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Kedves Olvasónk!

Pár hónapja új fejezet nyílt a WTS Klient
cégcsoport életében. Az azóta elmúlt hetek
a folyamatos megújulás, fejlődés jegyében
teltek. Ez azonban csak úgy valósulhat
meg, hogy remek csapat áll mögöttünk,
melynek tagjai elkötelezettek a minőségi
szolgáltatásnyújtás felé, és nyitottak a vál-
tozásra. Tesszük mindezt egy olyan válo-
gatott, megbízható ügyfélkör érdekében,
akik elismerik és értékelik a teljesítményünket. A hozzáadott érték, az
ügyfelek elégedettsége és sikere a mi sikerünk, ezért éri meg a sok munka és
odafigyelés.

Dicséretet érdemel a magyar fociválogatott is a júniusi teljesítményéért.
Magyarként persze mérhetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy a magyar
válogatott 4:0-ra legyőzte Angliában az angolokat, de ami miatt ez az
esemény a beköszöntőben megemlítésre került, az az eredmény mögött álló
csapatteljesítmény. Ez a csodaszámba menő futballsiker nem jöhetett volna
létre, ha az egyéni játékosok között nincs meg a csapategység, és ha a csapat
nem hisz önmagában. A mi sikerünk titka is az, hogy a WTS Klient munkavál-
lalói és vezetői egyaránt hisznek abban, hogy jók vagyunk, és elkötelezett,
összetartó csapatot alkotva még jobbak lehetünk. Ez a fejlődésre nyitott hoz-
záállás, a megbízhatóság, a csapatmunka és a jó hangulat az, ami miatt a
munkatársaink szívesen dolgoznak nálunk. Csak bízni tudunk abban, hogy
ügyfeleink mindezen értékeket szintén elismerve örömmel dolgoznak
velünk a jövőben is.

Tapasztaltabb és fiatalabb kollégáink egyaránt lehetőséget kaptak az elmúlt
pár hónap seniori, manageri, igazgatói és partneri előléptetéseivel, hogy a
saját tudásukkal, tapasztalatukkal, elhivatottságukkal és fiatalos energiájuk-
kal további motorjai legyenek a fejlődésnek. A munkafolyamatok automa-
tizálásával és a digitalizációval kapcsolatos fejlesztéseinkkel mind az ügy-
feleink, mind a saját életünket és munkánkat szeretnénk megkönnyíteni,
hatékonyabbá tenni. Az elmúlt két-három év kihívásainak eleget téve – és
munkatársaink örömére – a jelen kor otthoni és munkahelyi hibrid mun-
kavégzéséhez illeszkedő informatikai és irodai kialakításokon dolgozunk.

A hírleveleinkben pedig továbbra is igyekszünk figyelni arra, hogy ne
tévesszük szem elől a legjelentősebb hazai és tágabban vett környezetünk-
ben bekövetkező változásokat, úgy, hogy közben ügyeljünk a részletekre is. 

Olvasson minket továbbra is, tartson velünk, és forduljon hozzánk bizalommal,
ha kérdése merül fel!

Szeles Szabolcs
Senior partner
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A WTS Global második 2022-es
áfahírlevele betekintést ad az áfa-
és a kapcsolódó adminisztratív
szabályok legfrissebb és várható
változásaiba hat országból.  A nem-
zetközi hírlevél angol nyelven,
PDF-formátumban innen tölthető
le: WTS Global VAT Newsletter
#2/2022

Az idei első WTS Global Inter-
national Corporate Tax Newsletter
13 országban veszi górcső alá a
nemzetközi társasági adózásra
vonatkozó legfrissebb fejlemé-
nyeket. A hírlevél angol nyelven,
PDF-formátumban innen tölthető
le: WTS Global ICT Newsletter
#1/2022

Megjelentek a WTS Global legfrissebb nemzetközi hírlevelei

https://wtsklient.hu/2022/03/01/penzugyi-befekteto-a-wts-klientnel/
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/05/wts-vat-newsletter-2-2022.pdf
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/05/wts-global-ict-newsletter-1-2022.pdf


Szerző: Kovács Béla 
bela.kovacs@wtsklient.hu

Az elmúlt hónapokban egyre többet olvasni, hallani a SAF-T
jelentésről vagy SAF-T adatszolgáltatásról, a NAV egyik legújabb
technológiai fejlesztéséről. Nézzük meg közelebbről, miről is van
szó tulajdonképpen!

