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Mai témáink

✓ Egy-egy szektort több hatóság is vizsgál, amely hatóságok ellenőrzései és jogorvoslati

eljárásai során segítjük ügyfeleinket

✓ Az ellenőrzésekre való felkészülés érdekében mai alkalommal áttekintjük, hogy mik voltak a

leggyakrabban előforduló hibák a

✓ NAV

✓ Munkaügyi / Foglalkoztatás- felügyeleti

✓ Önkormányzati ellenőrzések során

✓ Miként lehet ezekre az ellenőrzésekre felkészülni, a szankciókat csökkenteni

✓ Miért pereskedtek egymással az építőipar szereplői az elmúlt évben

Tanuljunk mások hibáiból!
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NAV ellenőrzések 

Reklámadó

I. Szankciós jellegű kifizetések ÁFA kezelésének ellenőrzése (kötbér, kártérítés)

✓ A kialakult hatósági, bírósági gyakorlat és az áfa törvény alapján a kártérítés jogcímen kapott kifizetés nem

tartozik az áfa hatálya.

✓ A közelmúltbeli Európai Uniós Bírósági ítéletek felülírták ezt a megközelítést és rögzítették, hogy az áfa

minősítés szempontjából nincs jelentősége annak, hogy valamit kártérítésként kezelünk, hanem más

tartalmi szempontokat kell vizsgálni (van-e a felek között alapjogviszony, van-e azonosítható szolgáltatás a

kifizetés mögött, illetve a kifizetés összegében előre számszerűsíthető).

✓ A hatóságok is átvették az EUB jogértelmezését, egyre intenzívebb ellenőrzések több szektorban is.

✓ Kérdés, hogy hogyan lehet megvédeni a korábbi gyakorlatot és mit kell átalakítani a jövőre vonatkozóan,

hogy megfeleljünk az új kritériumoknak

Példa:

• Ingatlan tulajdonos (üzemeltető, bérbeadó) egyszeri hozzájárulást fizet a bérlő részére, majd a bérlő –

például a bérleti szerződés határidő előtti felmondása miatt – köteles visszafizetni ezt kártérítés jogcímen;

• Fit-out hozzájárulás összegének teljes vagy részleges visszafizetése a bérlő által

II. Behajthatatlan követelések

✓ 2020. január 1-jétől az Áfa törvény lehetővé teszi az adóalap utólagos csökkentését a kiszámlázott

ellenérték behajthatatlanná válása esetén.

✓ Adóalapcsökkentés feltételei – 1) Objektív (törvényben nevesített) és 2) szubjektív (törvényi szinten nem

részletezett) feltételek

✓ Objektív: Áfa tv. 77. § alapján pl.: csak független felek között, előzetes írásbeli értesítés megküldését

követően, feltéve, ha már legalább 1 év eltelt a fizetési esedékesség óta, stb.

✓ Szubjektív: rendeltetésszerű joggyakorlás, üzleti életben általában elvárható gondosság – írásbeli szerződés

megléte, üzleti partner átvilágítása (pü-i teljesítőképesség, alkalmazottak, eszközök megléte, stb.).

✓ Megfelelő folyamatok kialakítása a sikeres visszaigényléshez: fizetési felszólítás, behajtással kapcsolatban

tett lépések, felszámolás kezdeményezése, bejelentkezés a felszámolási eljárásba, behajthatatlansági

nyilatkozat a felszámolótól, stb.
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Önkormányzati ellenőrzések

✓ Célkeresztben: ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítés értékével való adóalap csökkentés

✓ A bírósági döntésekben a jogszabályon túlmutató, szigorúbb követelmények jelennek meg

✓ Jogeset 1. - ELÁBÉ elszámolhatósága – Kulcsrakész ingatlan értékesítése

✓ Fővállalkozó erőmű átadását vállalta és a HIPA adóalapját ELABÉ-vel és közvetített 
szolgáltatások értékével csökkentette az alvállalkozói teljesítéseire figyelemmel

✓ A Kúria viszont kimondta, hogy a fővállalkozó nem árut értékesített a Megrendelője felé, 
hanem kulcsrakész ingatlant valósított meg és a részteljesítéseket számlázta, ezáltal nem 
volt jogosult a az ELÁBÉ illetve a közvetített szolgáltatások értékével csökkenteni az 
adóalapot

✓ Tanulság: szerződéskötéskor már ki kell választani a megfelelő adóalap csökkentő tételt 
és a szerint kell kialakítani a szerződéses és számlázási gyakorlatot

Munkaügyi / Foglalkoztatás – felügyeleti ellenőrzések

Reklámadó

✓ 2022. szeptember 31-ig több mint 3700 ellenőrzés az építőiparban

✓ 8700 munkavállalóból 6100 főt érintett valamilyen munkaügyi szabálytalanság

✓ Több mint 3000 db intézkedés, valamint 1400 db munkaügyi bírság 307 M Ft összegben

✓ A jogsértések oka gyakran

✓ be nem jelentett munkavállaló / egyszerűsített foglalkoztatott

✓ 3. országbeli munkavállaló megfelelő engedélyek nélküli foglalkoztatása

✓ munkaidő nyilvántartás hiánya

✓ Bizonyos mulasztások esetén elég csak 1 bírság ahhoz, hogy az állami támogatásainkat 2 évre elveszítsük!

