
A láncügyletek adójogi megítélése egy újabb Európai Bírósági
eset alapján

Szerző: László Tamás   
tamas.laszlo@wtsklient.hu

Korábbi cikkeinkben már be-
számoltunk olyan fontos Euró-
pai Bírósági döntésekről, ame-
lyek befolyásolhatják a nemzeti
adóhatóságok gyakorlatát is.
Ilyen volt például a lízing áfa-
beli megítélésével vagy a for-
dított áfával kapcsolatos ítélet.
Az elmúlt hónapokban megint
több fontos Európai Bírósági
ügyben született döntés, ame-

lyeket érdemes kicsit közelebbről szemügyre venni. A jelen cikkemben bemutatott, 2018. február
21-én született ítélet azt részletezi, hogy láncügyletek esetében melyik tranzakcióra kell alkal-
mazni az áfamentességet, valamint, hogy a tévesen felszámított áfa levonható-e.

Láncügyletek kezelése 

A C-628/16. sz. ügyben, amely a láncügyletek adójogi megítéléshez ad új támpontot, a BP Marke-
ting GmbH, mint német adóalany kőolajtermékeket értékesített az Ausztriában áfanyilvántartásba
vett BIDI Ltd-nek. Az előre történő fizetést követően a BP Marketing átadta a BIDI-nek a szóban forgó
kőolajtermékek elszállítására jogosító szállítási számokat és szállítási igazolásokat. A BIDI kötele-
zettséget vállalt, hogy gondoskodik a termékek Németországból Ausztriába történő szállításáról. 
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Kedves Olvasónk!

Magunk mögött hagytuk a
2017. évi szja-bevallások május
22-ei beadási határidejét, és
őszintén remélem, hogy az éves
beszámolókkal, illetve a társa-
sági és iparűzési adóbevallá-
sokkal is mindenki elkészült,
tekintettel a május végi bekül-
dési határidőkre. A GDPR elő-
írások betartása miatt immár
még elkötelezettebb olvasói
táborunk joggal kérdezheti
hát, hogy mihez kezdjen a má-
jusi hírlevelünkkel.

A javaslatom a következő: aki
teheti, vigye haza a laptopján a
hírlevelet, és a legkényelme-
sebb karosszékben ülve, egy
itallal a kézben lapozzon bele
az elmúlt hetek stresszes idő-
szakát feledő, de a szakmai
kíváncsiság érzését lekapcsolni
nem tudó érdeklődéssel. A té-
máink ezúttal is érdekesek, a
nyár pedig immár tapintható
közelségbe került!

Kellemes időtöltést kívánok!

Lambert Zoltán
ügyvezető partner A WTS Global újra az év legjobb közvetett adó cége Európában

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a WTS Global vehette át a
„European Indirect Tax Firm of the Year” díjat az ITR 2018. évi
European Tax Awards versenyének díjátadó gáláján május 17-én
Londonban. A német WTS elnyerte a „Germany Transfer Pricing
Firm of the Year” címet, az osztrák partnercég, az ICON Ausztria,
az ukrán WTS Consulting pedig Ukrajna legjobb adótanácsadó
cége lett. A Sorainen a balti államok legjobb adótanácsadó
cége és legjobb transzferár cége kitüntetést is elhozta.
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Az áfakezelés helytállóságának
megállapításához tudnunk kell,
hogy:

→ láncértékesítésben veszünk részt,
→ ki fuvaroztatja az árut, 
→ ki milyen adószámot ad meg az 

ügylet során.