Az adóhatóság 2018. július 1-jével vezette be az online számla
adatszolgáltatást Magyarországon. Emlékezhetünk, féltünk tőle,
nem ismertük sem adózóként, sem adózási szakemberként.
Kimondva vagy kimondatlanul tudtuk, a NAV még több adózói
információval fog rendelkezni. Az azóta eltelt közel négy év után
immár kimondhatjuk, minden kimenő számláról küld a szoft-
verünk jelentést, és mindez az adózói lét részévé vált, talán nem
is olyan borzalmas.

OECD ajánlás és a SAF-T adatszolgáltatás célja

A legújabb ötlet az adóhatóság részéről, amely egy OECD ajánlás
útján került előtérbe, az úgynevezett adózói célú standard
(egységes) adatállomány, avagy Standard Audit File for Tax, rövi-
den SAF-T. Ennek lényege, hogy a tervek szerint az adózáshoz
kapcsolódó vállalati könyvelési, számlázási, adózási információ-
kat digitálisan, egy standard fájl formájában kell majd szolgál-
tatni az adóhatóság részére. A SAF-T gyakorlatilag egy jól formá-
zott XML szöveges adatfájl, amely a különböző vállalati rend-
szerekből, alrendszerekből származó adatokat tartalmazza. Az
adatok törzsadatokra és tranzakciós adatokra oszlanak, és egy
adott pénzügyi, elszámolási időszakra vonatkoznak. A standard
fájl előállítása tehát szabványos formátumban, XML nyelven tör-
ténik, kizárólag a rendelkezésre álló XSD formátumú fájlok érvé-
nyesítési sémáját figyelembe véve.

A fő cél nyilván az, hogy az így megkapott információk alapján az
adóhatóság hatékonyabban tudjon ellenőrzéseket lefolytatni az
adózóknál, vagy éppen – legyünk pozitívak – specifikusabb, az
egyes adózókra nézve fókuszáltabb támogatást adni az adózói
munkához. A SAF-T adatszolgáltatás célja vagy felhasználási
lehetősége ezen túlmenően még a külső és belső ellenőrzés
segítése is, illetve az adatok átjárhatóvá tétele a vállalatok és a
kormányzati szervek között.

Külföldi példák

Arról is hallani, hogy az adóhatóság a nemzetközi ajánlásban
megfogalmazott elsődleges információhalmaznál szélesebb
körű adatszolgáltatást kíván megvalósítani hazánkban. Az OECD
ajánlásnak két verziója is létezik, hazánk a 2.0 verzió alapján
készítette el a SAF-T legújabb tervezetét. Ezt az adatszerkezetet
elsődlegesen az adóhivatali ellenőrzési eljárások támogatására
fejlesztették ki, és kizárólag eseti adatbekérést támogat, rend-
szeres adatszolgáltatásra (még) jelen állapotában nem alkalmas.

A hazai hatósági elképzelés nem újdonság, több külföldi országban
– például Portugáliában, Lengyelországban és Norvégiában – az
elmúlt években már valamilyen formában megvalósításra került.

A SAF-T adatszolgáltatás időpontja

Az eddigiek alapján utólagos adatszolgáltatásról beszélünk,
azonban jogalkotói döntés híján nem egyértelmű, mikor is kell
létrehozni a standard fájlt. Egyik verzió, hogy a cégeknek a mér-
legkészítést követően el kell végezniük a SAF-T fájlok generálását,
amelyeket az érintett időszak elévülésének végéig meg kell
őrizni. Az adatszolgáltatás egyaránt tartalmaz kötelező és nem
kötelező elemeket. Elképzelhető ugyanakkor, hogy kizárólag
megbízólevél alapján, adóhatósági kérésre kell majd a fájlt
létrehozni, ez esetben biztosan kötelező elem lesz a meg-
bízólevél száma is az adatszolgáltatásban. folytatás a 3. oldalon
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A SAF-T adatszolgáltatás 
Az adóhatóság új digitális fejlesztése 
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Online számla adatszolgáltatás és kapcsolódó
megoldások fejlesztése és üzemeltetése
A vállalatok informatikai rendszereinek és számlázó prog-
ramjainak átállítása az SAF-T adatszolgáltatásra és az új
formátumra a korábbi átállásokhoz hasonlóan komoly
kihívás elé állíthatja a cégek informatikai és pénzügyi szak-
embereit is. A WTS Klient Business Automation üzletága
készséggel segít Önnek az átállásban és az új adatszol-
gáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges digitális
rendszerek fejlesztésében.

https://wtsklient.hu/2018/07/17/online-szamla-adatszolgaltatas/
https://wtsklient.hu/2020/09/15/online-szamla-3-0/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/online-szamla-adatszolgaltatas/


Mikortól is?

