
FONTOS TUDNIVALÓK 2015-BEN 
  

 
Tisztelt Ipartestületi Tag! 
 
Szeretettel köszöntök minden ipartestületi tagot! A körlevél elsősorban a 2015 évi változásokról készül ipartestületi 
tagoknak figyelemfelkeltés végett, kérem amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne, keressen minket! 
  
 
Alkalmi munkavállalók bejelentésére figyeljünk, hogy a munkakezdés előtt be legyen jelentve! Ha nem 
időjárásfüggő a munkavégzés, előző napon jelentsük inkább. 
2015-ben 4.830-Ft/nap adható adómentesen az alkalmi munkavállalónak. 
 
  
A bevallási határidő nem változott: 2015. február 25-ig kell bevallást készíteni minden egyéni 
vállalkozónak, a szüneteltetőknek ( ha nem egész évben szünetelt ), EVA alanyoknak, KATÁ-s vállalkozásoknak, ÁFA 
éves bevallóknak is!  
 
FONTOS!!  NEM VÁLTOZÁS, DE MEGFELEDKEZÜNK RÓLA:ÁFA határ 6 millió Ft,  KATÁ-s vállalkozóknál is!! 
 
2015. év Minimálbér és garantált bérminimum  
 
A minimálbér összege 2015. január l-jétől 105.000 forint, a garantált bérminimum pedig 122.000 forint. 
A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakört betöltők részére kötelezően meghatározott bruttó bér. Az egyéni vállalkozók is ez alapján fizetik a 
járulékokat. 
 
 

         2014.évben          2015.évben 
MINIMÁLBÉR           101.500 Ft           105.000 Ft 
GARANTÁLT BÉRMIN.            118.000 Ft           122.000 Ft 

 
Nyugdíj emelkedés:                                                                                                         
Januártól 1,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak                   (   Öregségi nyugdíjminimum: 28.500,-Ft    )

Rokkantsági  járadék:                                                                                                                                 
A rokkantsági járadék havi összege január 1-jétől 33 930 forintra változik. 
Szakképzés:  2015-től szakmunkástanulót csak mestervizsgával rendelkező iparos tarthat. 
 
Mennyi járulékot fizetünk 2015-ben? 
A minimálbér változása miatt változnak a befizetendő járulékok összegei.  

Járulék elnevezése alapja mértéke 
Szociális hozzájárulási adó 
/korábban: társadalombiztosítási 
járulék/ 

Minimálbér 112,5 %-a 
 
            137.250 Ft 

27 % 
 
                    37.058 Ft 

Nyugdíjjárulék Minimálbér 
             122.000 Ft 

10 % 
                    12.200 Ft 

Egészségbiztosítási és 
Munkaerőpiaci járulék 

Minimálbér 150 %-a 
183.000 Ft 

8,5 % 
                    15.555 Ft 

Összesen /minimálisan/ fizetendő:                       64.813 Ft 
 
KATA alá tartozó vállalkozók : Januártól életbe lépő változás. 
 
Kiesik a KATÁ-ból az a vállalkozó, akinek az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított 
adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azaz már NEM a negyedév végén nézik az 
adótartozást, hanem ÉV VÉGÉN.  Megszűnés időpontja: annak a hónapnak az utolsó napján, amikor határozat jogerőre 
emelkedik. 

Ezután be kell jelenteni a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). Visszamenőlegesen nem, csak jan. 1-től. 

Szünetelés: a kisadózó a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni, ha a tárgyhónapra nem 
keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettsége, de ezt már NEM kell havonta megismételni, a rendelkezésére álló adatok 
alapján az adóhatóság hivatalból végzi el, hogy ne kerüljön havonta előírásra a kata fizetési kötelezettség. Eddig, ha 
nem ment be havonta az adatbejelentő, akkor minden hónapban előírták a katát, függetlenül attól, hogy szünetelt-e a 
vállalkozás.