https://wtsklient.hu/2017/10/31/lizing-afa-beli-megitelese/
https://wtsklient.hu/2017/10/31/lizing-afa-beli-megitelese/
https://wtsklient.hu/2017/05/04/jogtalan-nav-adobirsag/
https://wtsklient.hu/2017/05/04/jogtalan-nav-adobirsag/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1524311771910&uri=CELEX:62016CA0628
https://wtsklient.hu/2018/05/24/wts-global/
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A BIDI azonban újra értékesítette a termékeket a Kreuzmayr
GmbH-nak (szintén osztrák adóalany) anélkül, hogy a BP Marke-
tinget tájékoztatta volna, és megállapodtak abban, hogy a
Kreuzmayr szállíttatja el a kőolajtermékeket Németországból
Ausztriába, melyet meg is tett. A BP Marketing úgy ítélte meg,
hogy a BIDI javára teljesített értékesítések közösségen belüli
mentes értékesítések voltak, míg a BIDI osztrák áfával növelten
számlázott a Kreuzmayr felé. A Kreuzmayr ezt követően az
árukat adóköteles tevékenységéhez használta fel, és levonta az
előzetesen felszámított áfát.

Egy adóellenőrzés során azonban kiderült, hogy a BIDI nem val-
lotta be és nem fizette meg az osztrák áfát, amiről a Kreuzmayr
nem szerzett tudomást. A BIDI ezt azzal indokolta, hogy a
Kreuzmayr számára történő szállításokat Németországban szám-
lázták ki, azok tehát adómentesek voltak, következésképpen
Ausztriában nem voltak adókötelesek. Az ellenőrzést követően a
BIDI áfát nem tartalmazó helyesbítő számlákat állított ki a
Kreuzmayrnak, azonban nem térítette meg a Kreuzmayrnak a
korábban megfizetett áfát, mivel fizetésképtelenné vált.

Áfamentesség és adólevonás a láncügyletek során

Az ügy több bíróságot is megjárt Ausztriában, végül az osztrák
szövetségi pénzügyi bíróság az Európai Unió Bíróságához fordult
jogértelmezésért. Kérdésük a Bírósághoz röviden az volt, hogy a
leírt esetben a két tranzakció közül melyik (azaz a BP Marketing
és a BIDI közti vagy a BIDI és a Kreuzmayr közti) ügylet áfamentes,
valamint, hogy a Kreuzmayr által tévesen levont áfa az adósem-
legesség és a bizalomvédelem elvét figyelembe véve levonásba
helyezhető-e.

A Bíróság ítélete szerint a kérdéses esetben a második ügyletre
alkalmazható a mentesítés, az indoklás szerint azért, mert a
tulajdonosként való rendelkezési jog második átruházására a
közösségen belüli szállítás megtörténte előtt került sor, azaz a
BIDI már azelőtt rendelkezett a termékek feletti tulajdonjog-
gal, hogy azokat Németországból átszállították volna Ausztriába. 

A másik kérdés kapcsán a Bíróság kimondta, hogy amennyiben
egy két egymást követő, csak egy közösségen belüli szállításhoz
kapcsolódó értékesítésből álló lánc keretében történő második
értékesítés a közösségen belüli értékesítés, akkor a bizalom-
védelem elvét úgy kell értelmezni, hogy a végső vevő, aki jogo-
sulatlanul érvényesítette az áfalevonáshoz való jogát, az előze-
tesen felszámított adó jogcímén nem vonhatja le – kizárólag az
értékesítését tévesen minősítő köztes gazdasági szereplő által
átadott számlák alapján – az értékesítőnek megfizetett hozzá-
adottérték adót. Fontos azonban, hogy a Bíróság véleménye
szerint a Kreuzmayr a BIDI-nek tévesen megfizetett adót vissza-
kérheti a BIDI-től.