Ahogy említettük, nincs még döntés a SAF-T bevezetésének idő-
pontjáról, határidőkről és az adatszolgáltatás pontos termé-
szetéről sem; annyi tűnik valószínűnek, hogy először az áfa modul 

Szerző: Fodor Marianna
marianna.fodor@wtsklient.hu

2022. január 1-jétől a személyi jövedelemadó törvény 1. számú
mellékletébe bekerült egy új adómentes juttatás, az adómentes
kerékpárhasználat. Ennek a rendelkezésnek az értelmében
mentes a személyi jövedelemadó alól a kifizető által biztosított –
kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesít-
ményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú hasz-
nálata. Az adómentes kerékpárhasználat segíthet ösztönözni a
munkavállalókat és akár cafeteria keretében is biztosítható, ha
a kifizető a választható juttatások körét bővíti a cafeteria szabály-
zatában. 

kerül bevezetésre. Addig is érdemes barátkozni a gondolattal, a
hatósági elképzelésekkel, és azzal, hogy remélhetőleg egy
adózók számára is előnyös megoldás valósul meg abban a pil-
lanatban, amikor a jogalkotói szabályozás adózók és szakem-
berek számára egyaránt elérhetővé válik. 

Az adómentes kerékpárhasználat feltételei

Az adómentes kerékpárhasználat azonban szigorú feltételekhez
kötött. Nem mindegy például, hogy ki adja a kerékpárt kinek. Az
adómentesség a kifizető által biztosított használatra vonatkozik.
Jó hír viszont, hogy az adómentes kerékpárhasználat nem csak
munkavállalónak jár, hanem a munkavállalók családtagjai, a ki-
fizetővel megbízási viszonyban álló magánszemélyek, munka-
viszonyban nem álló ügyvezető és tagok részére is biztosítható.
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Adómentes kerékpárhasználat 
Idéntől adómentes juttatásnak számít a munkavállalóknak biztosított kerékpár 

Kovács Béla
Senior manager
Adótanácsadás
Telefon: +36 1 887 3730
bela.kovacs@wtsklient.hu

Végzettség

» közgazdász
» adótanácsadó
» okleveles általános forgalmi 

adó szakértő

Szakterületek

» adótanácsadás minden 
adónemben

» általános forgalmi 
adó-tervezés

» adóhatósági ellenőrzések
» transzferár-dokumentációs 

elkészítése és vizsgálata
» átvilágítás

Legfrissebb publikációk

» Személyi jövedelemadó 
visszatérítés külföldieknek

» Egy történet vége, egy új 
kezdete: a brexit adóhatásai

» Magyarországon expat 
munkavállaló? Erre figyeljen 
a magyarországi bevallása 
benyújtása előtt!

Nyelvek
magyar, német, angol

→ A téma szakértője

https://wtsklient.hu/2021/11/02/szemelyi-jovedelemado-visszaterites/
https://wtsklient.hu/2021/01/15/brexit-adohatasai/
https://wtsklient.hu/2020/03/24/expat-munkavallalo/
https://wtsklient.hu/2021/10/05/szabalyzatok/
https://wtsklient.hu/2021/10/05/szabalyzatok/


wts klient newsletter | 2022. június

Egy másik feltétel, hogy milyen eszköz adható át adómentesen. 
A személyi jövedelemadó törvényben nincs definiálva a kerékpár
fogalma, így a KRESZ-ben leírt meghatározásból tudunk kiindulni.
Eszerint a kerékpár „olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet
emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor
segíti”. Az adómentesség nem vonatkozik robogóra, mopedre
és rollerre sem.

A jogalkotó a kerékpár használatát tette adómentessé, tehát ha a
munkáltató a munkavállaló vagy más személy tulajdonába adja
a kerékpárt, abban az esetben ez már nem lesz adómentes jut-
tatás. Az ugyanakkor nem szükséges, hogy a kerékpár a kifizető
tulajdonában legyen: az adómentes kerékpárhasználat akkor is
érvényes, ha a kifizető bérli a kerékpárt, vagy kerékpármegosztó
rendszer szolgáltatását veszi igénybe. Az adómentesen biztosított
kerékpárok esetében nem szükséges, hogy egy használóhoz legyen
rendelve az adott kerékpár: az is lehetséges, hogy a kerékpár hasz-
nálatával mindig azok a személyek élnek, akiknek aktuálisan szük-
ségük van rá.