 
 



                                         KATÁSOK ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉSE 
 

                                    2015. év         
fizetendő összeg           50.000                75.000 
ellátási alap           81.300              136.250 

FIGYELEM!!   Jövedelemigazolásnál azonban a bevétel 60%-a fog szerepelni! / Erre jó figyelni, ha valakinek pl. 
kollégista a gyermeke! / 
 

SOKAN   KÉRDEZTÉK !!! 
2015. január 1-jétől indul az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, az EKÁER: 

FIGYELEM! 

A bejelentési kötelezettség elsősorban az áru kereskedelmében érintett belföldi feleket, az eladót, illetve a vevőt érinti.  
Tehát nem a fuvarozót!!  Fuvarozóknak csak arra kell figyelniük, hogy az első belföldi 
adóköteles értékesítőtől az EKÁER számot elkérjék, mivel egy esetleges ellenőrzés miatt 
adózár alá kerülhet a szállítmány!! 
Ki az akit érint? 

Leegyszerűsítve az az adózó, aki 2500 kg ill. 2 millió Ft felett értékesít ! 

Ha kockázatos élelmiszert értékesít, akkor 200 kg vagy 250.000,-Ft feletti értéknél ! 

A kockázatos élelmiszerek ( hús, tej, méz, cukor, olaj, gabonafélék, liszt, gyümölcs...stb ) 

Egyéb kockázatos termék esetén 500 kg vagy 1 millió Ft felett kell regisztráltatnia magát az EKÁER rendszerbe. 

Az egyéb kockázatos termékek ( homok, tüzifa, műtrágyák, állateledel, kenőolajok, oldószerek, hígítók, ruházat..... stb)

Be kell jelenteni:

 a terméket átvevőnek/címzettnek a Közösségen belüli beszerzést és az egyéb célú behozatalt; 
- az eladónak/feladónak az EU más tagállamába történő értékesítést és az egyéb célú kivitelt; 
- az eladónak az első belföldi adóköteles értékesítést, ha az nem a végfelhasználó részére történik. 

FONTOS!
 Mit jelent pontosan az első adóköteles termékértékesítés? 

A belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés alatt az olyan 
termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő 
beszerzést, vagy belföldi előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten 
belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés adóköteles. Első adóköteles értékesítésnek tekintendő a 
bérmunkával létrehozott termék belföldre, nem végfelhasználó felé történő értékesítése. Tekintettel arra, 
hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés adóköteles legyen, nem kell EKAER számot kérni a 
mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a 
termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER 
számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Art. 
végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését 
meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

Az EKÁER-es regisztráció alapfeltétele az ügyfélkapus hozzáférés. Aki már rendelkezik ügyfélkapuval, két lépésben 
hozhatja létre az EKÁER felülethez való hozzáférési jogot: 

 Elsőként az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja (elsődleges felhasználó) 
felhasználónevet és jelszót igényel, majd ezt követően 
- az EKÁER elektronikus felületen belépve hozzáférést igényel azon személyek (másodlagos felhasználók) 
részére, akik bejelentést rögzíthetnek, illetve módosíthatnak. 

 Szükséges adatok a hatóság felé történő bejelentéshez: 
 Az EKAER szám, (a lenti adatok alapján generálja), a feladó adatai (név, adóazonosító szám),a felrakodás 
címe, a címzett adatai (név, adóazonosító szám), a kirakodás (átvétel) címe. Az EKAER számhoz tartozó 
termék(ek) :Termék megnevezése, Vámtarifaszám, Bruttó súly, Anyagszám, azonosító, Közúti 
áruforgalomba kerülés oka (eladás, vásárlás, bérmunka, egyéb),Ha a közúti áruforgalomba kerülés oka 
termékbeszerzés vagy értékesítés, akkor nettó érték vagy előállítási érték, Gépjármű rendszáma, 
Rendelkezési helyre érkezés időpontja, Export esetén Magyarországi felrakodási időpontja.

