem ki álláspontomat.
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tekinteni, valamint ezekből kizárólag a bérbeadást 
szolgáló kiadások szabályszerűen kiállított bizonylat 
alapján, a pénzügyi rendezés időpontjában költség-
ként is elszámolhatók.

A felek megállapodása alapján a bérbeadó attól 
függetlenül átháríthatja a bérlőre a nála felmerült 
kiadás(oka)t, hogy az(oka)t a szolgáltató(k) részére 
megfi zette volna. Továbbá az áthárított költségeket 
a bérlő nem feltétlenül abban az évben fi zeti meg a 
bérbeadó részére, amikor azt a bérbeadó a szolgál-
tató felé pénzügyileg rendezi.

A bérbeadó 2018-ban megkapja a közüzemi 
szolgáltatótól a számlát, amelynek fi zetési ese-
dékessége 2019-re esik.

A bérbeadó a számla alapján a bérlőre átter-
heli a közüzemi díjat, amelyet részére a bérlő 
még 2018-ban megfi zet. A bérbeadó a közüze-
mi szolgáltató részére a számla végösszegét 
csak 2019-ben fi zeti meg.

A vázolt esetben a bérbeadó a bérlőre áthá-
rított és a bérlő által megfi zetett közüzemi költ-
séget 2018-ban bevételként köteles elszámol-
ni, míg a közüzemi számla alapján a pénzügyi 
rendezés időpontja szerint 2019-ben költséget 
számolhat el.

Tegyük fel, hogy a közüzemi szolgáltatótól 
kapott számla esedékessége 2018-ra esik! A bér-
beadó az általa 2018-ban megfi zetett közüzemi 
költséget hárítja tovább a bérlő felé 2019. janu-
ár havi esedékességgel.

Ebben az esetben a bérbeadó az általa meg-
fi zetett közüzemi költségeket 2018-ban költ-
ségként köteles elszámolni, míg a bérlő által 
megfi zetett költséget a pénzügyi rendezés idő-
pontja alapján 2019-ben bevételként köteles 
fi gyelembe venni.

A példa azt szemlélteti, hogy a 2019. január 1-jétől 
hatályba lépő 17. § (3a) bekezdése olyan esetre vo-
natkozhat először, amikor a bérbeadó az áthárított 
költséget a bérlőtől 2018. december 31-e után rea-
lizálja pénzügyileg és ezt követően teljesít fi zetést 
azon személy felé, amelytől ezeket igénybe vette. Ez-
által az áthárított kiadás az új rendelkezés hiányában 
bevételként és költségként egyaránt jelentkezne.

Amennyiben a felek megállapodása szerint a bér-
leti díj magában foglalja a bérbeadónál felmerülő 
költségeket is (azaz a bérbeadó a bérlőtől kizárólag 
a bérleti szerződésben rögzített bérleti díjat követel-
heti), akkor 2019. január 1-jétől nem történik válto-
zás a jelenleg hatályos szabályokhoz képest. Ekkor a 

bérbeadónál felmerült költségek nem „viselkednek” 
áthárított költségként, így azokat költségként fi gye-
lembe veheti.

Az ingatlannal összefüggésben a bérlőnél jelent-
kező költségeket (a szolgáltatóval a bérlő áll szer-
ződéses kapcsolatban) a bérbeadó nem háríthatja 
át a bérlőre, így ezek jelenleg és a jövőben is a bér-
beadónál sem bevételként, sem költségként nem 
jelentkezhetnek.

Jogértelmezési dilemmák

Feltétlenül értelmezést igényel a jogszabály szöve-
gének következő része: „az ingatlan használatához 
kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személy-
től vásárolt szolgáltatásnak (így különösen a közüze-
mi szolgáltatásnak)”.

A jogszabály szövege a közüzemi szolgáltatást 
példálózó jelleggel említi, de ez a szabály minden 
olyan szolgáltatásra is vonatkozik, amely az ingatlan 
bérlő általi használatával összefüggésbe hozható 
(pl. vezetékes telefon és internet).

Például a bérleti szerződés szerint az ingatlan 
takarításáról a bérbeadó köteles gondoskodni, de 
annak költségét a bérleti díjon felül a bérlő viseli. 
Amennyiben a takarítást a bérbeadó külső szolgál-
tatótól rendeli meg és annak költségét az előzőek 
szerint átterheli a bérlőre, akkor a bérlőre átterhelt 
takarítási szolgáltatás nem bevétel, az igénybe vett 
takarítási szolgáltatás nem költség.

A szóban forgó szövegrész értelmezése amiatt 
bír jelentőséggel, mert a bérbeadó a bérleti díjon 
felül a bérlőre nem feltétlenül az általa megvásárolt 
szolgáltatások költségét hárítja tovább.

Amennyiben a bérbeadás tárgyát társasházban 
található ingatlan képezi, akkor nagyon gyakran a 
felek úgy állapodnak meg, hogy a bérlő a bérleti dí-
jon felül köteles megfi zetni a bérbeadót terhelő kö-
zös költséget is.

A lakásszövetkezet esetében az épület közös 
részei és a telek a lakásszövetkezetnek mint el-
különült jogalanynak a tulajdonát képezi, míg a 
lakások a lakásszövetkezet tagjainak tulajdoná-
ban állnak. 

A lakásszövetkezet a közös ingatlanrészek 
fenntartásával, az ingatlan üzemeltetésével 
szolgáltatást  nyújt a tagok részére. Ennek kö-
vetkeztében, ha a magánszemély lakásszövet-
kezet tagja, és ilyen minőségben tulajdonolt 
ingatlanát bérbe adja, s az ingatlan fenntar-
tásával kapcsolatban a lakásszövetkezet által 
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számlázott díjat átterheli a bérlőre, akkor más 
személy által nyújtott szolgáltatást terhel to-
vább.

A társasházi közös költség költségkénti elszámolá-
sával kapcsolatban a NAV honlapján az archív olda-
lakon a „Személyi jövedelemadó”-val kapcsolatos 
tájékoztatások között megtalálható a következő tá-
jékoztatás.

„2010.07.14.
A társasházi közös költség elszámolhatósága a 

bérleti díjból
[A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 74. § (7) bekezdés, 18. § (1)/a) pont]
Archív: 2018.01.01. 
A lakóingatlan bérbeadásakor ha a bérbeadó az 

önálló tevékenységből származó jövedelem szerinti 
adózási módot választotta és tételes költségelszámo-
lással kívánja meghatározni a bérbeadásból szárma-
zó jövedelmét, továbbá a felek a bérleti szerződést úgy 
kötik meg, hogy a bérlő a bérleti díjon felül a közüzemi 
díjakat is megtéríti a bérbeadó részére, akkor a bér-
beadásból származó bevétellel szemben többek között 
jellemzően előforduló és költségként elszámolható ki-
adás lehet az ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerű 
használatával kapcsolatosan felmerülő rezsiköltség is.

A társasházi közös költség, mint rezsiköltség a tár-
sasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. §-ában 
foglaltak szerint a tulajdonostársakat terheli, így a bér-
leti jogviszony megléte esetén sem válik a bérlő a közös 
költség megfi zetésére kötelezetté a tulajdonos helyett a 
társasház felé.

Ugyanakkor a társasházi közös költség tulajdonos 
helyett történő megfi zetése a bérlő részéről a bérle-
ti jogviszonyhoz kapcsolódó összegnek tekintendő (a 
bérbeadás adóalapjába tartozik, annak adójogi sor-
sát osztja), vagyis a bérbeadásból származó bevétellel 
szemben elszámolható, mint a rezsiköltségek egyike.

[APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 
5227233219]”

A szóban forgó tájékoztatás 2010-ben került ki-
adásra, s felvetődik a kérdés, hogy az abban foglal-
takat az adóhatóság jelenleg és a jövőben is képvi-
seli-e.

A közös költség költségkénti elszámolhatóságá-
val kapcsolatban felvethető az a kifogás, hogy an-
nak felmerülését nem a bérbeadás keletkezteti, azt 
a bérbeadónak akkor is fi zetnie kell, ha az ingatlant 
nem adja bérbe.

Értelmezésem szerint a fenti tájékoztatás a közös 
költség költségkénti elszámolhatóságot azzal indo-
kolja, hogy a bérlőre történő áthárítása következté-

ben a közös költség a bevétel részét képezi, amely 
miatt költségként is fi gyelembe vehető.

A bérbeadóra átterhelt közüzemi költségek, 
telefon-, internetszolgáltatás tekintetében is 
megfogalmazható az előbb hivatkozott kifogás. 
A szolgáltató által felszámított alapdíjak sem 
hozhatók közvetlen összefüggésbe az ingatlan 
használatával, hiszen azok fi x díjak, amelyek 
nem függnek a fogyasztás mértékétől, s akkor 
is felmerülnek, ha az ingatlan bérbeadása nem 
történik meg. Tudomásom szerint az adóható-
ság az alapdíjak költségkénti elszámolásával 
kapcsolatban ezen az alapon ez idáig nem tá-
masztott kifogást. Ez is azt támasztja alá, hogy 
a költségkénti elszámolás lehetőségét az a kö-
rülmény nyitja meg, hogy ezeket a bérlőre tör-
ténő áthárítás következtében 2018. december 
31-ig bevételként is számításba kell venni.

A 2019. január 1-jétől hatályba lépő változás kifeje-
zetten a magánszemélyeket terhelő adminisztrációs 
kötelezettségek csökkentését célozta.

Ezt fi gyelembe véve, ha a közös költség költség-
ként számolható el a 2018. december 31-ig hatályos 
szabályok szerint, akkor annak bérlőre történő át-
hárításakor alkalmazható az Szja tv. 2019. január 
1-jétől hatályos 17. § (3a) bekezdése, függetlenül 
attól, hogy a társasház a közös költség fejében nem 
nyújt szolgáltatást a bérbeadó részére.

Ellenkező esetben a 17. § (3a) bekezdés nem al-
kalmazhatósága folytán 2019. január 1-jétől a követ-
kező szabályok érvényesülhetnek:
  a bérleti díjon felül átterhelt közös költség be-

vételnek minősül és egyben költségként vehető 
fi gyelembe;

  a bérleti díjon felül átterhelt közös költség bevé-
telnek minősül, de költségként nem vehető fi gye-
lembe.

Abban az esetben, ha nem lakóingatlan képezi a 
bérbeadás tárgyát, előfordulhat, hogy a bérbeadó 
az ingatlant terhelő közterhet (építményadó, kom-
munális adó), valamint az őt tulajdonosként terhelő 
kötelezettségeket (vagyonbiztosítás díja, társasház-
ban levő ingatlan közös költsége, felújítási alapba 
teljesítendő befi zetés).

A biztosítási díj esetén a bérbeadó más személy-
től igénybe vett szolgáltatást terhel tovább. Azon-
ban ugyanaz a kérdés merül fel a biztosítási díjnál 
is, mint a közös költséggel kapcsolatban.