Az adómentes kerékpárhasználat – amennyiben a fenti feltételek
megvalósulnak – még akkor is érvényes, ha a magánszemély ki-
zárólag magáncélra használja ezt a juttatást.

Az adómentes kerékpárhasználat más adótörvényekben

Az adómentes kerékpárhasználat nem csak az Szja törvényben
jelent meg, hanem a társasági adóról szóló törvény is módosult
2022. január 1-jétől. A kerékpár beszerzése, üzemeltetése kap-
csán felmerülő költségek a vállalkozás érdekében felmerült költ-
ségeknek tekintendők.

Az áfatörvény alapján, főszabály szerint a kerékpár beszerzé-
séhez kapcsolódó áfát akkor vonhatja le a cég, ha van adólevo-
nási joga és a terméket a vállalkozási tevékenység érdekében
használják. Ha egy kerékpárt kizárólag a cég érdekében használ-
nak, például egy futárcég által kiszállításra használt kerékpár
esetében, akkor annak az áfája teljes egészében levonható. Ha
egy kerékpárt céges és magáncélra egyaránt használnak, akkor
olyan arányban vonható le az áfa, amilyen arányban azt a gaz-
dasági tevékenység céljára használják. Így például a kizárólag
munkába járásra, illetve szabadidős célból kapott és használt
kerékpár áfája nem vonható le.
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Cafeteria tanácsadás

A WTS Klient bérszámfejtő csapata közel 25 éve végzi
nagy nemzetközi cégek munkavállalóinak bérszámfej-
tését és a cafeteria rendszerről is rendkívül sokrétű
tapasztalatunk van. Amennyiben kérdése merül fel az
adómentes kerékpárhasználat vagy más adómentes jut-
tatás kapcsán, vagy szeretné ránk bízni cégének bér-
számfejtését, keressen minket bátran ajánlatért!

Fodor Marianna
Partner 
Bérszámfejtés 
Telefon: +36 1 887 3766
marianna.fodor@wtsklient.hu

Végzettség

» bérszámfejtő
» társadalombiztosítási 

ügyintéző/szakelőadó
» adótanácsadó

Szakterületek

» bérszámfejtés
» társadalombiztosítás
» cafeteria

Nyelvek

magyar, angol

Legfrissebb publikációk

» Családtámogatási ellátások 
2021-2022-ben

» Személyi jövedelemadó-
alap kedvezmények 2021-ben

» Az egészségügyi szolgáltatási
járulék

→ A téma szakértője

https://wtsklient.hu/2018/06/05/ado-visszateritesehez-valo-jog/
https://wtsklient.hu/2018/06/05/ado-visszateritesehez-valo-jog/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/cafeteria-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/2021/11/16/csaladtamogatasi-ellatasok/
https://wtsklient.hu/2021/02/23/szemelyi-jovedelemado-alap-kedvezmenyek/
https://wtsklient.hu/2019/05/28/egeszsegugyi-szolgaltatasi-jarulek/
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Szerző: Toki Anita
anita.toki@wtsklient.hu

Május 31. után a könyvelők és vállalkozások jelentős része fellé-
legezhet, hiszen a normál üzleti éves vállalkozások beadták éves
adóbevallásaikat és közzétették beszámolóikat. De mi történik
akkor, ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, és a beszámoló
könyvvizsgálói jelentés nélkül került közzétételre? Milyen követ-
kezményei vannak ennek a mulasztásnak és ami a legfontosabb:
hogyan tudja ezt a mulasztását a társaság pótolni?

Kire vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat?   

Korábbi cikkeinkben (többek között itt és itt) már írtunk arról,
hogy kire vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat. Ezt röviden most
összefoglalva, a könyvvizsgálati kötelezettséget elsősorban a szám-
viteli törvény írja elő. Egyik oldalról értékhatár túllépéshez köti,
vagyis, ha egy vállalkozás nettó árbevétele az adott üzleti évet
megelőző két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió
forintot, az átlagosan foglalkoztatottak létszáma pedig ugyan-
ebben a két évben nem haladta meg az 50 főt, akkor a könyvvizs-
gálat nem kötelező. Másik oldalról a vállalkozás formája, tevé-
kenysége és további szempontok határozzák meg a kötelező
könyvvizsgálat kritériumait. 