A NÉBIH hatáskörébe tartozó élelmiszerek esetén ún. FELIR azonosítószám is szükséges, ami a cég és az első magyar 
tárolási hely regisztrációját írja elő. Ezt a számot mindenkinek meg kellett kapnia 2014. december közepén.

 

 



2015. február 1-jétől kockázatos élelmiszerek és termékek esetén a bejelentéseken túl 
biztosítékot is kell majd nyújtani és a működés során azt folyamatosan fenntartani. 

Ez alól kivétel, ha Magyarországról az EU más tagállamába történik a kivitel. A biztosíték összege a bejelentés 
megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) az EKÁER-ben rögzített, kockázatos termékek nettó értékének 
15%-a, amely egyes esetekben csökkenthető.  

Mentesülhet a biztosítéknyújtás alól:

- aki minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy 
- legalább 2 éve működik, szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll 
adószám-felfüggesztés hatálya alatt. 

A bejelentéskor a rendszer egy 15 napig érvényes ún. EKÁER számot generál, amely a fuvarhoz kapcsolódik. Az 
EKÁER számról a fuvarozót vagy fuvarszervezőt tájékoztatni kell. 

A bejelentés nélkül fuvarozott termék igazolatlan eredetűnek minősül, amely után a termék értékének 40%-áig 
terjedő mértékű mulasztási bírság szabható ki. A NAV-nak lehetősége van a bírság mértékéig az áru 
lefoglalására, valamint hatósági zár alkalmazására.                                                                                                  
2015. február 1-jéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem szab ki mulasztási bírságot !

               KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜL A JÖVŐBEN: 
               Kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyekben az ügyvezetés   egyezősége miatt 
van befolyás (már nem csak a tulajdonost kell vizsgálni) 
       

               KIKÜLDETÉS:  Kiküldetési rendelvény elektronikus úton is kiállítható és tárolható. 
 
EGYÉB: / E-KERESKEDŐK FIGYELEM !!!!Az adóhatóság a telekommunikációs cégektől az internetes 
vásárlások forgalmi adatairól is információt kap. 
 
A bankkártyás fizetéseknél éves tranzakciós díj jön, ami ugyan nem nagy összeg: ez 800, az érintős kártyák esetében 
pedig 500 forint. 
 
SZJA: 
Az adóbevallásban szereplő összes jövedelem alapján fogják számítani január elsejétől a táppénz összegét 
Januártól az adóbevallás alapján állapítják meg a táppénz összegét, azonban ha az adóbevallás hibás, és utólag 
korrigálni kell, akkor előfordulhat , hogy vissza kell fizetni. 

Itt hívnám fel a főállású vállalkozók figyelmét, hogy nem a kötelezően befizetett járulék után, hanem a jövedelemkivét 
után!!! 

               VESZTESÉG  ELHATÁROLÁS!!  Változik a veszteség elhatárolás: a 2014-es veszteséget még 2025-ig le 
lehet írni, de a 2015 után keletkezett hiány csak öt éven át csökkenti az adófizetési kötelezettséget. A korlátlan 
leírás lehetősége megszűnik az egyéni vállalkozók esetén is.  

            FIATALOK!!!  CSALÁDI KEDVEZMÉNY! 
              - Kétgyermekesek kedvezménye 2016-tól 2019-ig havi 2500 forinttal nő minden évben (10-ről 20 ezer forintra). 

Adóév   Adóalap-kedvezmény/hó   Adókedvezmény/fő/hó  Változás/fő/hó  
2016      78 125 Ft       12 500 Ft     2 500 Ft  
2017     93 750 Ft      15 000 Ft     5 000 Ft  
2018   109 375 Ft       17 500 Ft     7 500 Ft  
2019    125 000 Ft       20 000 Ft    10 000 Ft 
 
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult lesz a nevelőszülővel együtt élő, egyébként a családi pótlékra nem 
jogosult házastársa. Ő már év közben az adóelőlegnél érvényesítheti a családi kedvezményt 2015-től. 
Első házasok kedvezménye: ötezer forint/hó két évig vagy a családi kedvezmény megszerzéséig (első gyermek 
fogantatása 91 napos magzat). 
Cafeteria ( Szigorodott a kedvezményes határ )  
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Az átmeneti időszakot követően hatályba lép a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló közvetlenül 
alkalmazandó uniós rendelet. 
A rendelet még 2011. december 12-én lépett hatályba, az élelmiszergyártók 3 év átmeneti időszakot kaptak az új 
szabályokra való átállásra. 