Az építményadó, kommunális adó esetén nincs 
szó más személytől igénybe vett szolgáltatásról, és 
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a költségkénti elszámolhatósággal kapcsolatban az 
előzőleg tárgyalt kérdés ugyancsak felmerül.

Álláspontom szerint ezen kiadások esetében is 
képviselhető az a jogértelmezés 2018. december 
31-ig, hogy a bevételkénti elszámolás kötelezettsé-
ge folytán költségként is elszámolhatók. 

Megítélésem szerint a törvénymódosítás célját 
fi gye lembe véve nincs semmi észszerű indoka an-
nak, hogy az említett kiadások (függetlenül attól, 
hogy mástól igénybe vett szolgáltatásról nincs szó) 
bérleti díjon felüli áthárítása esetén 2019. január 
1-jétől ne legyen alkalmazható az Szja tv. 17. § (3a) 
bekezdése. 

A jogszabályi rendelkezés szövegében szerep-
lő „igénybevétellel arányosan” kitétel álláspontom 
szerint azzal teljesül, hogy a bérlőre a használat 
időtartalmával arányos közös költséget, bizto-
sítási díjat, adóösszeget terhel át. Én a magam ré-
széről a „szolgálta tás” kifejezésre való hivatkozást 

pontatlan szövegezés ként értékelem, amely a jog-
alkotói céllal ellentétes jogalkalmazásra nyújt lehe-
tőséget.

Ha az adóhatóság részletes jogértelmezést 
nem ad ki az új szabály értelmezéséről, s a bér-
beadó nem kíván adókockázatot vállalni, akkor 
a bérleti díjba kalkulálja be azokat a kiadásait, 
amelyek nála nem más személytől igénybe vett 
szolgáltatásként merülnek fel. A bérleti díjban 
fi gyelembe vett kiadásokra nem vonatkozik a 
2019. január 1-jétől hatályos 17. § (3a) bekez-
dés. Ezzel viszont többlet adófi zetést generál, 
mivel a 17. § (3a) bekezdésének alkalmazása 
esetén kisebb bevétele, ezáltal kisebb jövedel-
me keletkezne.

Bonácz Zsolt
adószakértő

A költségelszámolás módszere

A jelenleg hatályos szabályok alapján a 10%-os költ-
séghányad alkalmazása már abban az esetben sem 
tekinthető kedvezőnek, ha éves szintén a bérbeadó 
által a bérleti díjon felül átterhelt költségek (felté-
telezve, hogy azok tételes költségelszámolás esetén 
költségként számolhatók el) összege meghaladja a 
bérleti díj és az átterhelt költségek éves szinten egy-
beszámolt összegének 10%-át.

Az új szabály alapján a 10%-os költséghányad al-
kalmazása kedvezőbb, feltéve, hogy a tételes költ-
ségelszámolás útján az adott évre fi gyelembe ve-
hető költségek nem haladják meg az éves szinten 
realizált bérleti díj 10%-át.

Magánszemély bérbeadó 2018-ban 1 200 000 Ft 
bérleti díjat és 400 000 Ft átterhelt költséget re-
alizált a bérlőtől. Más költségként elszámolható 
kiadás a bérbeadónál nem merült fel.

Ebben az esetben a magánszemély számára 
2018-ban a 10%-os költséghányad választása 
nem kedvező, mivel a tételes költségelszámo-
lás esetén kevesebb jövedelme keletkezik.

10%-os költséghányad alkalmazása esetén a 
jövedelem 1 440 000 Ft [(1 200 000 Ft + 400 000 
Ft) × 0,9].

Ezzel szemben tételes költségelszámolásnál 
a jövedelem 800 000 Ft (1 200 000 Ft − 400 000 
Ft).

Tegyük fel, hogy 2019-ben is ugyanez a hely-
zet.

A magánszemély számára 2019-ban a 10%-
os költséghányad választása már kedvezőbb, 
mivel a tételes költségelszámolás esetén ma-
gasabb jövedelme keletkezne.

10%-os költséghányad alkalmazása esetén a 
jövedelem 1 080 000 Ft (1 200 000 Ft × 0,9].

Ezzel szemben tételes költségelszámolás 
esetén a jövedelem 1 200 000 Ft lenne.

BONÁCZ ZSOLT ROVATA

A BEVÉTEL MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLY HATÁSAI
Az előző cikkben az Szja tv. 2019. január 1-jétől hatályba lépő 17. § (3a) bekezdését 
értelmeztük. A következőkben e rendelkezés hatásait tekintjük át.
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Tételezzük fel, hogy az átterhelt költségen 
kívül a bérbeadónak egyéb kiadásai is felmerül-
tek 2019-ben, amelyeket nem terhelt át a bér-
lőre, de költségként fi gyelembe vehetők! Ebben 
az esetben a 10%-os költséghányad alkalmazá-
sa akkor kedvezőbb, ha az egyéb kiadások ösz-
szege éves szinten nem haladja meg a 120 000 
Ft-ot (1 200 000 Ft − 1 080 000 Ft).

Személyi jövedelemadó-előleg levonása

A kifi zetőnek minősülő bérlőnek 2018. december 
31-e után sem kell levonni adóelőleget, ha a bérbe-
adó egyéni vállalkozó.

Viszont továbbra is köteles adóelőleg levonására, 
ha a bérbeadó nem volt kötelezett az adóhatóságnál 
adóalanyként bejelentkezni, ezért nem rendelkezik 
adószámmal sem. Az adóelőleg-levonási kötelezett-
ség akkor is terheli, ha a bérbeadó adószámmal 
rendelkező magánszemély, aki nem egyéni vállalko-
zóként folytatja bérbeadási tevékenységét.

Az első esetben a bérbeadó számviteli bizonyla-
tot, a második esetben számlát köteles kibocsátani 
az őt megillető bérleti díjról és a bérlőre átterhelt 
költségekről.

A 2019. január 1-jétől hatályos szabály kizárólag 
a személyi jövedelemadó megállapítására vonatko-
zik, a bérbeadó bizonylatolási kötelezettségét nem 
érinti.

A számlázási kötelezettség vonatkozásában (a 
jelenleg ismert információk alapján) 2019. január 
1-jétől változás nem történik.

A bérbeadó által a bérleti díjon felül a bérlőre 
átterhelt közüzemi költségek vagy más (előzőleg 
említett) költségek továbbra is beletartoznak a bér-
beadás adóalapjába, osztják annak áfabeli megíté-
lését.

Ez a szabály akkor is érvényesül, ha a felek a bér-
lő által a bérleti díjon felül fi zetendő közüzemi költ-
ségek összegét elkülönített mérőóra adatai alapján 
vagy valamely vetítési alap szerint, illetve fi x összeg-
ben (átalányban) határozták meg.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha a felek a bérleti dí-
jat úgy határozzák meg, hogy már magában foglalja 
a bérbeadónál felmerült költségek összegét is.

Tekintettel arra, hogy a bérbeadás járulékos költ-
ségei a bérleti díj részét képezik, ezért az adószám-
mal rendelkező magánszemély bérbeadónak a bér-
lő felé azokat is számláznia kell. A számlázási kötele-
zettség szempontjából nem releváns, hogy azokat a 
személyi jövedelemadózásban bevételként nem kell 
fi gyelembe venni.

Bérbeadás esetén a felek időszakonkénti elszá-
molásban állapodnak meg. A járulékos költségeket 
a bérleti díjjal együtt vagy attól elkülönülten is lehet 
számlázni.

Ha a bérbeadás adóköteles, vagy a bérbeadó az 
egyébként adómentes bérbeadására az adóköteles-
sé tételt választotta, akkor minden átterhelt költsé-
get 27% áfával növelten köteles továbbszámlázni a 
bérlő részére, függetlenül attól, hogy azt az ő szem-
pontjából terhelte-e áfa (építményadó, biztosítási 
díj, közös költség, a társasház felújítási alapjába fi -
zetendő összeg), illetve kedvezményes adókulccsal 
szerezte be (internetszolgáltatás).

Az adómentes bérbeadás esetén minden átter-
helt költséget áfa felszámítása nélkül köteles szám-
lázni, azaz a nála jelentkező bruttó (áfás) kiadást 
számlázza tovább.

A kifi zető az adóelőleget a bevételből kiindulva a 
magánszemély által tett adóelőleg-nyilatkozat alap-
ján köteles levonni.

2019. január 1-jétől a magánszemélynek arra is 
lehetősége van, hogy az elektronikus ügyinté-
zés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá-
lyairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti 
elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalma-
zásával az erre a célra létrehozott elektronikus 
felületen az adóhatóság felé tegye meg adóelő-
leg-nyilatkozatát. Ezt az adóhatóság elektroni-
kus úton továbbítja az adóelőleg levonására 
kötelezett kifi zető felé.

Az Áfa tv. 169. §-a nem tartalmaz olyan kitételt, hogy 
a bérbeadó az általa kiállított számlán (számviteli 
bizonylaton) köteles tételesen feltüntetni a bérleti 
szolgáltatás adóalapjának részét képező járulékos 
költségeket.

Az új szabály miatt a bérbeadó elemi érdeke, 
hogy ezt ennek ellenére megtegye (ez idáig is ez volt 
a szokásos gyakorlat), mivel ennek hiányában a kifi -
zető esetleg nem tudja meghatározni a bevétel ösz-
szegét az új szabály alapján, így az adóelőleg alapját 
sem állapíthatja meg.

Amennyiben az átterhelt költségek a számlán meg-
felelő részletezettséggel szerepelnek, akkor a kifi zető-
nek módjában állhat meghatározni, hogy az új szabály 
alapján melyeket nem kell a bérbeadó bevételének 
tekinteni. Ennek során ő is szembesülhet az előző cikk-
ben felvetett és nehezen  megítélhető kérdésekkel.

Bonácz Zsolt
adószakértő
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A garancia szó hallatán a jogban jártas olvasó rögtön a 
Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény, a további-
akban: Ptk.) gondol, hiszen abban önálló szerződési for-
maként jelenik meg a garanciaszerződés. A Ptk. 6:431. 
§-a szerint a garanciaszerződés, illetve a garanciaválla-
ló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, 
amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltéte-
lek esetén köteles a jogosultnak fi zetést teljesíteni.

A garancia szó egyben valamiféle erkölcsi biztosí-
tékot is jelent, amely egy határozott ígéret arra, hogy a 
kért eredmény bekövetkezik, a kért dolgot megteszik, a 
feladatot elvégzik. Ennek az előzetes ígéretnek a szerző-
désben való rögzítését várják el a szerződő felek.

Az üzleti élet szereplőinek célszerű a saját erkölcsi 
biztosítékrendszerüket felállítani, megfogalmazni és 
rögzíteni. Úgy gondolom, hogy ennek hiányában bár-
mely üzleti szereplő, valamely területen működő szol-
gáltató – s így a könyvelő is – ki van téve a mások által 
diktált viszonyoknak, körülményeknek. 

