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Horvátország EU csatlakozása

2013. július 1-jétől az Európai Unió további taggal, Horvátországgal bővül. A következőkben 

felsorolunk néhány praktikus tudnivalót, amelyekre érdemes odafigyelni a Horvátországgal 

folytatott ügyletek vizsgálatakor.

A csatlakozást követően elérhetővé válnak a horvát Közösségi adószámok (a HR tagállam
azonosítóját követően 11 számjegyből álló adószám). Horvát üzleti partnereink adószámának
érvényességének ellenőrzése, és összesítő jelentésekben történő feltüntetése kulcsfontosságú 
a közösségen belüli tranzakciók során (korábban áfa szempontból alapesetben termékimportról, 
és exportról beszélhettünk). Az ellenőrzést az alábbi honlapon keresztül is megtehetjük:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

A csatlakozást megelőzően indult, a csatlakozásig be nem fejezett vámeljárásokat az uniós szabályok
értelmében le kell zárni, figyelembe véve az egyes speciális vámeljárási szabályokat. 

Általános forgalmi adó szempontból az átmeneti szabályokat kell alkalmazni, különös tekintettel 
a folyamatban lévő speciális vámeljárási típusokra (Áfa törvény 282. §-a, mely 2013. július 1-jétől
hatályos).

Jó ha tudjuk – adómentesen juttatható 
a bölcsődei szolgáltatás

Szülés után a munkába visszatérés időpontja több szempontból is mérlegelés tárgyát képezi. Az egyik,

manapság legfontosabb négy betűs szempont a pénz. Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók jó,

ha tisztában vannak azzal, hogy a nem elhanyagolható költségtényezőt jelentő bölcsődei szolgáltatások

díját a munkáltatók adómentesen átvállalhatják. Tájékoztatásunk az adóhatóság hivatalos lapjában

megjelent állásfoglaláson alapul.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklet 8.6 pontja értelmében a nem pénzben
kapott juttatások közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott
„a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a közoktatásról szóló törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvény alapján, a hallgatónak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben
biztosított ellátás; …
c) bölcsődei szolgáltatás”.

Fontos megjegyeznünk, hogy ebben az esetben az adómentesség a juttatott bevétel nem pénzbeli 
formájára vonatkozik. Az említett törvény értelmében nem pénzben megszerzett bevételnek minősül
különösen az elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés.

A bölcsőde fogalmi jellemzőit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet
alapján kell vizsgálnunk. 

Ezen intézmények fenntartói állami és nem állami szervek (például egy munkáltató által a munka-
vállalók gyermekeinek ellátása céljából fenntartott bölcsőde) egyaránt lehetnek, az adómentesség
szabályai nem zárják ki egyik fenntartói kört sem.
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A tárgyalt juttatásokat a számvitelről szóló törvény a személyi jellegű egyéb kifizetések közé sorolja. 
A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény rendelkezései alapján az adózó által a vele munka-
viszonyban álló magánszemély, illetve azok közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb
kifizetésként elszámolt összeg a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként, ráfordí-
tásként elszámolható. 

Jó, ha tudjuk tehát, hogy a munkáltató nevére kiállított számla alapján a munkáltató adómentesen
adhat juttatást a munkavállaló, vagy a gyermek másik szülője részére. Hasonló szabályozást az óvodai,
és iskolai ellátás tekintetében is valószínűleg szívesen látnának az adóalanyok. Az adómentesség
dokumentálását minden esetben alaposan kell elvégezni, tekintve, hogy az adómentes juttatásokat 
az adóhatóság részletesen vizsgálhatja.

Hogyan kell helyi iparűzési adót fizetni 
évközi székhelyváltás esetén?

A naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó bevallásukat a naptári évet

követő május 31-ig kell benyújtaniuk ahhoz az önkormányzathoz, amely illetékességi területén

székhellyel rendelkeznek. Gyakran előfordul, hogy egy vállalkozás az üzleti év közben vált székhelyet.