A fenti jogeset ismét megerősíti, hogy láncügyletek esetében
mennyire oda kell figyelni a részletekre: minden esetben tud-
nunk kell azt, hogy láncértékesítésben veszünk részt, illetve azt,
hogy ki fuvaroztatja az árut, és ki milyen adószámot ad meg az
ügylet során. Ezen információk birtokában tudjuk csak biztosan
megállapítani, hogy az áfakezelés helytálló-e. 
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László Tamás
manager
Telefon: +36 1 887 3748
tamas.laszlo@wtsklient.hu

Végzettség

» közgazdász diploma
» okleveles adótanácsadó
» okleveles általános forgalmi 

adó szakértő

Szakterületek

» adótanácsadás
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Általános forgalmi adó tanácsadás  

A WTS Klient az általános forgalmi adóval kapcsolatos
előzetes tanácsadás során segít beazonosítani akár
egészen komplex láncügyletek valamennyi szerep-
lőjét is, segít egyeztetni a logisztikusokkal, és a
vevővel konzultálva előzetesen határozza meg az
alkalmazandó áfaterhet. Keresse áfatanácsadóinkat,
segítünk!

László Tamás
manager
+36 1 887 3748
tamas.laszlo@wtsklient.hu

https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas/altalanos-forgalmi-ado-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas/altalanos-forgalmi-ado-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/2017/12/12/elozetesen-felszamitott-afa/
https://wtsklient.hu/2017/12/06/ellenorzes/
https://wtsklient.hu/2017/10/31/lizing-afa-beli-megitelese/


Szerző: Kiss Réka   
reka.kiss@wtsklient.hu

A május a személyi jövedelemadó bevallások ideje. Az egyes
jövedelemtípusok esetében nem minden esetben könnyű eldön-
teni, hogy kell-e, illetve, ha igen, hogyan kell a bevallásban sze-
repeltetni. Különösen nem egyszerű ez a feladat egy külföldi
számára, aki Magyarországon is adóbevallás beadására köte-
lezett. Cikkünkben a leggyakrabban előforduló hibákat vesszük
sorra.

Személyi jövedelemadó vagy vagyonadó 

Magyarország – több más országtól eltérően – a vagyont nem
adóztatja, nálunk kizárólag jövedelemadóztatás van (illetve az
egyes vagyontárgyaknál a szerzéskor illetékfizetési kötelezettség
áll fenn). Ez azt jelenti, hogy a vagyontárgyakat (pl. ingatlant) nem
kell szerepeltetni a személyi jövedelemadó bevallásban, ezek
után, illetve az értéknövekedésük után nem kell adót fizetni. 

Más a helyzet akkor, ha a vagyontárgy segítségével jövedelemre
teszünk szert. Ha az ingatlant bérbe adjuk, vagy értékesítjük, és
az ebből származó bevételek meghaladják a levonható kiadá-
sokat és költségeket, a jövedelmet be kell vallani és le kell
adózni. Tekintettel kell azonban lenni az ingatlan fekvésére is.
Amennyiben egy olyan ingatlant adunk bérbe, ami nem Magyar-
országon található, az adót is külföldön kell megfizetni, hiszen 
– ahogy azt már egy korábbi cikkünkben is említettük – a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapvetően az ingatlan
fekvése szerinti államnak engedik adóztatni az ebből származó
jövedelmet (egyezmény hiányában azonban kettős adóztatási
kockázat merülhet fel). 

Külföldről származó tőkejövedelmek 

Mi a helyzet akkor, ha valamilyen külföldi befektetésünkből szár-
mazik jövedelmünk? Gyakran előfordul, hogy külföldön ebből a
jövedelemből már levonják az adót, és így természetesen azt fel-
tételezzük, hogy ezzel a jövedelemmel nincs teendőnk. Sajnos
ez azonban nem így van. 

Amennyiben az adózó magyar adóügyi illetőségűnek minősül, a
kamatból, osztalékból vagy tőzsdei ügyletből származó jövedel-
mét alapvetően Magyarországon kell leadóznia. Ez egyaránt igaz
a magyar és a külföldi állampolgárokra is. 

A forrásország és Magyarország között létrejött kettős adóegyez-
mény ismerete természetesen elengedhetetlen, de általános-
ságban elmondható, hogy a kamat és az árfolyamnyereség az
illetőség országában adózik. Az osztalék esetében a forrás-
országnak szintén van adóztatási joga, a levonható adó mértéke
azonban korlátozva van.