A könyvelői társadalom egy jelentős része sajnos 
még nem igazi vállalkozási szemlélet szerint működik. 
Erre a körre inkább jellemző – az anyagi, adózási meg-
fontolások alapján – a kiszervezett alkalmazotti szem-
lélet, amelyben a könyvelő az ügyfelek akaratának, 
utasításainak alávetve magát, sokszor messze nem a re-
ális piaci feltételek alapján dolgozik. Tehát nem elég az, 
hogy valaki valamilyen vállalkozási formában dolgozik, 
igazi piaci szereplővé is kell válnia. Ebben a szerepében 
szüksége van 
  természetesen a megfelelő szakmai képesítésre, az 

ahhoz tartozó nagyon széles spektrumú tudásra, il-
letve annak a gyakorlatban való alkalmazására; 

  az ismeretek folyamatos szinten tartására, aktualizá-
lására és bővítésére – ehhez szükséges (akár jogsza-

bályban előírt módon, akár önérdekből) a szakmai 
továbbképzéseken való részvétel; 

  az elvállalt feladatok ellátásához szükséges technikai 
feltételek rendelkezésre állására, annak működte-
téséhez szükséges infrastruktúrára (értsd ez alatt a 
tárgyi és személyi feltételeket);

  arra, hogy ismerje a saját határait – mely területek-
hez ért olyan mértékben, hogy felelősen el tudja lát-
ni az elvállalt, illetve rábízott feladatokat;

  a piaci viszonyok megfelelő ismeretére.
A szerződésben rögzített garanciavállalás nem más, 
mint annak a rögzítése, hogy a szolgáltató rendelkezik 
azokkal az előfeltételekkel, amelyek a vállalt feladat tel-
jesítéséhez szükségesek.

A Vezinfó Kft. kiadásában megjelent, Könyvelői 
biblia című könyvben egy olyan szerződéses mintát ál-
lítottunk össze, amely alapul szolgálhat egy könyvviteli 
szolgáltató számára, hogy a saját szerződését minél na-
gyobb biztonsággal összeállíthassa.

Ahogy a könyvben is kifejtettük, a könyvelői terüle-
ten a ténylegesen vállalkozói személet alapján működő 
könyvviteli szolgáltatók számára jó megoldás lehet a mű-
ködési kereteket tartalmazó Általános Szerződési Felté-
telek kidolgozása és alkalmazása. Ennek oka elsősorban 
az, hogy e területen a feladatok, az együttműködés felté-
telei igen gyorsan változnak. E változásoknak a korrekt – 
úgy a könyvelőt, mint az ügyfelet védő – követése csupán 
egy megbízási szerződés keretei között nehézkes, hiszen 
minden változtatásnál magát a szerződést kellene módo-
sítani. A gyakorlatban jobban használható az a rendszer, 
amelyben a könyvvezetési tevékenységre vonatkozó 
szerződés mögött egy, a szolgáltató tevékenységének, az 
ügyféllel szembeni elvárásainak részletes leírását tartal-
mazó feltételrendszer is van (a továbbiakban: ÁSZF).

DR. SALLAI CSILLA ROVATA

GARANCIÁK A KÖNYVELŐI 
SZERZŐDÉSBEN
Egyre többször merül fel egy új könyvvezetési szolgáltatásra vonatkozó megkeresésnél 
az a kérdés: milyen garanciákat tud adni a szolgáltató arra, hogy a munkája megfelelő 
színvonalú. Teljesen jogos a felvetés, hiszen a „lakva ismerszik meg az ember” elv alapján 
tényleg majd az együttműködés fogja bizonyítani, hogy a könyvvezetési szolgáltatás 
megfelel-e az ügyfél elvárásainak. De az éremnek van egy másik oldala is, hiszen a 
könyvelő joggal igényelhet garanciákat az ügyfelétől arra vonatkozóan, hogy a közös 
munkakapcsolat során az ügyfél sem él vissza helyzeti előnyével.
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A garanciavállalás a szerződéses együttműködés bi-
zalmi alapköve. A garanciavállalással a felek egyoldalú-
an kinyilatkoztatják azokat a tényeket, amelyek biztosít-
ják a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítését. 
Mivel az ÁSZF jellemzően egyoldalú kinyilatkoztatás, 
ezért a garanciák is jobbára a könyvelő oldaláról kerül-
nek megfogalmazásra. Az ügyfél oldaláról a könyvelő 
inkább igényt, elvárást nevesít itt.

A Könyvelői biblia című könyvben áttekintettük töb-
bek között azt is, hogy milyen jellegű garanciák megfo-
galmazása, rögzítése célszerű.

Az Ügyfélre és a Könyvelőre vonatkozó 
általános garancia

„A Felek garanciát vállalnak arra, hogy minden hátsó szán-
dék nélkül és tiszta üzleti alapon működnek együtt, il-
letve egymás munkájának, véleményének tiszteletben 
tartásával tevékenykednek a közös üzleti tevékenységük 
során.”

Talán evidensnek tűnő dolgok ezek, de mégis szük-
ségesnek tartjuk a kinyilvánításukat. Mivel itt szerződé-
ses viszonyról van szó, ezért a Ptk. elveinek fi gyelembe 
vételére szeretném felhívni a fi gyelmet.

„1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve]
(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése so-

rán a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően kötelesek eljárni.

(2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az 
is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi maga-
tartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

1:4. § [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság]
(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a 

polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható.

(2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett 
senki nem hivatkozhat.

(3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az 
is, aki maga felróhatóan járt el.

1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma]
(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést.
(2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkí-

vánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás 
nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő 
magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pó-
tolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem 
hárítható el.”

Ezek az elvek akkor kapnak kiemelten fontos szere-
pet, amikor nem azonos nagyságú, gazdasági súlyú vál-
lalkozások működnek együtt. Ilyen pedig a könyvvezeté-
si szolgáltatás gyakorlatában gyakran előfordul, hiszen a 
könyvelői szegmens jellemzően mikrovállalkozásokból 

áll, az e téren működő szolgáltatók pedig sok esetben 
közép- és nagyvállalkozásoknak is nyújtanak szolgálta-
tást. De a gyakorlatban sokszor még a kkv-szektorba 
tartozó ügyfelekkel szemben sem érvényesülnek ezek 
az elvek. 

A könyvelő garanciái

„A Könyvelő garantálja, hogy rendelkezik azon engedé-
lyekkel, illetve olyan képesítéssel bíró munkatársakkal, 
amelyeket a jogszabályok számára a vállalt munkafolya-
matok elkészítéséhez előírnak, illetve akik olyan szakmai 
ismeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a feladatok 
magas szintű ellátását.”

Az Szt. előírja a könyveléshez szükséges képesítést. 
E képesítés meglétének garanciája elégséges a szerző-
désben, de amennyiben az ügyfél kéri, természetes a 
jogosítványok bemutatása.

„151. § 
(1) A vállalkozó a 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli 

szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezeté-
sével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, 
az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével

a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve 
ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyv-
vizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szak-
képesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: mérleg-
képes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti 
bejelentést tett, vagy

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köte-
les megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, 
a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja 
megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól mente-
sül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámí-
tott) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év 
átlagában – ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 
10 millió forintot nem haladja meg.”

„A Könyvelő garantálja, hogy a kapott adatokból, infor-
mációkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel 
a mindenkori törvényi előírásoknak, megfelelő alapot 
biztosít a további feldolgozáshoz.”

Az üzleti évről készített éves beszámolóval szembeni 
alapvető elvárás abban áll, hogy a beszámoló (egysze-
rűsített éves beszámoló, összevont éves beszámoló) az 
Szt. előírásai szerint készüljön el, és ennek megfelelően 
megbízható és valós képet adjon a vállalkozó (a kon-
szolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.
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Ennek megfelelően a könyvelő az Szt. előírásainak és 
elveinek, valamint a vonatkozó adótörvényeknek meg-
felelően kell, hogy a munkáját végezze.

A könyvelő szakmaisága a garancia arra, hogy ezek a 
beszámolóval kapcsolatos elvárások teljesüljenek.

„A Könyvelő széleskörű és jelentős szakmai tapaszta-
lattal, segítőkész szakmai kapcsolatrendszerrel, valós re-
ferenciákkal rendelkezik. Rendelkezésére áll minden olyan 
jogforrás, szakirodalom, amely biztosíthatja az Ügyfélnél 
felmerülő kérdések leghatékonyabb kezelését. Ezzel a Köny-
velő komplex szolgáltatást és megbízható hátteret tud 
az Ügyfélnek nyújtani.”

A vállalkozások egy része azért könyveltet külső szol-
gáltatóval, könyvelőirodával, mert ott jóval több tudás 
és tapasztalat halmozódik fel, mint egy saját alkalma-
zott könyvelőnél. Ha a kiszervezett könyvelő is úgy érzi, 
hogy tudása, jártassága széleskörű, akkor ezt – bizalom-
erősítésként is – érdemes garanciaként nyújtani. 

Fontos a szakmai tudás folyamatos ápolása, fejlesz-
tése, bővítése, mert csak így tudja a könyvelő hatéko-
nyan támogatni az ügyfele tevékenységét. A könyvelő 
gyakran kilép a klasszikus adatrögzítő szerepből és tu-
dásán, tapasztalatain alapuló tanácsaival is segíti a vál-
lalkozást. Egy gazdálkodó életében számos olyan kérdés 
is felmerülhet, amelyben kikéri a könyvelő véleményét. 
Ezek korrekt megválaszolásához nagyon gyakran kell a 
szakirodalomban jogszabályokat, állásfoglalásokat, ér-
telmezéseket keresni. Biztonságot jelent az ügyfél szá-
mára, ha a könyvelő tudja, hol és hogyan találhat rá a 
szükséges válaszra.

„A Könyvelő a szerződés keretében teljesítendő fel-
adatokhoz jogosult a saját munkatársain kívül eseti vagy 
hosszabb időszakra külső közreműködők, illetve »alvál-
lalkozók« munkáját igénybe venni azzal, hogy azok garan-
táltan rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szüksé-
ges jogosítványokkal, szakértelemmel, illetve vállalják 
a titoktartási kötelezettség betartását. A Könyvelő a külső 
közreműködők, illetve „alvállalkozók” munkáját, mint saját 
tevékenységének eredményét adja az Ügyfél felé tovább, 
illetve azok munkájáért teljes mértékben – a saját tevékeny-
ségével megegyező – felelősséggel tartozik az Ügyfél felé.”