Esetükben a legfontosabb kérdés, hogy milyen időszakra, melyik önkormányzatnál, milyen mértékű

adó fizetésére kötelezettek.

A helyi adókról szóló törvény alapján helyi iparűzési adóköteles az adott önkormányzat területén
mind ideiglenesen, mind állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A két típusnál az adó-
fizetési kötelezettséget azonban eltérő módszerrel kell meghatározni. A törvényben ismertetett
általános szabály szerint az állandó jellegű iparűzési tevékenység ismérve, hogy a vállalkozás
székhellyel illetve telephellyel rendelkezik az adott önkormányzat területén. Visszatérve kiinduló
kérdésünkhöz, miszerint mi a helyes adózási eljárás a székhely váltás alkalmával, azt a választ
kapjuk, hogy az adózót mind a régi, mind az új székhely (telephely) szerinti településen állandó 
jellegű iparűzési adókötelezettség terheli – ahogy azt a törvény is nevesíti – függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben, vagy egészben azon kívül folytatja. A háttér jogszabály szerint az
adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szűnik meg.

A szabályozás megértéséhez tekintsünk az alábbiakban egy gyakorlati példát, melyben figyelembe
vettük a Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. évi tájékoztatását is:

Egy Magyarországon helyi iparűzési adó fizetésre kötelezett vállalat székhelyét 2013. június 11-ével
egy másik önkormányzat illetékességi területére helyezi át. A korábbi önkormányzat területén 2013.
június 10-én megszűnteti tevékenységét. A vállalkozás normál üzleti éves, ezáltal adóbevallását
2014. május 31-ig szükséges teljesítenie mindkét székhelye vonatkozásában (a Minisztérium állás-
pontja szerint nem szükséges soron kívüli bevallást benyújtani a „megszűnt” székhely adókötelezett-
sége tekintetében). A szabályozás értelmében jelen vállalat mindkét településen állandó jellegű
iparűzési tevékenységet végez 2013 év során, ezért a törvényben szabályozott módon az adó alapját
a két önkormányzat között meg kell osztania (a Minisztérium tájékoztatása szerint jogszabálysértő
lenne egy az egyes önkormányzatokra pontosan időarányosan jutó adóalap elkülönítés pl. egyfajta
könyvviteli zárlat alapján).
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A fizetendő adóelőlegek esetében alapszabály szerint az előlegfizetési időszak a bevallás benyújtá-
sának esedékességét követő második hónap első napjától számított 12 hónapos időtartam. Mivel az
adózó a 2012. évre vonatkozó bevallását 2013. május 31-ig köteles teljesíteni, a 2013. évre (tárgy-
évre) vonatkozó előlegfizetési időszaka ennek megfelelően 2013. július 1. és  2014. június 30.
között áll fenn. Az erre jutó előlegrészleteket 2013. szeptember 15-ig, illetve 2014. március 15-ig
kell befizetni.

A székhelyváltás során az előlegfizetés is kérdéseket vethet fel. Példánkban az első önkormányzat
területén bár már nem végez a társaság adóköteles tevékenységet, a korábbi bevallása alapján
(2013. május 31-ig beadott bevallása alapján, mely végrehajtható okirat) 2013 szeptemberére, és
2014 márciusára viszont továbbra is fennáll az adóelőleg fizetési kötelezettség. A Nemzetgazdasági
Minisztérium tájékoztatása alapján a korábban bevallott adóelőleg a székhelyváltás, és az idő-
közben beadott változás bejelentők hatására nem annulálódik, így a felesleges adóelőleg fizetés
elkerülése érdekében érdemes lehet kérni a bevallott adóelőleg mérséklését. A második önkor-
mányzat felé ugyanazok az előlegfizetési időpontok (2013. szeptember 15. és 2014. március 15.),
mint a korábbi székhely esetében.