A rendelet szerint a kötelezően előírt információkat - mint a megnevezés, összetevők, nettó mennyiség, szavatossági 
idő - jól látható helyen, egyértelműen, az előrecsomagolt élelmiszerek esetén közvetlenül a csomagoláson vagy az arra 
rögzített címkén kell feltüntetni, a betűméret magassága pedig nem lehet kisebb 1,2 milliméternél. 

 
A nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében nagyobb hangsúlyt kap az élelmiszer allergéntartalmára vonatkozó 
információs kötelező megadása, mint korábban. A rendelet az allergén információk tájékoztatási módjára vonatkozó 
szabályt nem határoz meg a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében, a tagállamok saját nemzeti rendelkezésben 
írhatják elő, hogy milyen eszközök segítségével és milyen formában kell közölni azokat.  
A Földművelésügyi Minisztérium közölte, várhatóan a jövő héten jelenik meg az a miniszteri rendelet, amely lehetőséget 
ad arra, hogy ezt a tájékoztatást szóban is meg lehessen adni a fogyasztó számára. A tájékoztatási kötelezettség a 
kereskedelmi egységek csemegepultjára, a vendéglátó-ipari egységekre, valamint a közétkeztetésre is 
vonatkozik. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei szakigazgatási szervek a mindenkori jelölési előírások 
teljesülését folyamatosan ellenőrzik az előállítóknál, a kereskedelemben, az üzletek polcain, vendéglátó helyeken 
egyaránt. Az ellenőrzés során figyelembe veszik, hogy a rendelet átmeneti időszakot határozott meg, így például a 
tápértékjelölést majd 2016. december 13-tól kell feltüntetni. 

A rendelet értelmében a 2014. december 12-ig jogszerűen forgalomba hozott termékek - így a raktárban készen 
tartás céljából tárolt, becsomagolt termékek - a minőség-megőrzési idejük lejártáig forgalomban lehetnek. Ez azt 
jelenti, hogy 2014. december 13. után mind az új jelölési szabályoknak megfelelő, mind a régi jelölési szabályoknak 
megfelelő termékek megtalálhatóak lesznek az üzletek polcain . 



ÁFÁ-sok!!!! Sok minden változott az áfatörvényben!!

Január 1-jétől – az egyes sertéstermékekhez hasonlóan – 27 százalékról 5 százalékra mérséklődött a nagy testű 
élőállatok (szarvasmarha, juh, kecske) élő és feldolgozott formában történő értékesítésére vonatkozó áfakulcs. 

Az új szabályozás szerint le lehet vonni a motorbenzin beszerzésekor előzetesen felszámított áfát, amennyiben a 
motorbenzin a termékértékesítés adóalapjába közvetlen anyagjellegű ráfordításként épül be. 

A fordított adózás alá tartozik az építési munkákhoz, építési szerződés keretében épített ingatlanok kivitelezéséhez 
kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatás, valamint 
iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele akkor is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez 
kapcsolódik. Pontosították az egyes acélipari termékek értékesítésére vonatkozó fordított adózás alá eső ügyletek 
körét. 

Az időszakos elszámolású ügyleteknél a teljesítés időpontja az érintett elszámolási időszak utolsó napja. Ha azonban 
a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja és a fizetés esedékessége is megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a 
számla, nyugta kibocsátásának az időpontja, ha pedig a fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő napra 
esik, akkor a fizetés esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap a teljesítés 
időpontja. 