Munkaszervezési vagy gazdaságossági szempontok 
alapján dönthet úgy a könyvelő, hogy nem állandó sze-
mélyi állománnyal, hanem ún. „alvállalkozókkal” is dol-
goztat. Célszerű garantálnia az ügyfele felé, hogy ettől az 
ügyfél nem szenvedhet hátrányt. [Azért tettük idézőjel-
be az „alvállalkozó” kifejezést, mert ezzel is utalni szeret-
nénk arra, hogy itt nem a klasszikus értelemben vett (ld. 
építőipar) alvállalkozói viszonyról van szó. A könyvelő 
kapacitás pótlására, az általa nem végzett feladatokhoz 
olyan szakemberek szolgáltatását veszi igénybe, ame-
lyek révén ki tudja elégíteni az ügyfele igényeit, elvárá-

sait. Így számviteli szempontból itt jellemzően igénybe 
vett szolgáltatásról vagy közvetített szolgáltatásról be-
szélünk, de az ügyfelek által könnyebben érthető a köz-
napi értelemben vett „alvállalkozó” kifejezés.]

Számos olyan könyvelőiroda létezik, amelyben már 
csak a vezető a belső ember, egyébként pedig az önál-
ló könyvelő vállalkozók végzik a szakmai munkát. Ilyen 
struktúra esetén még nagyobb szerepe van az „alvállal-
kozók” munkájáért való garanciavállalásnak. 

„A Könyvelő az információbiztonság területén igyek-
szik minden tőle telhetőt megtenni az illetéktelenek 
információszerzésének megakadályozása érdekében. 
A Könyvelő az információvédelmi rendszeréről az Ügyfél 
kérésére részletes – de más ügyfeleire vonatkozó titoktar-
tási kötelezettségét nem sértő – tájékoztatást köteles adni.”

Célszerű a könyvvezetési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben külön is kitérni a 
titoktartási szabályokra. Ez nagyon fontos garanciális 
elem lehet a szerződéses viszonyban, hiszen a könyve-
lő olyan adatokkal, tényekkel, információkkal találkozik 
rendszeresen az ügyfelére vonatkozóan, amelyek a pia-
con értékkel bírhatnak, de legalábbis azok kiszivárgása 
hátrányos helyzetbe hozhatja az ügyfelet. Célszerű le-
het a titoktartáshoz kapcsolódó gyakorlati szabályokat 
is részletezni, amelyeknek része lehet a munkatársak 
viselkedési normáinak körbehatárolása és a könyvelő 
bizonyos információtechnológiai, illetve információbiz-
tonsági felszereltségének ismertetése. 

„A Könyvelő garantálja, hogy legjobb tudása alapján 
ítéli meg az Ügyfél által hozott bizonylatok mögötti gaz-
dasági eseményeket. Ha bármely bizonylattal vagy gazda-
sági eseménnyel kapcsolatosan kérdése merül fel, azt az 
Ügyféllel egyezteti. Ha a könyvelő nem kap választ, vagy 
nem egyértelmű választ kap a feltett kérdésre, úgy adózási, 
mind számviteli szempontból az általa legbiztonságosabb 
megoldást választja.”

A könyvelő ezzel a segítőkészségét nyilvánítja ki, 
amely azonban csak addig működhet, ameddig azok 
nem súrolják a jogszabályok adta kereteket. A könyve-
lőnek el kell határolódni a jogszabályok megsértésétől. 
Még akkor is a törvényesség útján kell maradni, ha ez-
zel véleménykülönbség alakul ki az ügyfél és a könyvelő 
között. Ez komoly szakmaetikai kérdés is egyben. Saj-
nos a könyvelői területre nincsenek külön etikai köve-
telmények megfogalmazva, így nem tudott általánossá 
válni sem a könyvelők, sem a könyvelők szolgáltatásait 
igénybe vevő vállalkozások számára egy elvárható (még 
vállalható) etikai normarendszer.

Örömteli azonban, hogy vannak olyan könyvelőiro-
dák is, akik megfogalmazzák és a honlapjukon nyilvá-
nosan vállalják a saját etikai szabályrendszerüket! Ezzel 
már az üzleti kapcsolat előtt is világossá válhat egy po-
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tenciális ügyfél számára az, hogy milyen értékeket kép-
visel a könyvelő.

„A Könyvelő garanciát vállal a GDPR-ral kapcsolatosan 
minden olyan eljárásra, amelyek a jelen ÁSZF által érintve 
vannak.”

A könyvviteli szolgáltató GDPR-ra vonatkozó belső 
szabályzatán túlmenően az ÁSZF-ben és/vagy a könyve-
lési szerződésben is célszerű nagyon pontosan megfo-
galmazni a vonatkozó szabályokat és garanciákat. (Sze-
retném hangsúlyozni, hogy nem az alkalmazott forma 
a lényeg, azaz, hogy az ÁSZF-ben, a szerződés szövegé-
ben, a szerződés egy mellékletében vagy egy külön nyi-
latkozatban szerepelnek a garanciák, hanem a garancia 
megfogalmazása.)

Ha ÁSZF-et alkalmazunk, akkor az alkalmazott eljárási 
rendet akár több témánál is taglalhatjuk, más-más oldal-
ról is megközelítjük. Így az ÁSZF-ben bizonyos témák több 
kérdésnél is tárgyalhatók. Célszerű kereszthivatkozások-
kal egyértelműen utalni az egyes kérdésekre. Cél: az ügy-
felek számára minél egyértelműbb tájékoztatást adni. 

A garancia egyébként is olyan kérdéskör, amely egy 
esetleges ügyfél és könyvelő közti vita esetén jobb, ha 
egyben mutatja a feleknek az együttműködéshez való 
hozzáállását. 

„A Könyvelő garanciát vállal, hogy a működésében olyan 
etikai és a belső rendjére vonatkozó szabályokat követ, 
amelyek a könyvelői szakmára és a működési feltételekre 
vonatkozó legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek.”

Célszerű minden vállalkozásnak és így a könyve-
lőirodának is valamilyen etikai szabályrendszerhez 
tartania magát. Sok szakmában létezik etikai kódex, 
amelyet általában az azon a területen működő érdek-
képviseleti szerv állít össze és a tagság előfeltétele az 
etikai kódexben foglaltak betartása. A könyvelőkre vo-
natkozóan – e könyv írásakor – nincs olyan szervezet, 
amely a szakmában ténykedők túlnyomó többségét 
tömörítené. (Ma jellemzően lokális és/vagy tevékeny-
ségüket a szakmai feladatok egy részére korlátozó 
szervezetek léteznek, amelyek csak a saját tagságukra 
és érdekkörüknek megfelelő etikai szabályokat fogal-
maznak meg.) 

Vannak azonban olyan – mély szakmai elhivatott-
sággal működő – könyvelők, könyvelőirodák, akik saját 
magukra már megfogalmaztak etikai kódexet. A saját 
normarendszer írásban történt rögzítésén kívül ez az 
ügyfélbizalom megteremtésének egyik nagyon jó esz-
köze is lehet. Ebben célszerű megfogalmazni a követ-
kezőket:
  a könyvelőiroda célja, víziója;
  a munkatársak ügyfelekhez való hozzáállása; 
  a munkához, szakmához való hozzáállás;
  a szakma más képviselőihez való hozzáállás;

  jogszabályokhoz való viszonyulás;
  társadalmi felelősségvállalás.

Emellett ajánlott egy irodai rend kidolgozása is, amely-
ben a munkatársak irodán belüli viselkedését foglalja 
össze a könyvelő. Ennek lehetséges kérdései – a teljes-
ség igénye nélkül – a következők lehetnek:
  az irodahelységek használata;
  az irodai eszközök használatának szabályai;
  a telefonálás szabályai;
  a hivatalos levelezés szabályai;
  öltözködési és viselkedési normák;
  az egymással való kommunikáció szabályai;
  iratkezelési rend stb.

„A Könyvelő rendelkezik referencialistával, amelybe az 
Ügyfél kérésére betekintést enged.”

A referencialista egy igen erős garancia, hiszen ebből 
az ügyfél láthatja, milyen jellegű ügyfelekkel dolgozik 
vagy dolgozott együtt a könyvelő.

Azon azonban érdemes elgondolkodni, mennyire 
tesszük közszemlére a referencialistát. Vannak olyan 
könyvelők, akik a honlapjukon a teljes ügyfélkört köz-
zéteszik. Mások viszont csak utalnak rá és kérésre meg-
mutatják az egész listát vagy annak csak egy részét, az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél iparágába vagy nagyság-
rendjébe tartozó cégeket. Mindenkinek el kell döntenie, 
melyik megoldást választja. 

Arra azonban nyomatékosan szeretném felhívni a 
fi gyelmet, hogy az üzleti titok és a GDPR-előírások mi-
att csak akkor szabad egy céget vagy vállalkozót meg-
nevezni a referencialistában, ha az ahhoz az engedélyt 
megadta!  

Az ügyfél garanciái

„Az Ügyfél elfogadja a Könyvelő belső munkaszerve-
zési rendszerét. Ennek keretében az Ügyfél a könyvelési, 
bérszámfejtési és egyéb bekért, illetve a munka megfelelő 
szintű elvégzéséhez szükséges anyagokat, információkat a 
Könyvelő által vagy a jelen ÁSZF-ben vagy egyedileg megha-
tározott időben és kijelölt csatornákon keresztül, a Köny-
velő által kommunikált munkaszervezésnek megfelelően 
bocsátja rendelkezésre.”

A könyvelő munkaszervezete is folyamatosan alakul 
annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon 
tudja kiszolgálni az ügyfeleit. Ebbe az ügyfél beleszólási 
köre csak korlátozott lehet és kizárólag a saját vállalko-
zásával (ügyfél mivoltával) kapcsolatos eljárásokra ter-
jedhet ki. A könyvelő oldaláról jogos elvárás az ügyfél 
garanciavállalása arra, hogy a könyvelőnél működtetett 
rendszert akceptálja. 

„Az Ügyfél garanciát vállal arra, hogy az elektroni-
kusan megküldött anyagainak adattartama azonos a 
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A szerző lapunknak küldött kézirata még az őszi 
adócsomag elfogadását megelőzően készült, ezért 
annak esetleges módosításait még nem tartalmaz-
za. (A szerk.)

1. A végrehajtási eljárás megindítása 

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
2018. január 1-jétől általános végrehajtási hatóság-

ÚJ SZABÁLYOK AZ ADÓVÉGREHAJTÁSBAN 
(2. RÉSZ) – KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Cikksorozatunk befejező részében az adóvégrehajtás foganatosításának közös 
szabályairól, illetve az egyes végrehajtási cselekményekről lesz szó. Az írásban – 
terjedelmi okok miatt – elsősorban azoknak az érdemi változásoknak az ismertetésére 
helyezzük a hangsúlyt, amelyek az új adóvégrehajtási törvény hatálybalépésével 
jelentek meg.

DR. CSÁSZÁR ZOLTÁN ROVATA

papíron rendelkezésére állóval vagy más elektronikus 
forrás által kiadottal (például pdf-fájlok, bank xls-export, 
számlázó xml-export).”