Utóbbi csoportba beletartoznak például a konszolidálásba
bevont magyar vállalkozások is, függetlenül attól, hogy melyik
országban van a konszolidáció és hogy a vállalkozás egyedi szá-
mai elérik-e a fenti határértékeket vagy sem. 

Hogyan derülhet ki, hogy elmaradt a kötelező könyvvizsgálat? 

Minden vállalkozás, akinek beszámoló letétbehelyezési és közzé-
tételi kötelezettsége van, ezen kötelezettségét elektronikus úton
teljesíti. Ennek során a cégkapu-megbízott vagy meghatalma-
zott ügykezelő az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszeren
(OBR) keresztül megküldi a beszámolót az Igazságügyi Minisz-
térium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közre-
működő Szolgálat (IM Céginformációs Szolgálat) részére.

A Céginformációs Szolgálatnál közzétett beszámolók adatai nyil-
vánosak, bárki által elérhetőek. Az innen származó információk 

alapján az adóhatóság, a cégbíróság és például a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamara is tudomást szerez a vállalkozás adatairól, 
annak formájáról, tevékenységéről és többek között a kötelező
könyvvizsgálati kötelezettséget megalapozó értékhatárok eset-
leges túllépéséről az adott üzleti évet megelőző két üzleti év
átlagában.

Ha egy vállalkozás egyedi számai nem érik el a fent említett
értékhatárokat, viszont konszolidálásba vonják külföldön vagy
Magyarországon, akkor a magyar vállalkozás könyvvizsgálatra
kötelezett. A konszolidálás tényének kiderítése azonban külső
szereplőnek már egy hosszadalmasabb folyamat.

Mi a teendő, ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat? 

Ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, azt mielőbb pótolni kell.
A könyvvizsgálót meg kell választani legalább egy évre, és meg-
bízási szerződést kell kötni vele. Az állandó könyvvizsgáló a magyar
könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló
vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a
könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a
könyvvizsgálatot végzi. A társaság cégjogi iratait is módosítani
kell a megválasztott könyvvizsgáló személyével, és a cégbírósá-
gon is be kell jelenteni, hogy ki a könyvvizsgáló. A cégjegyzék
adataiban az az információ nem kerül bejegyzésre, hogy mely
üzleti évek beszámolóinak könyvvizsgálatára vonatkozik a meg-
bízás, ez a megbízási szerződésben kerül lefektetésre.

A már közzétett beszámolót utólag cserélni, javítani nem lehet.
Bizonyos esetekben passziválásra van lehetőség a közzétételtől
számított egy éven belül, de  a kötelező könyvvizsgálat elmara-
dása miatt a beszámoló nem passziválható. A már közzétett be-
számolóhoz nem lehet csatolmányt hozzáadni, és a független
könyvvizsgálói jelentés, mint kötelező melléklet utólagos fel-
töltésére sincs lehetőség, ha ezt a társaság elmulasztotta. 

Az előző évi könyvvizsgálat elmulasztásának tényét az adott év –
már könyvvizsgálói jelentéssel rendelkező – beszámolójában
lehet megemlíteni. 
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Elmaradt a kötelező könyvvizsgálat? Íme a következményei! 
Akár a cég adószámát is törölhetik

https://wtsklient.hu/2017/10/26/eves-beszamolo/
https://wtsklient.hu/2017/06/01/kotelezo-konyvvizsgalat/
https://wtsklient.hu/2019/06/04/konszolidalas/
https://wtsklient.hu/2020/02/11/ugykezelo-regisztracio/
https://wtsklient.hu/2017/07/20/e-beszamolo/
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Kinek a felelőssége, hogy a könyvvizsgálati kötelezettségének
a vállalkozás eleget tegyen?

A vállalkozás legfőbb szervén belül a tagok együttes kötele-
zettsége annak biztosítása, hogy a beszámoló összeállítása és
nyilvánosságra hozatala a törvény előírásainak megfelelően
történjen.  

Milyen jogkövetkezményei lehetnek, ha elmaradt a kötelező
könyvvizsgálat?

Kötelező könyvvizsgálat esetén a számviteli törvény szerinti
beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségnek
csak a könyvvizsgálói jelentéssel együtt lehet eleget tenni.
Ennek hiányában alappal merül fel a beszámolóra vonatkozó
letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása. 