A kettős adófizetés elkerülése érdekében legegyszerűbb, ha
időben adunk egy megfelelő nyilatkozatot a külföldi pénzinté-
zetnek. Ez esetben ők már eleve nem vonnak le forrásadót vagy
legfeljebb csak a megengedett mértékig. Így nem fordulhat elő,
hogy a Németországból származó kamatunkból levonnak 25%
adót és további, az adó 5,5%-ának megfelelő szolidaritási hozzá-
járulást, majd Magyarországon is fizetnünk kell további 15%
adót. Vagyis 15% helyett összességében több mint 40% adót
fizetünk, amit az egyezmény alapján csak hosszas adminisztráció
után próbálhatunk meg visszakérni.        

Külföldön adóköteles jövedelmek bevallása 

Előfordulhat, hogy sikeresen megállapítjuk, hogy ugyan magyar
adóügyi illetőségűek vagyunk, a releváns kettős adóegyez-
ménynek megfelelően azonban valamely jövedelmünket nem
Magyarországon, hanem külföldön kell leadóznunk. A magyar
személyi jövedelemadó bevallásunkban ezzel a jövedelemmel
ennek ellenére foglalkoznunk kell. 

A magyar illetőségű magánszemélyek Magyarországon korlátlan
adókötelezettség alá esnek, azaz a világjövedelmük után kell
alapvetően adózniuk. Ha az egyezmények alapján valamely
jövedelem mégsem itt adózik, a személyi jövedelemadó beval-
lásban a Magyarországon emiatt mentesített jövedelmet szere-
peltetni kell. Ez lényegében azt jelenti, hogy adót ez után a
jövedelem után nem fizetünk Magyarországon, de számot kell
adnunk róla az adóhatóság felé. folytatás a 4. oldalon
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Gyakori hibák a külföldi magánszemélyek magyar személyi jövedelemadó bevallásában 
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SZJA- BEVALLÁS

jövedelem

ingóságok értékesítése

ingatlan értékesítése

ingatlan bérbeadása

külföldi tőkejövedelmek

kamat

osztalék

árfolyamnyereség

tőzsdei ügylet

A témában Gyányi Tamás, a WTS Klient partnere
adott interjút az InfoRádiónak. 

A beszélgetést az alábbi linken hallgathatja meg:
wtsklient.hu/2018/05/10/szja-bevallas/

https://wtsklient.hu/2017/02/27/kulfoldiek-jovedelemadozasa/
https://wtsklient.hu/2017/02/27/kulfoldiek-jovedelemadozasa/
https://wtsklient.hu/2017/05/23/jovedelemtipusok/
https://wtsklient.hu/2017/04/05/adougyi-illetoseg-meghatarozasa/
https://wtsklient.hu/2017/07/04/munkaviszonybol-szarmazo-jovedelem/
https://wtsklient.hu/2017/07/04/munkaviszonybol-szarmazo-jovedelem/
https://wtsklient.hu/2017/08/15/183-napos-szabaly/
https://wtsklient.hu/2018/05/10/szja-bevallas/
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Ingóságok értékesítéséből származó jövedelem 

Gyakori hiba az is, hogy ingóságok értékesítése esetén feltéte-
lezzük, hogy nem kell adót fizetnünk a keletkezett jövedelem után.
Nem minden esetben van ez azonban így. A törvény értelmében
nem kell bevallani, illetve adót fizetni abban az esetben, ha éves
szinten legfeljebb 600 ezer forintért értékesítünk ingóságot.
Szintén nem kell adót fizetnünk, ha az értékesítésen elért jöve-
delmünk nem haladja meg a 200 ezer forintot. 

Mindig nagyon fontos tehát, hogy a vonatkozó hazai, külföldi és
nemzetközi jogszabályok előírásait egyaránt figyelembe vegyük
személyi jövedelemadó bevallásunk elkészítése során. 