Ezt a szabályt könyvvizsgálati, könyvviteli és adó-tanácsadási szolgáltatások esetén már 2015. június 30-tól, az 
egyéb típusú szolgáltatásnyújtásoknál 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Az egyéb időszaki elszámolású 
ügyleteknél akkor kell alkalmazni az új szabályozást, ha mind az időszak kezdete, mind a fizetés esedékessége 2015. 
december 31. utáni időpontra esik. 

További változás, hogy akkor is keletkezik előleg kapcsán áfafizetési kötelezettség, ha csereügylet keretében szerez 
vagyoni előnyt az értékesítő, szolgáltatást nyújtó fél. 

Az adóalany az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától nem gyakorolhatja 
adólevonási jogát, ha az állami adóhatóság az adószámot felfüggesztés nélkül törli, illetve felfüggesztését annak 
törlésével szünteti meg. Figyelem: Felfüggesztett adószámnál sincs ÁFA levonás ! 

Különbözeti ÁFA 

Amennyiben Ön Különbözeti áfát alkalmaz, jó hírünk van. Mi az a különbözeti ÁFA? Közismertebb nevén, használt cikk 
áfának nevezik. Ennek az adózási módnak az a jellemzője, hogy csak az árrés után kell áfát fizetni. 

Miért fontos ez? 
Azért, mert "használt cikket" sokszor magánszemélytől vehet a cég, ahol nincs áfa levonási lehetőség. Így, ezzel az 
adózási formának a választásával elkerülheti, hogy eladáskor viszont a teljes érték után fizessen áfát. 

Mi a változás?  
Eddig az így adózó dolgokhoz kapcsolódó költségek áfája nem volt levonható. Ez 2015-től már nem így lesz. Pl.: Egy 
autókereskedő, aki a különbözeti áfát választotta, magánszemélytől megvásárol egy autót. Ennek az autónak ki kell 
cserélni a fékbetéteit eladás előtt. Ennek a fékbetét cserének az áfája a jövő évtől levonható lesz. 

A tételes, belföldi összesítő jelentésben ( 1565 ) 2015. január 1-jétől szerepeltetni kell az 1 millió forint áfaösszeget 
elérő számlákat is (korábban 2 millió forint volt az értékhatár), valamint az ilyen számlákon fel kell tüntetni a vevő 
adószámát. Ugyanakkor értékhatár nélkül jelenteni lehet minden számlát az összesítő jelentésben. 

A jogelőd nélkül újonnan alakult adózóknak a megalakulásuktól számított adóévet követő év utolsó napjáig havonta 
kell bevallást benyújtaniuk a jelenlegi negyedéves gyakoriság helyett, továbbá bizonyos esetekben az éves 
áfabevallásra kötelezett adózók kötelesek negyedéves bevallási gyakoriságra áttérni. 

Ha a pénztárgép üzemeltetőjének nyújtott szolgáltatása szünetel, illetve megszűnik, az adatszolgáltatáshoz szükséges 
adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató köteles erről tájékoztatni a NAV-ot.  

Lakóingatlan értékesítése esetén, ha az adóalany nyilatkozott az állami adóhatóságnak arról, hogy valamennyi 
termékértékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát 2015. február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan 
megváltoztathatja.  



Január 1-től az egyes acélipari termékek bekerülnek a fordított ÁFA-ba.

Változnak a szociális hozzájárulási adó szabályai is:
2014. évi LXXIV. törvény módosította a munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményekre vonatkozó egyes 

szabályokat.

1.     Részmunkaidőben foglalkoztatottak kedvezményalapjaA részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó 
arányosítási szabályt 2015-től nem kell alkalmazni a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben 
vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő vagy ilyen ellátásban részesült (a továbbiakban: kisgyermekes 
munkavállaló) szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapítása során. A kisgyermekes 
munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódóan – az egyéb feltételek teljesülése esetén – az adókedvezmény 
alapja a bruttó munkabér, de legfeljebb havonta 100 ezer forint.

