
dése írja elő, hogy a közösségi adószámmal nem rendelke-
ző áÍa adóa|any - a kizárólag adólevonáSla nem jogosítT te.
vékenységet fol),tatT adóalany, az alanyí adómentességet
választó adTalany és a mezőgazdasági tevékenysé8et íoly.
tató, különleses iogállást VálasZtT adÓa]any kivételével -
közösségi adTszámának megállapítása érdekében az állarni
adóhatóságnál előzetesen bejelenti, ha az Európai Kcizös-
ség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal keres-
kedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Amennyiben az adózó
ezen bejelentési kÖtelezettségének nem, Vagy késedelme-
sen tesz eleget, az ÁIt. 172. s (1) bek. a] pontja alapján mu-
lasztási bíIsággal sújthatT.

Az ÁÍatörvény 19. s.a szelint köZösségi termékbeszerzés
valTsul meg akkor is, ha a belíöldi adóalany nem rendelke-
Zik a telméket értékesító tagállami adTalany ktjzöSségi adT-
számáVal, Vagy esetleg a beszerző adóalany Sem i8ényelt
köZösségi adószámot. AZ Áíatöruény 19. s.a ugyanis a kö-
zösségi termékbeszerzés megvalósulását nem a köZösségi
adTözám meglététől teszi függőVé. EZ azt jelenti, hogy
amennyiben a belföldi adóalany megvalósította az Atatór.
Vény 19. s-ában [kiegészítve a 21. s lendelkezéseivel) fog.
lalt köZösségi termékbeszelzés tényállását' belÍöldÖn adófi-
Zetési kÖtelezettsége keletkezik, S egyben kÖteles a,61. SZá-
mú összesítő nyilatkozatot is ben}Újtani.

AmennyÍben az adózó a beszerzett gépet adTkijteles te-
vékenységéhez hasznosítja, és rendelkezik a termék be-
szerzését hitelesen igazoli dokumentummal, úgy levonási
joga Sem kollátozharó. (2009. februdr 18')

SzÁuvIrnr

Kapott támogatás elszámolása átalakulás esetén

/2760/E8y kft. tórgyi eszköz beszerzéshez dllomi tdmoga-
tdst kapott. A támogatás összegét elhlLtdÍoltű passzív iiLő.
beli elhdt!íroló'skÉnt (halasztott beUételként) ' és érték-
csijkkenés artinyosan szdbadíÍjL fel az elhatdÍoldst ű
rendkíUiili bev étellel szemben.

A tárgyi eszköz leírúsi ideje alatt a kft. beolvad. egy mó-
sik kft.-be' Ho jól tldom, oz dtalakÚusi vé9leges uagyon-
mérleg a beolvadó kft.-nél nem tartalmdzhot passzív ídő-
beli elhatdroLúist.

Hogyan kell o hdlasztott bet]étel ijssze4ét az elhdtdro.
ldsról megszűntetni, miuel, ha rendkíuiili bevétel lenne,
akkor nem lenne uele szemben ardnyos értékcsökkenés el.
szimoló.s.

Mi a megszí1ntetének a tdrsasúgi és kiilönailó vonzLta?
A beolvadást úgy ke]l tekinteni' hogy ,,a iogutTd Vállalko-

zás éIvezl hasznát' illetőles viselÍ kárát a beolvadt táÍsaság'
nak,' Ez alapján nem köteles megszüntetni a halasztott be-
Vételt, a passzíV idóbeli elhatárolást továbbviheti magával a
iogutód táIsaságba a társasági adóról szTló, 1996. évi
LXXXI. tV. 16. s (11) bekezdésében foglaltak alapján, mely
sZeÍlnt:

16. g.(11] A josutid az átalakulást követően a joselődtól
átvett eszköZöket és kötelezettségeket (ideéItve a céltalta-
lékot és a passzív idóbeli elhatárolást isJ figyelembe véve,
adóalapját - aZ ad.lzás előtti eledmény módosítása réVén -
ú.8y halfuozza meg' mintha az átalakulás nem történt Volna
meg. A iogutid aZ átéItékelt eszköztjket és kötelezettsé8e-
ket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántaltásban feltün-

Adó.kérdések és Vá|aszok 2oo9l5.