✓ 1 adott munkaügyi bírság miatt el lehet 2 évre veszíteni pl

✓ a bérköltség támogatást / a képzési támogatást

✓ egyedi kormánydöntéses támogatásokat, illetve egyéb készpénztámogatásokat

✓ Van jogi megoldás a támogatási jogosultság visszaszerzésére!
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Jogeset 2. - Fővállalkozó vagy az alvállalkozó a HIPA fizetésére kötelezett?

✓ A fővállalkozó vasbetonelemek gyártására, helyszínre szállítására, és azok összeszerelésére szerződött

✓ Az összeszerelés helye szerinti önkormányzat szerint a fővállalkozónak területén HIPA fizetési 
kötelezettsége keletkezett, mivel az összeszerelés meghaladta a 180 napot 

✓ A fővállalkozó évre:  az önkormányzat területén csak az alvállalkozó végzett összeszerelési munkát, így az 
alvállalkozó a HIPA alanya

✓ A Kúria kimondta: lényegtelen, hogy a vállalkozó saját alkalmazottjaival, avagy alvállalkozók bevonásával 
végzi el a munkát, az bír relevanciával, hogy olyan szerződést kötött, amely az adott önkormányzat 
területére vonatkozott és a munka elvégzését megrendelője felé maga vállalta

✓ Tanulság: A fővállalkozónak akkor is kell HIPA-t fizetnie, ha a munkát alvállalkozó végzi el

✓ A 2021-es új telephely fogalomra figyelemmel, nem csupán a generálkivitelezőknek, de azok 
alvállalkozóinak is figyelniük kell a 180 napos szabályra, hogy keletkezik e HIPA fizetési kötelezettségük

Jogeset 3. – Közvetített szolgáltatás elszámolhatóságának megtagadása

✓ Problémák:  nem megfelelő számlakép /  nem megfelelő számlázási sorrend / változatlanság nem 
teljesült komplex szolgáltatások esetén

Jogeset 4. – Alvállalkozói teljesítések elszámolhatóságának megtagadása  

Problémák: 

✓ nem megfelelő számlázási sorrend

✓ nem a Ptk. szerinti vállalkozási szerződés került kialakításra de elszámolták:

✓ a munkaerő-kölcsönzés költségét, a bérmunka költségét, mérnökök, mint alvállalkozók költségét

HIPA csökkentés – ellenőrzési kockázat, de megtakarítási lehetőség is egyben! 

Önkormányzati ellenőrzések
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Polgári ügyek – Vis maior esetek

Sok cég követve az egészségügyi és politikai helyzetet, arra az esetre, ha

✓ rajta kívül álló okok miatt (pl. világjárvány, háború, munkaerő-, vagy nyersanyaghiány)

✓ képtelenné válna a szerződései teljesítésére 

✓ a szerződéseibe, vagy az ÁSZF-jébe már „vis maior” klauzulát, vagy egyéb kikötéseket épített be

✓ a felelőssége csökkentése érdekében

Polgári perek tanulságai:

✓ Ha nincs ilyen szerződéses kikötése – akkor legyen!

✓ Ha van: szerződésben vagy ÁSZF-ben szerepel-e a „vis maior” klauzula és milyen tartalommal?

✓ Érdemes megnézni, hogy a beszállító / alvállalkozó partnerei miként korlátozták a saját felelősségüket

✓ Nem minden rendkívüli körülmény esik a „vis maior” körébe, pl. a nyersanyag- és munkaerőhiány nem 
adhat alapot a teljesítés lehetetlenné válására, nem vis maior kategória

Érdemes „vis maior” kikötéseket tenni, illetve a meglévőket a bírósági gyakorlat mentén 
felülvizsgálni! 
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Felkészülés – szankciók kiküszöbölése, csökkentése

Reklámadó

Buktatók:

✓ Szerződéskötés előtt nem gondolják át a felek az adócsökkentési lehetőségeket és hogy
azok igénybevétele érdekében milyen tartalmú szerződést kell kötniük

✓ A NAV ellenőrzések 92%-át jogkövetési vizsgálatok (azaz nincs adókülönbözet) teszik ki

✓ sokan azt gondolják ezt nem kell komolyan venni

✓ számít milyen nyilatkozatot tesznek

✓ fontos hogy mit adnak, illetve nem adnak át a NAV-nak - ezek egy adóellenőrzés során
a terhükre értékelhetők

✓ Az áfa megállapítások több mint a fele az alvállalkozók nem megfelelő ellenőrzéséből ered -
ha manuálisan nincs erre idő, ember, akkor van rá szoftveres megoldásunk

✓ Nem csak a megállapított adókülönbözetet, hanem a szankciókat is lehet külön csökkenteni

✓ Ha önellenőrizni kell és jelentős az önellenőrzési pótlék, annak csökkentésére is van
megoldásunk!

Tanuljunk mások hibáiból, készüljünk fel időben!
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