             2.     START-kártyával rendelkező munkavállaló 2015. január 1-jétől a még érvényes  START-kártyával        
 rendelkező munkavállaló után a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény  nem  érvényesíthető, mivel a  
program 2014. december 31-el megszűnt. 

Kivétel: a 2015. január 1-jét követően az ezt megelőző időszakra utólag kifizetett, juttatott jövedelem tekintetében – 
amennyiben az egyéb feltételek fennálltak – a munkáltató a kedvezményt érvényesítheti

 
A szabad vállalkozói zónák szochó kedvezményének előírásai lazultak, így ezeket igénybe lehet venni, előtte 
természetesen meg kell vizsgálni minden fennálló körülményt. 

 ADÓZIK  A BÉRFŐZÉS   ÉS   AZ  OTTHONI   PÁLINKAFŐZÉS!!!! 

A jelenlegi 220-ról 50 literre csökken a magánfőzés keretében előállítható párlat mennyisége, ezenkívül a 
magánfőzéshez kapcsolódó kedvezmények csak a gyümölcstermesztő magánszemélyekre vonatkoznak. A bérfőzés  
jövedéki adómértéke az eddigi adómentesség után az alkoholtermékek normál adómértékének felére nőhet, vagyis egy 
liter 50 %-os alkoholtartalmú párlat esetén 1670,-Ft jövedéki adót kell fizetni. A magánfőzés esetében az előállított 
párlat után a magánfőzőnek évi 1000 Ft átalányadót kell fizetni. Az Önkormányzati adóhatósághoz kell 
2015.01.15-ig bejelentkezni. 
Online-kasszát üzemeltetők figyelmébe: Tipikus hibákat követnek el a kereskedők az online pénztárgépek 
használatakor a bírságtól szeretnénk megóvni vállalkozóinkat, amely  egyéni vállalkozók esetében 500 ezer, cégeknél 1 
millió forint is lehet. 

Gyakori probléma az online kasszák üzemeltetőinek körében, hogy nem végzik el a napi nyitást, vagy zárást. Ha a 
nyitó pénzmennyiséget nem rögzítik, akkor később nem tudják bizonyítani, hogy a kasszába mikor került bele az 
ellenőrzéskor ott talált összeg. Minden nap végén – non-stop üzletben 24 óránként – napi forgalmi jelentést kell 
készíteni, ami adóügyi bizonylatnak minősül. A legtöbb mulasztás a pénztárgépnapló vezetésekor történik. Ha például 
meghibásodik a kassza, a kereskedőnek haladéktalanul intézkednie kell. Kérheti a szervizt, hogy véglegesen hozzanak 
másik készüléket, vagy a javítás idejére kérhet cserekasszát, esetleg beüzemelhet tartalék pénztárgépet, ha van ilyenje. 
Minden alkalommal azonnal be kell írnia a naplóba a meghibásodást, ellenkező esetben bírságra számíthat egy 
ellenőrzéskor. 

Fontos, hogy mindent meg kell tenni a bizonylatolás zavartalanságáért. Ha nem oldható meg, hogy másik 
pénztárgépet állítsanak üzembe, akkor – legfeljebb 15 napig – kézi nyugtával is lehet dolgozni. A revizorok 
találkoznak olyan esetekkel, amikor az üzemeltetők nem jelentik be a NAV-nál a kassza üzemeltetésének 30 
napon túli szüneteltetését, vagy a használat helyének megváltoztatását. Erre kérjük odafigyelni! 
FODRÁSZOK,  MŰKÖRMÖSÖK!!!!  VÁRHATÓAN  JÖN  AZ  ONLINE  PÉNZTÁRGÉP: 
Rövidesen a kiskereskedők után a fodrászok, a műkörmösök, orvosok, majd idővel a taxisok is online pénztárgépet kell 
hogy használjanak. A szolgáltatói szektor online pénztárgéppel való felszerelését vizsgálják ugyanis a kormányzatnál és 
nagy valószínűséggel 2015-ben be is fogják vezetni!