Kiss Réka
senior manager
Telefon: +36 1 887 3739
reka.kiss@wtsklient.hu

Végzettség

» közgazdász
» okleveles könyvvizsgáló
» okleveles adótanácsadó

Szakterületek

» adótanácsadás minden 
adónemben

» due diligence vizsgálatok
» adóhatósági ellenőrzések
» transzferár-dokumentációs 

kötelezettség vizsgálata és 
készítése

» adótervezés minden 
adónemben

Legfrissebb publikációk

» A 183 napos szabály 
» A munkaviszonyból származó 

jövedelem adózása Magyar-
országon külföldiek esetében

» Külföldiek jövedelemadózása 
jövedelemtípusok szerint 

Nyelvek
magyar, német, angol

→ A téma szakértője

Expatok adózásával kapcsolatos 
tanácsadás  

A WTS Klient évek óta naprakészen követi és mindennapos
munkájában is alkalmazza a külföldiek munkavállalásával
kapcsolatos jogszabályváltozásokat és nemzetközi fejle-
ményeket. Ha az Ön cége is alkalmaz külföldi munkaválla-
lókat, forduljon hozzánk bizalommal, szívesen segítünk
személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítésében is!

Kiss Réka
senior manager
+36 1 887 3739
reka.kiss@wtsklient.hu

Szerző: Szeles Szabolcs   
szabolcs.szeles@wtsklient.hu

A kereskedelem az emberiség egyik legősibb tevékenysége,
melyben mindig központi szerepet játszott az ár. A cégek megje-
lenésével kialakult azok piaca is, és megjelent az igény a cégek
értékének meghatározására. Korábbi sorozatunkban már bemu-
tattuk a cégek üzleti döntéseit befolyásoló, gyors befektetés-

értékelési módszereket – mint a költségösszehasonlítást, a
nyereségösszehasonlítást, a jövedelmezőségszámítást és az
értékcsökkenés-számítást, – jelen cikkel elindított sorozatunk-
ban pedig a cégértékelés különböző módszereit mutatjuk be,
rávilágítva azok felhasználási területeire.

Ár vagy érték? 

Valaminek az ára és értéke nem feltétlenül esik egybe, a két fo-
galom tartalmilag eltér egymástól. Az érték egy vagy több mód-
szer által egzakt módon számítható, meghatározható összeg,
míg az ár sokkal inkább alku révén alakul ki. Az érték alapot
nyújthat ugyan ártárgyalásokhoz, az árat viszont számtalan
további körülmény befolyásolja. Van-e rá kereslet, azaz van-e
egyáltalán piaca az adott terméknek / cégnek? Remélhetők-e
további szinergiák a vásárlástól? Mennyi forrás áll a vevő rendel-
kezésére?

A cégértékre leggyakrabban a cégvásárlások során van szükség,
de számos más esemény is kiválthatja a cégértékelés szükséges-
ségét. 

A cégértékelés abc-je, avagy mit értékeljünk, hogyan és kinek? 

Cégértékelési módszerek:

→ jövedelemtermelő-képességen 
alapuló módszerek

→ eszközértékű megközelítések 

→ összehasonlító módszerek

https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas/expatok-adozasaval-kapcsolatos-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas/expatok-adozasaval-kapcsolatos-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/2017/08/15/183-napos-szabaly/
https://wtsklient.hu/2017/07/04/munkaviszonybol-szarmazo-jovedelem/
https://wtsklient.hu/2017/05/23/jovedelemtipusok/
https://wtsklient.hu/2017/03/31/koltseg-osszehasonlitas/
https://wtsklient.hu/2017/08/17/nyereseg-osszehasonlitas/
https://wtsklient.hu/2017/10/17/jovedelmezoseg-szamitas/
https://wtsklient.hu/2017/11/28/ertekcsokkenes-szamitas/


Mikor válhat szükségessé a cégértékelés?

A cégérték meghatározása iránti igény a következő helyzetekben
merülhet fel:

→ Társaságok tulajdonrészének adás-vétele kapcsán az alku egy
objektív értékből szokott kiindulni.