A fentiekből adódóan a székhelyváltással kapcsolatos körülmények tisztázása minden vállalkozás
számára nagy körültekintést igényel, aminek következményeképpen az esetleges iparűzési adó-
ellenőrzések során megállapított adóhiányok, adóbírságok és késedelmi pótlékok mérsékelhetővé
válnak.

Végezetül szeretnénk megjegyezni a helyi iparűzési adóra vonatkozó 2013. évi változásokkal össze-
függésben, hogy érdemes lehet elkülöníteni az export értékesítéshez kapcsolódó eladott áruk be-
szerzési értékét, és közvetített szolgáltatást, tekintve, hogy ezen tételek teljes mértékben csökkentik
az adó alapját (az új, sávos adóalap csökkentés nem áll fenn ebben az esetben).

Fókuszban a külföldi munkavállalók biztosítási
jogviszonya

A magyarországi társadalombiztosítás útvesztőiben igen könnyű eltévedni. Ez főleg arra az esetre igaz,

amikor munkáltatóként külföldi magánszemélyt alkalmazunk. A következőkben a külföldiek biztosítási

jogviszonyával kapcsolatos legfontosabb iránymutatásokat foglaljuk össze.

Kit tekinthetünk külföldinek?

A társadalombiztosítás szempontjából külföldinek minősül minden természetes személy, akit nem
kell belföldinek tekinteni. Ez a megfogalmazás egyszerűnek tűnik, már csak azt kell hozzá tudni,
hogy ki minősül belföldinek. A Tb.j.4.§. u.) pontja alapján belföldi az a magánszemély, aki Magyar-
ország területén, lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
bevándorolt, letelepedett jogállású személy, valamint szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek.

A fentiek alapján el kell dönteni a munkáltatónak, hogy az alkalmazni kívánt magánszemély melyik
kategóriába tartozik. 
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A jogviszony jellege

A munkavállaló jogállásának meghatározása után a munkaviszony jellegét kell definiálnunk. 
A mai gazdasági életben a vállalkozások jellemzően kiküldetésben, esetleg belföldi munkaviszony-
ban foglalkoztatják a külföldről érkező szakembereket. A két státusz alapvetően befolyásolja az
alkalmazott magyarországi jogviszonyát. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kiküldetés esetén
feltételezhető egy esetleges, a kiküldő országban fennálló biztosítási jogviszony, míg a belföldi
jogviszonyban előfordulhat, hogy nincs ilyen.

Biztosítási jogviszony kiküldöttként

Az Európai Unióhoz való csatlakozás napjától Magyarországra többségében a Közösségi országokból
érkeznek munkavállalók, így hazánkban is alkalmazandók a szociális biztonsági rendszerek koor-
dinációját szabályozó rendeletek. Ezeknek a rendeleteknek az a célja, hogy kiküszöböljék a több
tagállamban fennálló biztosítási jogviszonyokat, illetve azt, hogy valaki biztosítás nélkül maradjon.

A 883/2004 EK Rendelet 12. cikke alapján kiküldött az a személy, aki a tagállamok egyikében
munkavállalóként olyan munkáltató alkalmazásában áll, aki tevékenységeit szokásosan abban a
tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba küld, hogy a munkáltató
nevében ott munkát végezzen, feltéve, hogy az ilyen munkavégzés várható időtartama a huszon-
négy hónapot nem haladja meg. 

A kiküldött jogviszony esetében a külföldi munkavállaló alapvetően a kiküldő országban biztosított,
de ennek tényét bizonyítani kell a magyarországi hatóságok felé is. Az erre a célra rendszeresített
nyomtatvány az A1-es igazolás, amely tartalmában a következő munkáltatói nyilatkozatról ad
tanúsítványt:

» a munkavállaló a kiküldetés kezdőnapját megelőzően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással 
(nem feltétlenül a kiküldő munkáltatónál) 

» a munkáltató a kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fenntartja a munkaviszonyt a kiküldött 
munkavállalóval