A könyvelők elemi érdeke haladni a kor technikai 
vívmányaival, lehetőségeivel. Könnyű belátni, hogy az 
emberi erőforrásokkal való pazarlás lenne az egyszer 
már elektronikus rendszerben feldolgozott adatokról 
készült nyomtatásokat újra kézi úton egy másik elektro-
nikus rendszerben manuálisan rögzíteni. Ezért a haté-
konyság fokozásának egyik módja az elektronikus adat-
állományoknak a könyvelésbe való beintegrálása. 

A könyvelők számára azonban igen nagy bizonyta-
lanságot jelent az elektronikus formában megkapott 
dokumentumok, állományok tartalma, illetve azok va-
lóságtartalma. Jogos a félelem, hogy az így kapott ada-
tok, információk nem valamilyen machináció eredmé-
nyével keletkeztek-e. A könyvelő – ezzel az ügyfél által 
elfogadott, valójában kicsit direkt módon az „ügyfélből 
kikényszerített” garanciavállalással is – igyekszik ezen a 
területen a saját biztonságát növelni. Hozzá szeretném 
azonban tenni, hogy ez a garancia önmagában nem 
helyettesíti azt az eljárást, amelyben a könyvelőnek – a 
lehetőségeihez képest – meg kell győződnie a kapott 
adatoknak, információknak a valóságtartalmáról. Ennek 
a kontrollnak számtalan módja lehet, amely az informá-
ciók jellege, az input vagy keletkező output adatok tech-
nikai jellemzői alapján változhat. 

„Az ügyfél akceptálja, hogy a Könyvelőnek eljárási kö-
telezettsége van a pénzmosásra és a terrorizmus fi nan-
szírozásának megakadályozására vonatkozó jogszabá-
lyok (továbbiakban: Pmt., Kit.) értelmében.”

Célszerű a vonatkozó szabályokat az ÁSZF-ben vagy 
a szerződésben külön is ismertetni azért, hogy az ügy-
fél is tisztában legyen a könyvelő bizonyos eljárásaival, 
kötelezettségeivel. Ide lehet azt az ügyféloldali kötelmet 
is venni, amely szerint az köteles a beazonosításában 
történt adatmódosulás esetén erről haladéktalanul tá-
jékoztatni a könyvelőt.

 „Az Ügyfél akceptálja a Könyvelőnek az üzleti titokra 
és a személyes adatok védelmére (GDPR) vonatkozó jo-
gait és kötelezettségeit illetve elvárásait.”

Ez az érem másik oldala! A gyakorlat azt mutatja, 
hogy a könyvviteli szolgáltatók jobbára csak arra gon-
dolnak, hogy mindent jól, szabályosan, a partner érde-
keinek sérelme nélkül csináljanak. Nem szabad azon-
ban elfelejtkezni arról a tényről sem, hogy a könyvelő 
is egy vállalkozás, egy piaci szereplő, így az ő adatai, in-
formációi is épp olyan védelemben kell (kellene), hogy 
részesüljenek, mint a könyvelőnél az ügyfélé. Célszerű 
a vonatkozó szabályokat külön is ismertetni azért, hogy 
az ügyfél is tisztában legyen a könyvelő bizonyos elvárá-
saival, vonatkozó eljárásaival.

Természetesen még számos garanciát lehet meg-
fogalmazni akár a könyvelő, akár az ügyfél oldaláról. 
Ezt mindenkinek saját magának kell a saját ügyfélköre, 
munkamódszerei alapján megtenni. 

Dr. Sallai Csilla
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gá vált, kibővült a végrehajtható okiratok felsorolása. 
Továbbra sincs változás abban, hogy a végrehajtható 
okiratban szereplő tartozásnak lejárt esedékességű-
nek kell lennie ahhoz, hogy a végrehajtás meginduljon, 
ezért lényeges az esedékességi időpontok meghatáro-
zása. Az egyes adók megfi zetésének esedékességét az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a további-
akban: Art.) 2. számú melléklete írja elő, míg a határo-
zatban megállapított adókat a jogerőre emelkedéstől 
számított 15 napon belül kell megfi zetni (kivéve, ha 
törvény eltérően rendelkezik). 

A NAV az adózót, illetve az adó megfi zetésére kö-
telezett személyt az adótartozás megfi zetésére fel-
hívhatja, amely felhívásban közli a tartozás összegét 
és határidőt szab a teljesítésre. A felhívás megelőzi a 
végrehajtást. 2018 előtt is volt lehetőség fi zetési felhí-
vásra, új elem azonban, hogy ennek a lehetőségét már 
a törvény (Avt.) is rögzíti. Lényeges azonban leszögez-
ni, hogy ez csupán egy lehetőség az adóhatóság szá-
mára, amivel nem kötelező élnie; dönthet akként is, 
hogy a végrehajtás megindítása előtt nem hívja fel az 
adózót a lejárt esedékességű tartozás kiegyenlítésére. 
(Téves tehát az az adózói magatartás, amely azt felté-
telezi, hogy a végrehajtás megindítását mindenképpen 
meg kell előznie egy felszólító levélnek; könnyen elő-
fordulhat ugyanis, hogy lejárt esedékességű tartozás 
következtében pl. inkasszálásra kerül a pénzforgalmi 
számla mindenféle előzetes fi gyelmeztetés nélkül). 
A végrehajtási cselekmény külön határozat vagy vég-
zés meghozatala nélkül foganatosítható; a végrehajt-
ható okiraton kívül a végrehajtáshoz továbbá nincs 
szükség külön intézkedésre sem (pl. végrehajtási lap 
kiállítása, végrehajtási záradék).

Van azonban egy esetkör, amikor az állami adó-
hatóság mindenképpen kiküldi a fi zetési felszólítást 
a végrehajtás megindítása előtt: abban az esetben, 
amikor az adózónak 10 ezer forintot meg nem haladó 
mértékű nettó adótartozása van. Ilyenkor az a szabály 
érvényesül, hogy a NAV további végrehajtási cselek-
ményt az átvezetésen kívül nem foganatosít. 

A végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselek-
mény foganatosításával indul. Végrehajtási eljárás 
megindítására akkor kerülhet sor, ha az adós a jogerős 
végrehajtható okiraton alapuló tartozását esedékes-
ségkor nem fi zette meg, és nem állnak fenn az eljárás 
megindítását akadályozó tényezők. 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 31. § (3) 
bekezdése hangsúlyozza, hogy a tartozást elsősorban 
átvezetéssel kell behajtani. Ezen túlmenően azonban 
nem tartalmaz szabályt arra nézve, hogy mely ese-
tekben milyen konkrét végrehajtási cselekményt kell 

(lehet foganatosítani). Az adóvégrehajtásban tehát 
nem érvényesül az egyes végrehajtási cselekmények 
kötelező sorrendisége. Az tehát, hogy az eljárás mely 
szakaszában milyen végrehajtási cselekményre kerül 
sor, általános esetben az eljáró adóvégrehajtó rendel-
kezésére álló adatok alapján meghozott döntésétől 
függ (kivéve az Avt. 21. §-ában foglalt esetkört, lásd 
a következő bekezdésben). Kötelező sorrendiség van 
ugyanakkor a tekintetben, hogy a végrehajtott össze-
get – a végrehajtási költségek elszámolását követően 
– a tartozás esedékességének sorrendjében (azonos 
esedékességű tartozás esetén a tartozás arányában) 
kell elszámolni. (Ettől eltérő szabályként a végrehajtott 
összeget – a végrehajtási költségek elszámolását kö-
vetően – elsőként a természetes személy jövedelem-
adójának előlegére, a levont adóra vagy a kifi zető által 
levont járulékokra kell elszámolni, szintén az esedé-
kességük sorrendjében.) 

Amint említettük, az Avt. 21. §-a egy bizonyos kör-
ben korlátozza az adóhatóság végrehajtási eszköztá-
rát: kimondja ugyanis, hogy a központi költségvetési 
törvényben rögzített összeghatár alatti (ez jelenleg 100 
ezer forint) tartozásoknál – ezeket kis értékű követelés-
nek nevezi – az átvezetésen kívül kizárólag hatósági át-
utalási megbízás és jövedelemletiltás foganatosítható. 

2. Átvezetés

A 2018. január 1-jétől hatályos szabályok a korábbiak-
hoz hasonlóan lehetővé teszik az adóhatóság számára 
a túlfi zetések tartozásokra történő átvezetésének le-
hetőségét. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a NAV adó-
tartozás mellett túlfi zetést is nyilvántart, utóbbi össze-
gét az általa nyilvántartott tartozásokra elszámolhatja, 
amelyről egyidejűleg az adóst is értesíti. Az elszámolás 
végrehajtási cselekménynek tekintendő, és annak si-
keressége esetén a tartozás a jóváírás napján a jóvá-
írás összegével megfi zetettnek minősül. 

3. A végrehajtás foganatosításának közös 
szabályai 

Az Avt. rögzíti, hogy a végrehajtás során, szükség ese-
tén állami kényszert is lehet alkalmazni annak érdeké-
ben, hogy az adós teljesítse a kötelezettségét. Az állami 
kényszer elsősorban az adós vagyoni jogait korlátoz-
hatja, kivételes esetben azonban a személyiségi jogait 
is érintheti (például az adóhatóság rendőri intézkedés 
megtételét kezdeményezheti, ha akár az adós, akár 
más személy akadályozni próbálja a végrehajtást, vagy 
saját, hivatásos állományú, jelen lévő tagja útján is biz-
tosíthatja az eljárás zavartalan lefolytatását). 
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2018-tól a NAV nem fordulhat önálló bírósági vég-
rehajtóhoz, az Avt. ugyanis kizárólag az önkormányzati 
adóhatóság számára biztosítja az önálló bírósági vég-
rehajtó igénybevételének lehetőségét.

Előfordul, hogy az adóhatóságnak hosszabb ideig 
külföldön tartózkodó adózótól kell tartozást beszed-
nie, ugyanakkor a magyar adóhatóságok végrehajtási 
cselekményeket főszabály szerint kizárólag Magyaror-
szág területén foganatosíthatnak. Annak érdekében, 
hogy a tartozások beszedhetőek legyenek, a törvény 
rögzíti, hogy az egybefüggően 183 napot meghaladóan 
külföldön tartózkodó belföldi illetőségű személy tarto-
zásának külföldön történő érvényesítése érdekében 
szükséges végrehajtási cselekményt (bizonyos nem-
zetközi egyezményekben szereplő jogsegéllyel érintett 
tartozások kivételével) az adópolitikáért felelős minisz-
ter által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese te-
szi meg. Ebben az esetben a végrehajtás alapjául szol-
gáló iratokat az adóhatóság az eljárás befejezéséig a 
közbeszerzési eljárás nyertese rendelkezésére bocsát-
ja. Nem szükséges ugyanakkor a közbeszerzési eljárás 
nyertesének igénybevétele akkor, ha a fi zetésre kötele-
zett személy a fi zetési kötelezettség érvényesítésekor 
belföldön tartózkodik (vagy képviseleti jogosultsággal 
rendelkező belföldi meghatalmazottja van). 