teti a iogelódnél az átalakulás napjára kimutatott bekeú]ési
értéket, könyv szelinti éItéket' számított nyilvántartási ér-
téket, valamÍnt az eszköz' a kötelezettség alapján általa az
átalakulást köVetően az adózás elótti eredmény módosítá-
saként elszámolt össze8et iS. (2009. Íebrudr 11,)

Székhely bérlése

/z76|/Azt az informdciót httllottLm' hL ű' cé$tu|nj.lonos
székhelyén van a vdllalkoztis' akkor a cégnek bérleti díjat
kell fizetni a nla4ónszemélynek. Amennyiben igaz' akkor
nulltt forintért ís bérbe adhatja a cég e szgkhelyét? Lehet-
séges az is' hogy székhelynek fel vdn tiintetve a szekhely'
ile amellett a cÍ4nek uan telephelye, és ott tevékenykedik
és a szekhelyén egydltdld.L nem? llyenkor b bérbe kell ven-
ni a cégnek a magánszemély fiLlajdonát? Abban az esetben
is bérbe kell adni az ingatlarut, hc nem múkiiilik a cég?

Amennyiben a cégtulajdonos Saját tulaidonú ingatlaná'
nak egy IésZét a vállalkozás rendelkezésére bocsátja szék-
hely (ügyvezetés helye) céljára, akkor a cégtulajdonos szol-
gáltatást VégeZ a Vahlkozás részére. Ha a vá]lalkozás vala-
mennyi összeget íizet a cégtulaidonosnak a szolgáltatás el-
lenértékéül, akkol a cégtulajdonosnak, mint magánsze-
méIynek, adTkÖteles bevétele keleikezik, melyet a külön-
adózó jövedelmek között kell bevallania, illetóle8 a kapott
ellenérték 25 százalékát ne8yedéVente adóelőlegként az
adThivatalnak meg kell fizetnie.

Ha a vállalkozás az ingatlan, mint Székhely használatáéIt
nem fizet semmit (,,nu11a forintért adja bérbe',), és a Vállal-
kozás a Számviteli töruény szelÍnt kettős kön],'Wezetésle
kötelezett, akkol a számvitelrő| szi|ó,2000' éü c' tV. 86. s
(3) bek. i] pontja alapján lendkívüli bevétele keletkezík, aZ
alábbiak szerint:

(3] A lendkívüli bevételek között kell kimutatni:
j) a téIítés nélkül kapott (igénybe vett) Szolgáltatások pi.

aci - illetve jogszabály eltéIő rendelkezése esetén a iogsza-
bály Szerinti - éItékét.

A székhely fo8almát a cégtörvény úgy határozza meg -
többek köZött -, hogy az a hely, ahol a cég üg],'Vezetése til-
ténik. Amennyiben a cég ügyvezetésének helye és a bejelen-
tett székhely eltéI egymástÓI, akkor a cégbíróság és az adó-
hivatal a székhelyet fiktíV címnek minósíti, aminek komoly
hatisági szankciói lehetnek (adTszám felíüggesztése, cég
hivatalból történő megszüntetése' mulasztási bírság, stb.)

Tehát a VálaSZt összefoglalhatjuk annyiban, hogy egyetlen
töruény sem kotelezi a cégeket arra' hogy ingatlant bérelje-
nek székhely számiá;a. A töruény ,'csupán'' csak azt várja el a
cé8ektől, hogy a beielentett Székhely ValTságos cím legyen és
ott töIténien a cég ü8yvezetése. (2009' februór 26.)

Kamatmentes tagi kölcsön

/2762/A mikrovóllalkozas az drbevétele miatt csd'k né.
hdny tízezer forint pénzeszközzel renilelkezik.

E{y új projektje míűtt \oqyobb összeget kell beruhá?
nia any(qokba és tdrgyi eszközökbe. Az eqyik tag fog kijl.
csönt nyújtani a bt.nek.

1 , Ailhdt.e e bt. t&%jű kamÍItmentes kölcsijnt a vdllalko-
zósnak?

2. Kanlat felszúmítdsakor mi a minimólis és a maximd-
Iis kamatLib, mely mellett d. taq nyűjthatjd a kölcsijnt?

3. Igaz.e' hogy mnximum 1 even beliil vissza keu Íizet-
nie a udllalkazdsnak a taq últdl nyújtott kijlcsönt?
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