» a munkáltató a kiküldetés időtartalma alatt is folyamatosan teljesíti a járulékfizetési kötelezett-
ségét

» a munkáltató a munkavállalót nem abból a célból küldi ki, hogy egy korábban kiküldött munka-
vállalót felváltson

» a munkáltató a kiküldetési időszak lejártával biztosítja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását

A mai gazdasági életben olyan eset is előfordul, hogy a külföldi munkavállalót magyar munka-
viszonyban foglalkoztatja a munkáltató, azonban a magánszemély egy másik EU tagállamban 
biztosított. A Rendelet 16. cikke alapján több tagállam, illetve ezek illetékes hatóságai közös 
megállapodással eltérhetnek attól, hogy a személy Magyarországon legyen biztosított. A kivétel
megállapítására irányuló kérelmet abban az államban kell beadni – lehetőség szerint a munkáltató-
nak és a munkavállalónak közösen – amelyben az adott munkavállaló a továbbiakban is biztosított
kíván maradni.

Gyakran előfordul, hogy a munkavállaló nem az Európai Unió térségéből érkezik hazánkba, így 
az ő foglalkoztatása viszonylag egyszerűbb. A harmadik országbeli személyek a munkaviszonyuk
alapján Magyarországon válnak biztosítottá (feltételezve, hogy nincs az adott országgal TB egyez-
mény), így a társadalombiztosítási jogállásuk megegyezik a belföldi munkaviszonnyal rendelkező
alkalmazottakéval. Harmadik országbeli kiküldött esetében megtörténhet, hogy nem válik biztosí-
tottá, mert a munkavégzésének időtartama a két évet nem haladja meg és a Tbj. törvény szerint 
nem minősül belföldinek.
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Igazolások a biztosításról

Az A1-es igazolás megléte mentesíti mind a munkáltatót mind a munkavállalót a magyarországi
járulékfizetési kötelezettség alól, vagyis a magánszemélytől ebben az esetben csak a személyi
jövedelemadót szükséges levonni illetve a magyarországi foglalkoztatónak nem kell megfizetni 
a 27%-os szociális hozzájárulási adót és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

Harmadik országból érkező külföldi személy foglalkoztatásának megkezdése előtt a következő
teendőink vannak: a TAJ szám és az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról”
elnevezésű nyomtatvány igénylése az illetékes Egészségbiztosítási Pénztártól illetve a biztosítási
jogviszony bejelentése a NAV felé a 13T1041-es nyomtatványon. Ami a járulékfizetési kötelezett-
séget illeti, az alkalmazott béréből a személyi jövedelemadón kívül le kell vonni a 18,5%-os egyéni
járulékot is. A munkaadónak teljesíteni kell a 27%-os szociális hozzájárulási adó és 1,5%-os szak-
képzési hozzájárulási kötelezettséget a NAV felé.

Amennyiben a fentiek alapján meg tudjuk határozni a külföldi munkavállalónk biztosítási jog-
viszonyát, akkor kiemelten figyeljünk arra, hogy az ehhez kapcsolódó igazolásokat gondosan 
őrizzük meg. Tapasztalataink alapján az A1-es igazolások meglétét a NAV revizorai egy esetleges
ellenőrzés során biztosan vizsgálják.

Abban az esetben, ha az alkalmazottat TAJ számmal foglalkoztatjuk, akkor arra kell különös tekin-
tettel lenni, hogy a bejelentést a foglalkoztatás megkezdésekor azonnal tegyük meg, mivel ennek
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után. 

A gyakorlatban a társadalombiztosításra az a legjellemzőbb, hogy az esetek önmagukban egyediek,
ezért érdemes tehát minden körülményt alaposan megvizsgálni. Amennyiben a fenti útmutatásokat
figyelembe vesszük, a jogállások tisztázása egyszerűbbé válhat, és az út végére eljuthatunk a leg-
optimálisabb megoldáshoz.

A1-es igazolás

TAJ szám,

13T1041
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