→ Ha egy a társaságból tag vagy részvényes válik ki, a velük 
történő elszámolás kapcsán is szükség van egy piaci árra.

→ Befektetői döntések megalapozásához, részvények tőzsdei 
adás-vétele kapcsán, elemzők készítenek cégértékeléseket.

→ Egy üzletág vagy egy egész társaság cégcsoporton belüli adás-
vétele esetén az adózási célokat szolgáló független piaci ár 
meghatározásához is szükség lehet egy jól alátámasztott cég-
értékre az adózási kockázatok elkerülése érdekében.

→ Cégvásárlás esetén IFRS előírás a vételár felbontása annak 
alkotóelemeire. Ilyenkor az IFRS 3 Purchase Price Allocation 
módszerének megfelelően készül el egy speciális értékelés.

→ Start-up vállalkozások tőkebevonása során is nélkülözhe-
tetlen a cégérték felbecslése, mely sokkal inkább az ötlet élet-
képességének felmérésére és jövőbeli sikerességére fókuszál,
mint a társaság múltbeli vagy jelenlegi teljesítményének elem-
zésére.

→ Egy önálló üzletág értékesítésekor is felmerülhet az üzletág 
értékelésének szükségessége.

→ Egy vállalkozás megszüntetése esetén is érdemes tudni, mi 
az az érték, amivel a tevékenység felszámolása nyomán szá-
molni lehet.

Milyen módszerekkel készülhet cégértékelés?

A vállalatértékelés megfelelő módszerének kiválasztását befo-
lyásolják az értékelés célja, annak körülményei és a rendelkezésre
álló erőforrások, illetve információk. 

A cégértékelés leggyakrabban használt módszereit a következő
kategóriákba lehet sorolni:

→ jövedelemtermelő-képességen alapuló módszerek
→ eszközértékű megközelítések
→ összehasonlító módszerek

A jövedelemtermelő-képességen alapuló módszerek közül az
egyik legelterjedtebb a diszkontált jövőbeli pénzáramlások (dis-
counted cash flow, DCF) módszere, amely jövőbeli üzleti terveken
és cash-flow terveken alapul, és a piaci kockázatokat figyelembe
véve határozza meg a jövőbeli pénzáramok jelenértékét.

Az eszközértékű megközelítések jellemzően a számviteli cég-
értéket veszik alapul, és a rendelkezésre álló eszközök és a köte-
lezettségek értékének különbségéből, azaz a társaság saját tőké-
jéből indulnak ki. A szakértő célja az eszközökben lévő rejtett tar-
talékok és az esetleges mérlegen kívül eszközök és kötelezett-
ségek feltárásával egy piaci értékre korrigált saját tőke meghatá-
rozása.

Az összehasonlító módszerek piaci adatokon alapulnak. Ezek az
eljárások különböző adatbázisokból történő összehasonlító
értékek lekérésével és kiértékelésével végezhetőek el.

Jelen cikkel elindított sorozatunk következő részeiben a leggyak-
rabban használt módszereket mutatjuk majd be. Elemezzük, hogy
milyen esetben melyik módszer a legmegfelelőbb, és felvázoljuk
az egyes módszerek előnyeit és gyenge pontjait.
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Pénzügyi tanácsadás 

Amennyiben cégértékeléssel kapcsolatos kérdése
van, keresse meg pénzügyi tanácsadás üzletágunk
szakértőit!