Kötelező könyvvizsgálatnál a független könyvvizsgálói jelentés
letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztása esetén a
cégtörvény 74. § (1) bekezdésének d) pontja alapján törvényes-
ségi eljárásnak, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 227. §-a szerint adóhatósági intézkedés megtételének –
többek között adószám törlésének – lehet helye. 

A fentieken túlmenően az adózás rendjéről szóló törvény alapján
az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, a számviteli sza-
bályok megsértéséért való felelősségre pedig a Polgári Törvény-
könyv általános felelősségi szabályait kell alkalmazni.

Összességében tehát elmondható, hogy ha elmaradt a kötelező
könyvvizsgálat, azt mielőbb pótolni kell. Azzal is számolni kell,
hogy a könyvvizsgáló nem csupán az adott évet, hanem esetleg
az előző üzleti évet is át szeretné nézni, hogy az adott év nyitó
adatait megfelelően alátámasztottnak tudja tekinteni. Ez időt és
költséget jelent a vállalkozásnak, de talán még így is kifizető-
dőbb, mint a mulasztási bírság és az egyéb jogkövetkezmények. 
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Könyvelés  

Ha elmaradt a kötelező könyvvizsgálat, annak jog-
következményei – mint a mulasztási bírság vagy az adó-
szám törlése – alól még mentesülhet a kötelezettségét
elmulasztott vállalkozás is, amennyiben a vezetés
időben megteszi a szükséges lépéseket. A WTS Klient
könyvelő szakemberei a cég közel 25 éves működése
alatt megszámlálhatatlan beszámoló elkészítésében
és közzétételében segédkeztek, és rendkívüli tapaszta-
latuk van a könyvvizsgálattal kapcsolatos kötelezett-
ségek terén is. Ha kérdése van ebben a témában, vagy
szeretné ránk bízni cégének könyvelését, forduljon
hozzánk bizalommal!

→ A téma szakértője

Toki Anita
Igazgató
Könyvelés
Telefon: +36 1 887 3725
anita.toki@wtsklient.hu

Végzettség

» közgazdász
» mérlegképes könyvelő 
» IFRS mérlegképes könyvelő
» adótanácsadó

Szakterületek

» könyvelés
» IFRS
» számviteli tanácsadás

Nyelvek

magyar, angol

Legfrissebb publikációk

» Székhely, telephely, fiók-
telep, iratőrzés helye, 
központi ügyintézés helye

» Normál üzleti év vagy eltérő 
üzleti év?

» Számviteli politika, avagy 
iránymutatás a gazdálkodó 
elszámolásaihoz

https://wtsklient.hu/szolgaltatas/konyveles/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/konyveles/
https://wtsklient.hu/2021/08/10/szekhely/
https://wtsklient.hu/2020/07/20/eltero-uzleti-ev/
https://wtsklient.hu/2018/10/09/szamviteli-politika/


Szerző: Pécsek Ádám
adam.pecsek@wtsklient.hu

A kormány által extraprofit adónak nevezett intézkedési csomag
részeként júliustól a cégautóadó mértékében is változás követ-
kezik be Magyarországon. Noha a rendeleti úton kihirdetett adó-
csomag jellemzően csak meghatározott szektorok vállalkozásait
sújtja, a cégautóadó módosítása következtében potenciálisan
minden gazdálkodónak figyelnie kell a változó adóteherre.

A cégautóadóról általánosságban

A cégautóadó módosítása nem érinti az adófizetésre kötele-
zettek körét, az adó tárgyát és az eljárással kapcsolatos rendel-
kezéseket, kizárólag az adó mértékében történt változás. Ebből a
szempontból tehát nem érheti nagy meglepetés a vállalkozá-
sokat: a korábbi cikkünkben már bemutatott általános rendel-
kezéseket kell szem előtt tartaniuk.

A cégautóadó tárgya továbbra is az olyan személygépjármű,
amely 

→ nem magánszemély tulajdonában áll és magyar rendszám-
mal rendelkezik, vagy 

→ magánszemély tulajdonában áll vagy külföldi rendszám-
mal rendelkezik, és utána a számviteli vagy a személyi jöve-
delemadóról szóló törvény szerint költséget számolnak el. 

A fentiek és a törvény további rendelkezései alapján két nagyon
fontos megállapításra juthatunk az adófizetésre kötelezett sze-
mélyeket illetően. Egyrészt nem csupán a Magyarországon lete-
lepedett vállalkozások (gazdálkodók) lehetnek a cégautóadó
alanyai, hanem külföldi vállalkozások is. Másrészt nem kell a
gépjármű birtokosának lenni ahhoz, hogy a használatba vevő
vállalkozásoknak adófizetési kötelezettsége merüljön fel (külö-
nös tekintettel a bérleti és lízing konstrukciókra). 