Az Avt. meghatározza az eljárási cselekmények fo-
ganatosításának időpontját. Helyszíni eljárás kereté-
ben végrehajtási cselekmények munkanapon, reggel 6 
óra és este 10 óra között foganatosíthatók. A végrehaj-
tó ugyanakkor a végrehajtást foganatosító adóhatóság 
vezetőjének írásbeli engedélye alapján időbeli korlátra 
tekintet nélkül, bármikor foganatosíthat végrehajtási 
cselekményt. Emellett amennyiben az egyéni vállalko-
zó illetve nem természetes személy adós üzemi, üzleti 
tevékenysége kívül esik a reggel 6 és este 10 óra közti 
időintervallumon, a végrehajtási cselekményeket az 
adós üzemi, üzleti tevékenységének folytatása alatt 
külön engedély nélkül elvégezheti.

4. Jövedelemletiltás, pénzügyi 
intézménynél kezelt összegre vezetett 
végrehajtás 

A bankszámlával is rendelkező adózóknál – ha a tarto-
zás összegére tekintettel a lejárt esedékességű követe-
lés valószínűsíthetően a pénzügyi intézmény által ke-
zelt összegre vezetett végrehajtással is behajtható – a 
leggyakrabban alkalmazott végrehajtási cselekmény a 
hatósági átutalási megbízás (köznapi nevén inkasszó). 
A pénzügyi intézmények, bankok jogszabályi kötele-
zettsége az adózók által megnyitott számlák bejelenté-
se az adóhivatal felé. A pénzügyi intézmények a ható-

sági átutalási megbízás foganatosításakor elsősorban 
a végrehajtó által benyújtott hatósági átutalási megbí-
záson feltüntetett bankszámláról teljesítik a tartozást, 
ugyanakkor elképzelhető, hogy az említett bankszám-
lán szereplő összeg nem elegendő a teljes tartozás ki-
egyenlítéséhez. Ez esetben az inkasszó kiterjeszthető 
a betétszerződés alapján, illetve takarékbetét-szerző-
dés alapján elhelyezett összegre is. Lényeges továbbá, 
hogy főszabály szerint a hatósági átutalási megbízást 
az adózó azon hitelkeretének terhére is teljesíteni kell, 
ami az említett számlákhoz kapcsolódik. 

Lényeges változás 2018. január 1-jétől, hogy a 
jövedelemletiltás alkalmazásának nem előfeltétele a 
helyszíni eljárás lefolytatása. 

Ha a számlán a teljesítéshez szükséges teljes fede-
zet nem áll rendelkezésre, a pénzügyi intézmény ma-
ximum 35 napig függőben tartja a hatósági átutalási 
megbízást. Ha az említett időintervallumon belül nem 
(vagy csak részben) sikerül a hatósági átutalási meg-
bízást teljesíteni, az ismét benyújtható az adós bank-
számlája ellen.

5. Jövedelemletiltás munkabérből, 
nyugdíjból

A jövedelem letiltása esetén a végrehajtó az adós mun-
káltatójának (egyéb rendszeres jövedelme kifi zetőjé-
nek stb.) küld egy letiltást, hogy az adós munkabéréből 
(egyéb ellátásából) a letiltásban szereplő összeget von-
ja le. A munkáltató köteles az említett részt a végrehaj-
tói letéti számlára utalni. A levont összeg jellemzően 
a nettó jövedelem egyharmada (de a pontos mérték 
eltérhet a jövedelem nagyságától, típusától függően; 
kivételesen legfeljebb a nettó jövedelem 50%-áig ter-
jedhet). A végrehajtás alól mentes az öregségi nyugdíj 
minimumának megfelelő összeg, illetve a bírósági vég-
rehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 74. §-ában 
található felsorolás arra nézve, hogy mely jogcímen 
járó juttatások mentesek végrehajtás alól (pl. anyasági 
támogatás, rokkantsági járadék, a munkanélküliek jö-
vedelempótló támogatása stb.). 

Az állami adóhatóság a jövedelemletiltást elektro-
nikusan küldi meg a munkáltató számára, a küldés a 
munkáltató elektronikus tárhelyére történik. 

2018. január 1-jétől új szabály, hogy a munkáltató-
nak a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül tá-
jékoztatnia kell az adóhatóságot a havonta letiltható 
jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló 
körülményekről, különösen a folyósított jövedelem 
összegéről. A munkáltató köteles továbbá az adóst 
tájékoztatni a letiltás foganatosításáról. Minden ki-
fi zetésnél a törvény szerint levonandó összeget a 
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végrehajtó által megadott azonosítóval, a megadott 
számlára kell utalni, amíg a levonások összege eléri a 
letiltásban szereplő összeget. Ha a letiltással érintett 
munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a munkálta-
tó köteles a magánszemélynek egy tartozáskimutatást 
átadni, amelyen szerepel, hogy mely végrehajtónak, 
mekkora összeget kell levonni a munkavállaló béréből. 
Ha pedig a munkáltató számára az új munkavállalója 
tartozáskimutatást ad át munkakezdéskor, az abban 
szereplő letiltásokat a munkáltatónak teljesítenie kell. 

Szintén újdonság 2018-tól, hogy mind a jöve-
delemletiltást, mind az összes többi végrehajtási ira-
tot az állami adóhatóság elektronikus formában küldi 
meg a munkáltatónak. Ez azt is eredményezi, hogy a 
munkáltatónak is elektronikus úton kell megküldenie a 
fentebb már hivatkozott tájékoztatását, az EBEV rend-
szeren keresztül benyújtható VHJOV adatlap kitöltésé-
vel. A végrehajtási iratok kézbesítésére az ún. EGYKE 
adatlap segítségével lehet megjelölni munkatársakat. 
A munkáltatónak az elektronikus úton kapott iratra 
szintén elektronikus úton kell válaszolnia. 

A munkáltató felel a levonások teljesítéséért. 
Amennyiben egy esetleges ellenőrzés során bizonyí-
tásra kerül, hogy a munkáltató a levonást önhibájából 
nem teljesítette, készfi zető kezesként felel a le nem 
vont összeg megfi zetéséért. Ha a mulasztás szándé-
kossága bizonyítható és a munkáltatón a tartozást 
nem lehet behajtani, a mulasztást elkövető személy 
(pl. a bérszámfejtő) is készfi zető kezesként felel. 

Ha a jövedelem letiltás alapjául szolgáló tartozást 
az adós egyéb módon teljesítette, az adóhatóság visz-
szavonja a jövedelemletiltást. Ha a visszavonás után 
a munkáltató mégis levonást teljesít, a levont össze-
get a NAV 8 napon belül, kamatmentesen visszatéri az 
adósnak. 

6. Az ingófoglalás szabályai 

Ingófoglalás foganatosítására a végrehajtási eljárás 
megindításával egyidejűleg vagy azt követően bármi-
kor sor kerülhet. Végrehajtás alá vonni kizárólag az 
adós tulajdonát képező ingóságokat lehet. Bizonyos 
mentesített vagyontárgyak kivételével minden olyan 
ingóság lefoglalható, amely az adós birtokában van, 
kivéve, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az 
harmadik személy tulajdonában áll. Mivel a végrehajtó-
nak a tulajdonjog kérdésében a foglaláskor szükséges 
döntenie, ezért ha a foglalásnál az érintett harmadik 
személy nincs jelen és az adós nem tudja bemutatni 
a harmadik személy tulajdonjogát igazoló dokumentu-
mokat, a kérdéses ingóság lefoglalását nem lehet mel-
lőzni (ilyenkor a harmadik személy a későbbiek során 

végrehajtási igénypert indíthat). A romlandó dolgok, 
illetve közeli lejáratú termékek foglalására, értékesíté-
sére speciális szabályok vonatkoznak. A végrehajtó a 
lefoglalt ingóságok értékét becsléssel határozza meg. 

2018. január 1-jétől több változás is hatályba lépett 
a korábbi szabályozáshoz képest az Avt. megalkotásá-
val. Az egyik módosítás gyakorlatias jellegű volt. 2017-
ig a végrehajtó a lefoglalt ingóságot (a zár alá vétel 
esetét kivéve) a foglalás helyén hagyta, így azt az adós 
egészen az értékesítésre történő elszállításig használ-
hatta. E szabály célja az volt, hogy az adós az értékesí-
tésig még használhassa a lefoglalt vagyontárgyat. Ezt 
a kedvező szabályt ugyanakkor némileg kiüresítette, 
hogy a lefoglalt vagyontárgy értékesítése iránt a fog-
lalástól számított 30 napon belül intézkedni kellett. En-
nek nyomán 2018-tól a törvény lehetővé teszi az azon-
nali elszállítást. Ha ezzel a lehetőséggel a NAV nem él, a 
lefoglalt vagyontárgyat az adós meghatározott időpon-
tig tovább használhatja.

A járműfoglalás szabályai is módosultak. A koráb-
bi szabályozás értelmében a nyilvántartás alapján az 
adós házastársa tulajdonában álló, de a házastársi kö-
zös vagyonba tartozó jármű csak helyszíni eljárás so-
rán volt lefoglalható, nyilvántartás alapján nem. Ezt a 
korlátozást megszünteti az új Avt. Ez azt jelenti, hogy 
az adóhatóság a járművet a járműnyilvántartásban 
rögzített adatok alapján is lefoglalhatja, amennyiben 
az adós a jármű tulajdonosaként van a nyilvántartás-
ba bejegyezve, illetve ennek hiányában is, ha a jármű a 
házastársi közös vagyonba tartozik. A végrehajtó a fog-
lalási jegyzőkönyv másolatának megküldése mellett 
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése érde-
kében megkeresi a közlekedési igazgatási hatóságot. 
A hatóság köteles a felhívásnak haladéktalanul eleget 
tenni. Ha ez lehetséges, a jármű törzskönyvét is le kell 
foglalni. Ha a jármű lefoglalását követő 6 hónapon be-
lül az adós a tartozását nem fi zeti meg, a végrehajtó a 
jármű forgalmi engedélyét is lefoglalja.

Az Avt. egyik jelentős újítása a követelések lefogla-
lása tekintetében, hogy lehetőséget teremt a kétoldalú 
elektronikus kommunikációra a NAV és a követelés-
foglalás kötelezettje között. 

2018. január 1-jétől megjelenik az adóvégrehajtási 
törvényben a fedezetcsere lehetősége, ami ügyfélba-
rát jogintézménynek tekinthető. A korábbi szabályo-
zás nem biztosított lehetőséget arra, hogy a lefoglalt 
vagyontárgyat feloldják a végrehajtás alól, még abban 
az esetben sem, ha a cserére felajánlani szánt vagyon-
tárgy értéke elérte vagy akár meg is haladta a lefoglalt 
ingóság értékét. Abban az esetben sem volt lehetőség 
cserére, ha a tartozás összege a végrehajtási eljárás 
során csökkent, és ez indokolhatta volna a lefoglalás 
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feloldását. Az adós érdekét szolgálja a 2018-től bizto-
sított fedezetcsere lehetősége, az alábbi feltételek sze-
rint (Avt. 50. §).