Szeles Szabolcs
pénzügyi tanácsadás igazgató
+36 1 887 3723
szabolcs.szeles@wtsklient.hu

Szeles Szabolcs
pénzügyi tanácsadás igazgató
Telefon: +36 1 887 3723
szabolcs.szeles@wtsklient.hu

Végzettség

» nemzetközi közgazdász
» ACCA tag könyvvizsgáló
» kamarai tag könyvvizsgáló
» okleveles könyvvizsgáló
» adószakértő

Szakterületek

» nemzetközi csoportjelentések
összeállítása (IFRS, HGB)

» számviteli és adójogi 
átvilágítások

» számviteli tanácsadás
» interim management

Legfrissebb publikációk

» A kedvezményezett átalaku-
lások adózással kapcsolatos 
teendői

» Az átalakulás adózása, avagy a
kedvezményezett átalakulás

» Az átalakulások számviteli 
feladatai

Nyelvek
magyar, német, angol

→ A téma szakértője

A témában készült rádióinterjút az alábbi linken 
hallgathatja meg:

wtsklient.hu/2018/05/17/cegertek/

https://wtsklient.hu/2018/05/17/cegertek/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/penzugyi-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/2017/12/05/kedvezmenyezett-atalakulasok/
https://wtsklient.hu/2017/11/07/kedvezmenyezett-atalakulas/
https://wtsklient.hu/2017/08/03/atalakulasok-szamviteli-feladatai/


Szerző: Fodor Marianna   
marianna.fodor@wtsklient.hu

Milyen fontos határidőket kell betartaniuk a munkáltatóknak és
milyen feladatokat kell elvégezniük annak érdekében, hogy
megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak?
Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre keressük a
választ, és a bérszámfejtés napi feladataihoz kapcsolódóan
próbálunk néhány hasznos információt adni a munkáltatóknak.

Mikor kell kifizetni a munkabért?

Az egyik első és legfontosabb döntés, amelyet a munkáltatóknak
meg kell hozniuk, az, hogy mikorra ütemezzék a munkavállalók
munkabérének kifizetését. Magyarországon a havi kifizetés a leg-
elterjedtebb. A Munka Törvénykönyve szerint a munkabért legké-
sőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni,
illetve – külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – forintban kell megállapítani és kifi-
zetni a munkavállalók részére.

Mikor kell befizetni az adókat és a járulékokat?

A bérszámfejtés során a bérszámfejtők kiszámítják a munkáltatói
és munkavállalói adókat, járulékokat és hozzájárulásokat. Ezeket
az összegeket fő szabályként havi rendszerességgel, a tárgyhó-
napot követő hónap 12. napjáig kell befizetniük a munkáltatók-
nak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meghatározott bank-
számláira. Ezen túl a bérszámfejtéshez is kapcsolódik olyan hozzá-
járulás, amit csak negyedévente kell megfizetni az adóhivatal
felé. A munkáltató felelős azért, hogy a munkavállaló adóit és
járulékait levonja és be is fizesse. Az egyes adónemekhez tartozó
befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határ-
időkkel. 

Mikor kell a munkáltatóknak beadni a bevallásokat?

Havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell benyújtaniuk
a munkáltatóknak a havi bevallást a kifizetésekkel, juttatásokkal
összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a
szakképzési hozzájárulásról az összes munkavállalóra tekintettel.
A bevallást elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell be-
nyújtani. A 25 fő feletti munkavállalót foglalkoztató munkálta-
tóknak negyedévente bevallást kell beadniuk a rehabilitációs
hozzájárulásról a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A beval-
lási határidő be nem tartása komoly szankciókkal járhat.

Mikor kell bejelenteni a munkavállalót?

A munkáltatóknak nagy terhet jelent, hogy az új munkaerőt a
foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteniük a NAV-hoz. 
A biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jog-
viszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt telje-
síteni kell ezt a bejelentést. Ehhez az új alkalmazott minden
személyes adatára szükség van, és ezen felül még a biztosított
magánszemély végzettségére, képzettségére, szakképesítésére,
az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevére és az okirat
számára is. A munkáltatóknak a kölcsönzött munkavállalókról
speciális bejelentést kell tenniük. folytatás a 7. oldalon
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Bérszámfejtés 

A cikkben felsorolt feladatok és határidők nem fedik le
teljes mértékben mindazon törvényi és jogszabályi
hátteret, amiket a munkáltatóknak be kell tartaniuk.
Mindenképpen informálódjon, és bízza szakemberre
bérszámfejtését, hogy ne legyen gondja a határ-
időkkel és csökkentse adminisztrációs feladatait!
Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben konkrét
kérdései lennének a munkáltató kötelezettségeivel
kapcsolatban a bérszámfejtési folyamatokban!