Az is fontos tényező továbbá, hogy a cégautóadó kötelezettség a
gépjármű használatának helyszínétől is független. Így például
külföldi kiküldetési konstrukciók kialakítása során, a kiküldetés-
sel kapcsolatban felmerülő költségek meghatározásakor is szá-
mításba kell venni a cégautóadót.

Mi változott?

Az adót továbbra is személygépkocsinként havonta, a személy-
gépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezet-
védelmi osztályjelzése alapján kell meghatározni a törvényben,
valamint a rendeletben meghatározott tételes adómértékek
alapján.

A cégautóadó havi mértéke (forintban) környezetvédelmi osztály-
jelzés és motorteljesítmény alapján 2022. június 30-ig:

A cégautóadó havi mértéke (forintban) környezetvédelmi osztály-
jelzés és motorteljesítmény alapján 2022. július 1-jétől: 

Mikor kell alkalmazni az új adómértéket?   

A rendelet szerint a cégautóadó módosítása ideiglenes jelleggel
történik, a megnövelt adómértékek 2022. július 1-jétől 2022.
december 31-ig alkalmazandóak. Érdemes azonban 2023 janu-
árjától is figyelemmel kísérni a jogszabályváltozásokat, hiszen
előfordulhat olyan forgatókönyv, hogy egy ideiglenes jelleggel
beiktatott rendelkezést a törvényhozás átemel a törvénybe (lásd
például a kiskereskedelmi különadó esetét), továbbá a kihirdetett
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Júliustól változik a cégautóadó
Közel kétszeresére emelkedik az adóteher

Teljesítmény (kW) Környezetvédelmi osztályjelzés
0-4 6-10 5, 14, 15

0-50 16 500 8 800 7 700
51-90 22 000 11 000 8 800
91-120 33 000 22 000 11 000
120 felett 44 000 33 000 22 000

Teljesítmény (kW) Környezetvédelmi osztályjelzés
0-4 6-10 5, 14, 15

0-50 30 500 16 000 14 000
51-90 41 000 20 000 16 000
91-120 61 000 41 000 20 000
120 felett 81 000 61 000 41 000

https://wtsklient.hu/2022/06/13/extraprofit-ado/
https://wtsklient.hu/2019/10/08/ceges-auto/
https://wtsklient.hu/2018/08/14/kulfoldi-kikuldetes/
https://wtsklient.hu/2018/08/14/kulfoldi-kikuldetes/
https://wtsklient.hu/2020/04/30/kiskereskedelmi-kulonado/


vészhelyzet fennállása alatt a nemzetgazdaság stabilitásának ga-
rantálása érdekében a kormány egyéb rendkívüli intézkedéseket
is hozhat.

Milyen számszerű következménnyel jár a cégautóadó változása? 

A havi adómérték 2022. június 31-ig a 7 700 – 44 000 forintos
sávon belül alakult. 2022 második félévében a megemelt adó-
mérték tartománya már a 14 000 forintos alsó határtól a 81 000
forintos felső határig terjed. Az egyes személygépjármű kategó-
riákra vetítve ez mintegy 82-86%-os adónövekedéssel egyen-
értékű. (Összegben kifejezve a havi adómérték növekedése a 
6 300 – 37 000 forintos tartományban mozog.)

Tekintettel arra, hogy a cégautóadót minden hónapra teljes
összegben kell megfizetni, amelyben a meghatározott módon
az érintett személygépjármű után költséget számoltak el, illetve
azt tulajdonban tartották (tehát napi arányosítás nem lehet-
séges), a vállalkozások 2022 második félévében egy 37 800
forinttól akár 222 000 forintig terjedő többletköltséggel is
kalkulálhatnak személygépjárművenként. 

Az adóváltozással és a megemelkedett energiaköltségekkel
együtt a vállalkozásoknak nagy körültekintést igénylő feladatot
jelenthet a gépjárművek használatának megtervezése.

Hogy lehet elkerülni a növekvő terheket?