Az adóhatóság az adós méltánylást érdemlő körül-
ményére tekintettel – legkésőbb az árverés kitűzését 
megelőzően – előterjesztett kérelmére a lefoglalt ingó 
vagyontárgyat feloldja a foglalás alól, ha a tartozás 
megtérülése a feloldást követően is biztosított, illetve 
akkor, ha az adós olyan vagyontárgyat ajánl fel fede-
zetként, amely eléri vagy meghaladja a lefoglalt va-
gyontárgy piaci értékét. A vagyontárgy feloldására és a 
felajánlott vagyontárgy lefoglalására egyidejűen kerül 
sor. A fedezetcsere megvalósulhat az eljárás szünete-
lése és felfüggesztése alatt is; mindez azt is lehetővé 
teszi, hogy az adós a részére engedélyezett (és általa 
megfelelően teljesített) fi zetési könnyítés időtartama 
alatt kérhesse a már lefoglalt vagyontárgy feloldását 
annak érdekében, hogy a lefoglalt ingóság helyett egy 
alacsonyabb értéket képviselő vagyontárgy kerülhes-
sen lefoglalásra. 

7. Az ingatlanfoglalás és -végrehajtás 
szabályai 

Mivel az Avt. az egyes végrehajtási cselekményeknél 
sorrendiséget nem tartalmaz, az ingatlanvégrehajtás 
történhet egyidejűleg más végrehajtási cselekmények-
kel együtt, vagy akár lehet az első végrehajtási cselek-
mény is (fi gyelembe véve természetesen azt a végre-
hajtási alapelvet, mely szerint azt a cselekményt kell 
foganatosítani, amely az adóst a legkevésbé korlátoz-
za, ugyanakkor a végrehajtás a lehető legrövidebb idő 
alatt, a leghatékonyabban érje el a célját).

Az ingatlan lefoglalásának elsődleges feltétele, 
hogy az az adós tulajdonát képezze. Az ennek megfe-
lelő ingatlan korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható, 
függetlenül attól, hogy milyen művelési ágba tartozik 
(avagy művelés alól kivett ingatlan-e), milyen jogok, 
terhek vonatkoznak rá (nem akadály pl. az elővásárlási 
vagy a vételi jog sem). 

A 2017-ig hatályos szabályozáshoz képest az Avt. 
alacsonyabb összegben határozza meg az ingat lan-
végrehajtás összeghatárát. 2018-től ingatlan vég rehaj-
tásnak 500 ezer forint alatti tartozások esetén is helye 
lesz (kivéve a természetes személy és az egyéni vállal-
kozó adós, valamint a vele együtt élő közeli hozzátarto-
zók lakhatását közvetlenül szolgáló lakóingatlant).

Lényeges, hogy a méltányolható lakásigény mér-
tékének felső határát meg nem haladó nagyságú, az 
adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozók lakha-
tását közvetlenül szolgáló lakástulajdont a végrehajtás 
során csak akkor lehet értékesíteni, ha a végrehajtás 

más formái nem vezettek eredményre. A méltányol-
ható lakásigény mértékét a lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet hatá-
rozza meg. 

A NAV az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az 
ingatlanügyi hatóságot, s egyidejűleg erről az adóst is 
tájékoztatja. A földhivatal a megkeresés alapján a vég-
rehajtási jogot soron kívül bejegyzi az ingatlan-nyilván-
tartásba. Az ingatlan lefoglalása nem jelent elidegení-
tési tilalmat. Ha az adós a végrehajtási joggal terhelt 
ingatlant elidegeníti, az új tulajdonos köteles tűrni a 
követelésnek az ingatlanból történő kielégítését, an-
nak elárverezését. Jelzálogjogot alapítani a végrehajtás 
alá vont ingatlanon ugyanakkor csak a végrehajtási jog 
jogosultjának hozzájárulásával és csak akkor lehet, ha 
az a jogosult jogát nem sérti és nem hiúsítja meg a vég-
rehajtás célját. 

A fedezetcsere ingatlanvégrehajtásnál is lehetsé-
ges. A gyakorlatban korábban is számos esetben fel-
merült, hogy az adós a tartozás kiegyenlítésére olyan 
megoldásokat keressen, melyek számára kedvezőb-
bek (pl. hitel, családi kölcsön), mint az ingatlan érté-
kesítése. 2017-ig azonban nem volt arra lehetőség, 
hogy a már lefoglalt vagyonelemeket a végrehajtó a 
foglalás alól feloldja. 2018-tól azonban, amennyiben 
a tartozás megfi zetése nem kerül veszélybe, az Avt. 
lehetővé teszi az adós számára kedvezőbb kiegyenlí-
tés lehetőségét. 

A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítéséről – 
akár árverésen, akár árverésen kívül – akkor intézked-
het, ha a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló ingat-
lan-nyilvántartási határozat kézhezvételétől számított 
45 nap, vagy az ingatlan fekvése szerinti jegyző tájé-
koztatásának kézbesítésétől számított 60 nap már 
eltelt. 

Az árverés kitűzése előtt meg kell állapítani az in-
gatlan becsértékét, amely az értékesítés során kikiál-
tási árként jelenik meg. A becsérték meghatározása-
kor a forgalmi értéket kell alapul venni. Az ingatlant 
főszabály szerint beköltözhető állapotban kell értéke-
síteni. Bizonyos esetekben ugyanakkor lakottan kell 
árverezni (pl. ha az ingatlanban a végrehajtási eljárás 
megindulását megelőzően kötött, érvényes bérleti 
szerződés alapján bérlő lakik, vagy ha az osztatlan 
közös tulajdonban lévő ingatlanban a nem adós tu-
lajdonostárs lakik). Beköltözhetően kell értékesíteni 
az adós tulajdoni hányadát, ha a tulajdonostársak 
ingatlan használatára vonatkozó megállapodása vagy 
bírósági határozat alapján az adós a nem adós tulaj-
donostárs által használt ingatlan- vagy épületrésztől 
elkülönülten használható ingatlan- vagy épületrész 
használatára jogosult. 
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A végrehajtó az ingatlant az adós és a behajtást ké-
rők kívánságára, az általuk meghatározott vevő részé-
re árverésen kívül is értékesítheti.

8.  A végrehajtás során lefoglalt 
vagyontárgyak értékesítése

A végrehajtás során lefoglalt ingóságot, ingatlant elekt-
ronikus árverésen, hagyományos árverésen, árveré-
sen kívüli eladással vagy a törvényben meghatározott 
ingóságokat speciális értékesítési szabályok alapján 
kell értékesíteni. A lefoglalt ingatlant csak akkor lehet 
értékesíteni, ha a követelés egyéb végrehajtási cselek-
mény foganatosítása útján nem vagy csak aránytala-
nul hosszú idő múlva térülne meg. 

Nem változott az a szabály, hogy az ingatlanra az 
árverezhet, aki előlegként az ingatlan becsértékének 
10%-át legkésőbb az árverés megkezdéséig a vég-
rehajtónál letétbe helyezte, vagy az adóhatóság által 
közzétett számlára átutalta. Szintén hatályban maradt 
az a 2018 előtt is alkalmazott előírás, mely szerint az 
árverési vevőnek a vételár-különbözetet az árveréstől 
számított 8 napon belül kell megfi zetnie a végrehajtói 
számlára. 

Újdonság azonban 2018. január 1-jétől, és növel-
heti az ingatlan-árveréseken a licitálási kedvet, hogy 
immáron lehetőség nyílik arra, hogy az adóhatóság a 
vételár-különbözet megfi zetésére végzésben legfel-
jebb 60 napig terjedő halasztást engedélyezhessen (ha 

a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény 
ezt indokolttá teszi). Mindez könnyítést jelenthet, mivel 
korábban megengedő szabály híján a vevőnek 8 na-
pon belül mindenképpen meg kellett fi zetnie a teljes 
vételárat, ellenkező esetben elveszítette a letett előle-
get. A fi zetési halasztás engedélyezésének különösen 
a nagyobb értékű ingatlanoknál lehet jelentősége, ahol 
könnyebbséget jelent, hogy nem kell azonnal készpén-
zes fi zetéssel teljesíteni a kötelezettséget. 

Szintén újdonság 2018-tól a romlandó áruk érté-
kesítésére vonatkozó szabályozás megjelenése. Az ér-
tékesítés célja ezen lefoglalt áruk esetében az, hogy a 
lehető leggyorsabban és legmagasabb áron lehessen 
azokat értékesíteni. Az Avt. az adós számára 1 órát biz-
tosít arra, hogy megjelölje a vevőt, aki árverésen kívül, 
a becsértéken megveszi az árut. Ha a romlandó dolog 
értékesítésére ilyen módon nem kerül sor, a NAV a le-
foglalt romlandó dolgot árverésen értékesíti. Ez eset-
ben a NAV értesíti azokat a kereskedőket, akik előzete-
sen regisztráltak az adóhatóság által kezelt, romlandó 
dolgok forgalmazásával foglalkozó kereskedők adatait 
tartalmazó adatbázisba, és vállalják, hogy a végrehajtó 
által meghatározott időpontig az árverés helyszínén 
megjelennek. 

Dr. Császár Zoltán

Munkáltatói hozzájárulás, támogatói 
adomány

A törvény szerint a munkáltatói hozzájárulás mellett 
a támogatói adomány is a befi zető és a magánsze-

mély között fennálló jogviszonyból származó jöve-
delem, ha a befi zető és a magánszemély között nem 
áll fenn jogviszony, akkor egyéb jövedelem lesz [Szja 
tv. 28. § (1) bekezdés fb) alpontja]. Fontos szabály, 
hogy az adókötelezettség nem a magánszemély 

AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK 
ADÓZÁSI SZABÁLYAI 2019-BEN
Előző lapszámunkban megjelent cikkünkben elemeztük az önkéntes kölcsönös bizto-
sítópénztárakkal kapcsolatos szja-szabályok 2019-re vonatkozó változásait, viszont a 
november 13-án elfogadott T/2931. számú törvénycsomag jelentős változásokat hozott 
az önkéntes kölcsönös pénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, adomány, illetve a 
célzott szolgáltatás címén történő befi zetések adózási feltételeiben. Jelen írásunkban 
ezeket a változásokat ismertetjük.