Fodor Marianna
bérszámfejtési igazgató
+36 1 887 3766
marianna.fodor@wtsklient.hu

Amit minden munkáltatónak 
tudnia kell:

→ munkabér kifizetése
→ adók és járulékok befizetése
→ bevallások beadási határideje
→ munkavállaló bejelentése
→ munkaköri alkalmassági vizsgálat

https://wtsklient.hu/2017/09/25/kikuldetes-munkajogi-keretei/
https://wtsklient.hu/2017/12/07/munkaberbol-valo-levonas-szabalyai/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/berszamfejtes/teljes-koru-berszamfejtes/
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Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatóknak a munka-
köri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban?

A munkáltató a munkavállalónak a munkába lépést megelőzően
és a munkaviszony fennállása alatt is köteles rendszeres idő-
közönként, ingyenesen biztosítani a munkaköri alkalmassági
vizsgálatot. Kötelező elvégezni az előzetes munkaköri alkalmas-

sági vizsgálatot az új belépők esetében, valamint a munkakör,
munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt.  A vizs-
gálatok elvégzése különösen fontos, mert a munkaköri alkal-
massági vizsgálat alapján a munkavállaló az adott munkakörre
alkalmas, ideiglenes nem alkalmas vagy nem alkalmas minő-
sítést kaphat, és ez a további munkavégzését is befolyásolhatja.

Fodor Marianna
bérszámfejtési igazgató
Telefon: +36 1 887 3766
marianna.fodor@wtsklient.hu

Végzettség

» bérszámfejtő
» társadalombiztosítási 

ügyintéző/szakelőadó
» adótanácsadó

Szakterületek

» bérszámfejtés
» társadalombiztosítás
» cafeteria

Nyelvek

magyar, angol

Legfrissebb publikációk

» Cafeteria 2018: több juthat a 
munkavállalóknak 

» A munkabérből való levonás 
szabályai

» A szabadság kiadása 
tárgyéven túl

→ A téma szakértője
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Ajánlatkérés > Feliratkozás > 

A WTS Klient szolgáltatásai: Egy kattintással Egy kattintással 
árajánlatot kérhet: feliratkozhat hírlevelünkre:

» Adótanácsadás
» Pénzügyi tanácsadás
» Jogi tanácsadás
» Könyvelés
» Bérszámfejtés

Jelen WTS-információ nem minősül tanácsadásnak, és kizárólag válogatott témakörök általános ismertetésének céljára szolgál.

A hírlevélben foglaltak ezért nem tekinthetők teljesnek vagy kimerítőnek, továbbá nem alkalmasak arra, hogy egyedi esetekben
helyettesítsék a tanácsadást.  A tartalmak helyességéért nem vállalunk felelősséget.

A fenti vagy egyéb szakmai témakörökkel kapcsolatos kérdései esetén forduljon bizalommal WTS-tanácsadójához, vagy lépjen 
kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségek egyikén.

WTS Klient Adótanácsadó Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 101-103. 
Cégjegyzékszám: 01-09-978231

WTS Klient Kft. 
1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Cégjegyzékszám: 01-09-930353

https://wtsklient.hu/2018/01/23/cafeteria-2018/
https://wtsklient.hu/2017/12/07/munkaberbol-valo-levonas-szabalyai/
https://wtsklient.hu/2017/11/09/szabadsag-kiadasa/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/adotanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/penzugyi-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/jogi-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/konyveles/
https://wtsklient.hu/szolgaltatasok/berszamfejtes/
https://wtsklient.hu/ajanlatkeres/
https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/