Talán korai lenne elképzelni egy olyan jövőt, amiben az ügyfél-
találkozóra összegyűlő résztvevők mindegyike céges kerékpárral
érkezik, annak ellenére is, hogy a törvényhozás ebbe az irányba 

is igyekszik terelni a gazdálkodókat a munkáltató által biztosított
kerékpár használatának személyi jövedelemadó mentességével
2022. január 1-jétől kezdődően. A valóságban az adózók egye-
lőre továbbra is a gépjárműbérleti konstrukciókat részesíthetik
előnyben, amit a bérleti díjjal kapcsolatos általános forgalmi adó
levonási jogának 50%-os mértékig való biztosítása is előre
mozdított.

Nem minden gépjármű esetén merül fel ugyanakkor cégautó-
adó, mivel a környezetkímélő gépkocsikra ez az adó nem vonat-
kozik, ezáltal a módosítása sincs hatással a környezettudatos
gazdálkodókra. Az adómentesség és az egyéb adózási szempontú
könnyítések a környezetkímélő járművekkel kapcsolatban ösz-
tönzőleg hathatnak a jövőben az elektromos hajtású járművek
térhódítására az üzleti szektorban.
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Cégek átvilágítása és adókockázatok
felmérése 

A személygépjárművek használatával összefüggésben
adózási szempontból sok körülményt kell mérlegelni
mind cégautó mind egyéb adónemek tekintetében.
Mivel a növekvő adóteher növekvő adókockázatot is
hordoz, forduljon bizalommal hozzánk a felmerülő kér-
déseivel, ha a témában az Ön vállalkozása is érintett.
Szakértőink szívesen állnak ügyfeleink rendelkezésére
a kockázatok felmérésében! 

→ A téma szakértője

Pécsek Ádám
Supervisor
Adótanácsadás
Telefon: +36 1 881 0607
adam.pecsek@wtsklient.hu

Végzettség

» közgazdász
» adótanácsadó 
» mérlegképes könyvelő

Szakterületek

» compliance, adóbevallások 
készítése minden adónemben

» külföldi cégek áfaregisztrációja 
és ehhez kapcsolódó adó-
tanácsadás

» transzferár-tanácsadás, 
transzferár-dokumentáció 
elkészítése

» nemzetközi kiküldetésekhez 
kapcsolódó adótanácsadás

Legfrissebb publikációk

» Határon átnyúló szolgáltatás
miatti telephely keletkezése
Magyarországon

» Új EKÁER rendelet január 
1-jétől

Nyelvek

magyar, német

Megjelent a legújabb WTS Klient Newsflash az extraprofit adóról 

A kormány által korábban már bejelentett, ún. extraprofit adó részletei 2022. június 4-én jelentek
meg a Magyar Közlönyben.  Az új, mintegy nyolc gazdasági szektort érintő különadók bevezetéséről
és más, meglévő adók emeléséről szóló rendelet legfontosabb pontjait a legutóbbi WTS Klient News-
flashben foglaltuk össze. Kattintson, és ismerje meg a gépjárműadó emelésén túl a többi változást is:
WTS Klient Newsflash – Extraprofit adó
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https://wtsklient.hu/2022/05/31/adomentes-kerekparhasznalat/
https://wtsklient.hu/2022/01/25/elektromos-autok-afaja/
https://wtsklient.hu/2022/01/25/elektromos-autok-afaja/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/cegek-atvilagitasa-es-adokockazatok-felmerese/
https://wtsklient.hu/2021/10/19/szolgaltatas-miatti-telephely/
https://wtsklient.hu/2021/01/12/uj-ekaer-rendelet/
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/06/wts-klient-newsflash-hu-20220613.pdf
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Jelen WTS-információ nem minősül tanácsadásnak, és kizárólag válogatott témakörök általános ismertetésének céljára szolgál.

A kiadványban 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.

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

» Adótanácsadás
» Pénzügyi-számviteli tanácsadás
» Könyvelés
» Bérszámfejtés
» IT / Business Automation

WTS Klient 
1143 Budapest • Stefánia út 101-103.
Telefon: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799
info@wtsklient.hu • www.wtsklient.hu 

WTS Klient Kft. WTS Klient Adótanácsadó Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103. Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Cégjegyzékszám: 01-09-930353 Cégjegyzékszám: 01-09-978231

Ajánlatkérés > Feliratkozás >
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https://wtsklient.hu/szolgaltatas/adotanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/penzugyi-szamviteli-tanacsadas/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/konyveles/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/berszamfejtes/
https://wtsklient.hu/szolgaltatas/it-business-automation/
https://wtsklient.hu/ajanlatkeres/
https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/