KARÁCSONY IMRÉNÉ ROVATA

CAESAR CONSULTING
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egyéni számlájára történő jóváíráskor, hanem a 
befi zetéskor keletkezik [Szja tv. 9. § (2) bekezdés f) 
pont]. Bevételként a hozzájárulás, adomány forrá-
sául szolgáló összeget kell fi gyelembe venni, amely-
ből a megállapított jövedelem után a tagot terhelő 
közterheket a befi zetést megelőzően le kell vonni, il-
letve a befi zetőt terhelő közterheket (szocho, illetve 
szocho és szakképzési hozzájárulás) meg kell fi zetni 
[Szja tv. 9. § (3b) bekezdés]. 

Ezzel összefüggésben változnak az adóelőleg-
megállapítására vonatkozó szabályok is. A törvény 
kimondja, hogy az adóelőleg megállapításánál a 
kedvezmények (családi kedvezmény, családi járu-
lékkedvezmény, személyi kedvezmény stb.) össze-
gét elsőként a tevékenység ellenértékeként juttatott 
jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, 
járulékkal szemben kell fi gyelembe venni, és a te-
vékenység ellenértékének nem minősülő juttatáso-
kat (pl. a munkáltatói hozzájárulást) a kedvezmény 
érvényesítésekor ezt követően lehet fi gyelembe 
venni. Így például, ha valakinek a munkabér adóelő-
lege nem nyújt fedezetet a családi kedvezmény ér-
vényesítésére, a munkáltatónak érvényesítenie kell 
a járulékkedvezményt, s ha ez sem nyújt fedezetet, 
ezt követően csökkentheti a munkáltatói hozzájáru-
lás adóelőleg-alapját a fennmaradó családi kedvez-
ménnyel. Ennek a szabálynak abból a szempontból 
lenne különös jelentősége, hogy a kedvezmények 
ne „vonják el” a lehetőséget az adóról való rendelke-
zés elől. Az elfogadott törvény szerint a rendelkezés 
csak 2020. január 1-jén lép hatályba.

Az olyan adomány befi zetésekor, amelynek 
felhasználásáról a támogató nem rendelke-
zik nevesítetten magánszemély javára, sem a 
tagoknak, sem a támogatónak a befi zetéskor 
nem keletkezik jövedelme, így adókötelezettsé-
ge sem. Ha utóbb ebből az összegből a pénz-
tár döntése alapján mégis jóváírás történik a 
magánszemély egyéni számláján, a magán-
személynek egyéb jövedelemként keletkezik 
adókötelezettsége. Ezt a jövedelmet adóelőleg 
nem terheli, az adót és – mivel a szocho szem-
pontjából a pénztár nem minősül kifi zetőnek –, 
a szochót a magánszemélynek kell megfi zetnie 
a jóváírt összeg 84 százalékát alapul véve. 

Az adó feletti rendelkezési jogosultság kiterjed min-
den, a pénztártag javára a pénztárba (akár átutalás-
sal, akár befi zetéssel) teljesített összegre (nemcsak 
a  pénztártag által a  tagi jogviszonyára tekintettel 
befi zetett és az egyéni számláján jóváírt egyéb jö-

vedelmének minősülő összegre). Így tehát mind a 
befi zetett munkáltatói hozzájárulás, mind a támo-
gatói adomány alapján jóváírt összeg után a ma-
gánszemély adó-visszatérítésre jogosult, azaz ren-
delkezhet arról, hogy összevont adóalapja adójának 
az adókedvezmények levonása után fennmaradó 
részéből a saját befi zetései és a javára más személy 
által átutalt vagy más módon befi zetett összegek 
20 százalékát az adóhatóság utalja a pénztár pénz-
forgalmi számlájára, feltéve, hogy nincs ezer forintot 
meghaladó nyilvántartott adótartozása és egyéb, az 
Szja tv. 44/D. §-ában foglalt feltételeknek* is megfe-
lel [Szja tv. 44/A. § (1) bekezdés kiegészülő a) pontja, 
(2) bekezdés]. 

*Ha a magánszemély az adója meghatározott ré-
szének átutalásáról  önkéntes kölcsönös  pénztári nyi-
latkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban 
és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az 
állami adó- és vámhatóság által átutalt összeg (együt-
tesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot.

Példa

A munkáltató 2018-ban 100 ezer forintot fi zet a 
dolgozó javára munkáltatói hozzájárulás címén, 
amelyre tekintettel közterhével együtt 2018-ban 
140 710 Ft személyi jellegű egyéb ráfordítást szá-
mol el. Ugyanennyi költséget kíván viselni 2019-
ben is. 

A számítások levezetése: 

Munkáltatói 
hozzájárulás közterhei

2018-ban 2019-ben
1. A munkáltató költsége 140 710 Ft 140 710 Ft
2. Bruttó összeg 100 000 Ft 116 289 Ft
3. –  személyi 

jövedelemadó (15%)
– 17 443 Ft

4. –  egészségügyi járulék 
(7%)

– 8 140 Ft

5. – nyugdíjjárulék (10%) – 11 629 Ft
6. –  munkaerőpiaci járulék 

(1,5%)
– 1 744 Ft

7. A magánszemély közterhe – 38 957 Ft
8. A magánszemély egyéni 

számláján jóváírt összeg
100 000 Ft 77 332 Ft

9. A munkáltató közterhe 40 710 Ft 24 421 Ft
10. Adó-visszatérítés – 15 466 Ft
11. A magánszemély 

egyéni számlájára 
került összeg

100 000 Ft 92 799 Ft
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A példából látható, hogy 2019-ben az szja és az 
egyéni járulékok levonása után a munkáltató 77 332 
Ft-ot utalhat a magánszemély egyéni számlájára. 
Bár ezen összeg után a magánszemély 15  466 Ft 
adó-visszatérítésre jogosult, ennek ellenére megál-
lapítható, hogy a munkáltatói hozzájárulás befi ze-
tésekor a magánszemély egyéni számlájára a 2019. 
január 1-jétől érvényes szabályok szerint 7200 Ft-tal 
kevesebb összeg kerül, mint 2018-ban.

Célzott szolgáltatásra befi zetett összeg

A célzott szolgáltatásként befi zetett összeg a pénz-
tártagok egyéni számláin nem íródik jóvá. Ezért e 
juttatással összefüggésben a  pénztártagot közte-
her-fi zetési kötelezettség nem terheli. A  magán-
személy által – kiegészítő nyugdíjpénztári vagy 
kiegészítő egészségpénztári – célzott szolgáltatás-
ként megszerzett vagyoni érték (juttatás) adómen-
tes. A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem 
minősülő célzott szolgáltatásra befi zetett összeg 
továbbra is egyes meghatározott juttatásként lesz 
adóköteles, viszont a kiegészítő önsegélyező szol-
gáltatásra célzott szolgáltatásként befi zetett ösz-
szeg után 2019-től a befi zetéskor nem keletkezik 
adókötelezettsége sem a befi zetőnek, sem a ma-
gánszemélynek.

Ugyanakkor a kiegészítő önsegélyező szolgálta-
tásnak minősülő célzott szolgáltatás igénybevéte-
lekor a magánszemélynek a szolgáltatás értékének 
megfelelő egyéb jövedelme keletkezik, amely után 
az adót és a szochót a jövedelem 84 százaléka után 
a magánszemélynek az adóbevallásra előírt határ-
időig kell megfi zetnie. 

A kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem 
minősülő célzott szolgáltatások továbbra is adó-
mentesek maradnak [Szja tv. 1. számú melléklet 6.5 
és 6.10 pontja].

A következő táblázatban a kétféle célzott szolgál-
tatásra befi zetett összegek adókezelését mutatjuk 
be, feltételezve, hogy a munkáltató ugyanakkora 
költséget kíván viselni mindkét esetben (lásd a fenti 
táblázatot).

A példából látható, hogy a kétféle célzott szol-
gáltatásra fordított befi zetésből a kiegészítő önse-
gélyező szolgáltatásra célzott szolgáltatásként befi -
zetett összegből a magánszemély nagyobb értékű 

szolgáltatásra jogosult, viszont a rendelkezésre álló 
összeg felhasználásakor (pl. jelzáloghitel törleszté-
sére, beiskolázási támogatásra) – az ilyennek nem 
minősülő szolgáltatások közterheivel közel azonos 
– közterheket neki kell megfi zetni. 

Így például, amennyiben a munkáltató által be-
fi zetett 140 710 forintot a magánszemély lakáscélú 
jelzáloghitel törlesztésére fordítja (erre havonta leg-
feljebb a havi minimálbér 15%-áig van lehetőség), 
akkor a magánszemélynek az adóévben 40 777 Ft-
ot kell folyó jövedelmeiből befi zetnie az adóható-
ságnak. 

Ha a munkáltató a 140  710 forintot egészség-
pénztári célzott szolgáltatásra fi zeti be, akkor a 
magánszemély 100  000 Ft-ot használhat fel az 
egészségpénztár által nyújtott célzott szolgáltatás 
keretében igénybe vehető szolgáltatásra (például 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 
formájában), anélkül hogy neki egyéb kötelezettsé-
ge keletkezne. 

Karácsony Imréné
partner

Kiegészítő önsegélyező 
szolgáltatásnak 
nem 

minősülő
minősülő

célzott szolgáltatásra 
történő befi zetések

1. A cég költsége 140 710 Ft 140 710 Ft
2. Az önkéntes pénztárnak 

utalt összeg
100 000 Ft 140 710 Ft

3. A magánszemély 
rendelkezésére álló 
összeg (igénybe vehető 
szolgáltatás értéke)

100 000 Ft 140 710 Ft

4. A cég közterhe 40 710 Ft –
5. A magánszemély közterhe 

a szolgáltatás igénybe 
vételekor

– 40 777 Ft

6. –  személyi jövedelemadó 
(3. sor × 0,84 × 0,15)

– 17 729 Ft

7. –  szociális hozzájárulási 
adó (3. sor × 0,84 × 0,195)

– 23 048 Ft
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ADÓZÁS + SZÁMVITEL
2018–2019

Id pont:
2018. december 5–6., szerda-csütörtök, 09.00-16.15; regisztráció 8 órától

Helyszín:
MOHA Ház (1143 Budapest, Gizella út 42–44.)

E adók:
Gottgeisl Rita
Tóth Mihály

 

 

KIEMELT KÉPZÉS

Rés ételi díj l inek: már 19.855 Ft-tól*
összeg két agy több részt e  együttes jelentkezése esetén ér ényes, két napra és egy f  szól, és az áfát nem tartalmazza.

Jelentkezés a kiadó weboldalán:  www. ezinfo.hu

 Ráadásul ezért az árért még magas 

i szakmai napok a Vezinfónál

2018. december 3.

Gottgeisl Rita

1 2018. december 3.2 2018. december 4.3

2018. december 4.4 2018. december 10.

Gottgeisl Rita

5 2018. december 10.
ALANYI ADÓMENTESSÉG 

6

2018. december 11.7 2018. december 13.

Farkasné Gondos Krisztina, 

8 2018. december 13-15.
SZÁMLÁZÁSI ASSZISZTENS 
KÉPZÉS 