Azonban számlaadással ki lehet váltani az online pénztárgépet, hónapot köv. 15-ig megfelelő részletezettséggel el kell 
küldeni a számlákról a bevallást a NAV felé.

NETA: 
MÉZESKALÁCS- készítő kisiparosok mentesülnek a NETA fizetése alól 2015. január 1-től, amennyiben a termék 20%-
a méz, ha cukortartalma legfeljebb 40%. 
-Jön a Népegészségügyi termékadó a szeszes italokra (kivétel a pálinka, és a gyógynövényes italok) 
Önkormányzati adók: 
Újdonsága a 2015-ös adótörvénynek, hogy korlátozás nélkül ad felhatalmazást az önkormányzatoknak az 
adókivetésre. Jövőre egy helyi önkormányzat bármit megadóztathat, ami csak eszébe jut. Mindössze két korlát van. Az 
egyik, hogy nem lehet olyan dologra adót kivetni, amire van országos adószedés is. A másik korlátozás, hogy nem 
lehet kizárólag a vállalkozásokat adóztatni. Ha például bevezetik a járdaadót, akkor azt mindenkinek fizetnie kell,  



 2015.01.01-vel megszűnt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) feladatköreit 2015. január 1-jétől részben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), 
részben az Országos Tiszti-főorvosi Hivatal vette át .                                                                                    
Az NMH megszűnésével a foglalkozás-egészségügyi, illetve a munkahigiéniás szakterületet az Országos Tiszti-főorvosi 
Hivatal veszi át, míg a munkavédelmi- és foglalkoztatási szakterület az NGM apparátusában kap helyet. A képzési terület 
a szaktárca új háttérintézményéhez, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz kerül. A munkaerő-
közvetítéssel összefüggő jogköröket továbbra is a megyei munkaügyi központok és járási kirendeltségek gyakorolják, 
míg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat már korábban a Belügyminisztérium vette át .                                     

A Munkaügyi ellenőrzés érzékeny területei 2015-ben!!  FIGYELJÜNK RÁ!!! 
2015. II. negyedévben a faipar kerül előtérbe, ahol elsődlegesen a munkavédelmi előírások és a faiparhoz kapcsolódó 
szabványok tekintetében történnek majd a célellenőrzések. Az ellenőrzéseken elsődlegesen azokra a faipari 
veszélyforrásokra figyelnek leginkább, amik a munkavállalókat veszélyeztethetik. 

2015. III. negyedévben a célvizsgálatok az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jelentős mértékben megnövekedő 
munkáltatóknál történő fertőző megbetegedések és a munkáltatók erre vonatkozó tevékenységeit vizsgálja, s azt hogy a 
munkáltatók mit tesznek a megbetegedések megelőzéséért. A vizsgálatok elsődlegesen az egészségügyi és a 
mezőgazdasági területeket fogják érinteni  

2015. március-április között a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok ellenőrzése lesz a kitűzött feladatuk a 
munkaügyi ellenőröknek. A munkaügyi hatóság ezeken a célellenőrzéseken minél több információt szeretne megtudni 
ebben a formában történő foglalkoztatásokról és azok jogszabályainak betartásáról.  Az ellenőrzések mind tartalmi, mind 
formai szempontok vizsgálatára is kiterjednek. 

2015. június-július időszakban a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében és a foglalkoztatásra 
vonatkozó alapvető szabályok betartására irányuló akcióellenőrzés fog történni. Vagyis vizsgálják a munkavállalók 
határidőben történő bejelentéseit és igyekeznek a feketemunkásokat alkalmazó cégeket háttérbe szorítani a 
tisztességes, jogkövető vállalkozásokkal szemben. 

2015. október-november a szabadságokkal kapcsolatos szabályok ellenőrzése lesz a cél. Érdemes tehát a 2012. évi 
Mt. szabadságokkal kapcsolatos munkajogi szabályokat áttekintenie a munkáltatóknak. 

 
 
 


