
Ismertető az adók megfizetéséről, nyilvántartásokról, adatközlésekről

1. Adózás

Az adófizetés oly  módon történik, hogy időszakonként az adófizető bizonylat  ellenében befizeti
készpénzbe a iratkezelő szolgálatoknál.  Az időszak lehet negyed évente, vagy havonta.

Felmerül a kérdés, hogy kinek milyen gyakorisággal kell adót fizetni.   Az adózó érdeke hogy minél
ritkábban kelljen ezzel futkosnia, a Magyar Állam érdeke meg az lenne, ha minél gyakrabban, mert
így gyorsabban folynak be az adók.

Erre a következő praktikus szabályt  hoztam. Amennyiben a fizetendő adó eléri  az 50000 Ft-ot,
ebben az esetben azt az adott hónapot követő hónapban meg kell fizetni a költségvetésnek. Ha ez
minden  hónapban  bekövetkezik,  ebben  az  esetben  havonta  fizeti  az  adót.  Más  esetben  pedig
negyedévente.

Az adó kiszámítása azok számára egyszerű akik az árbevétel 3%-át választották, elég egyértelmű, s
az ismertetett gyakorisággal befizetik az adót.  Akik az eredményük után adóznak, nekik meg kell
határozni havonta, hogy mennyi a nyeresége, s akkor lehet tudni mennyi az adó.  Ha nyereséges ,
semmi bonyodalom, az ismertetett gyakorisággal megfizeti.  Viszont ennek a rétegnek lehet olyan
hónapja amikor épp veszteséges. Ekkor természetesen adója nincs, de a veszteségét göngyölítheti,
magyarul a következő hónapok nyereségeiből levonhatja a korábbi veszteségeit, s onnét fizet újra
adót, ha elfogyott a korábbi vesztesége.

2. Adatközlés

Bár  negyedévente,  vagy  havonta  fizetendő  az  adó,  ezzel  kapcsolatos  adatközlési  kötelezettség
csupán évente egyszer lesz az erre rendszeresített nyomtatványon. Az egyik esetben csak annyit kell
írni, hogy éves bevétel mennyi volt.  Az eredmény után adózóknál ez annyival több hogy az össz
elszámolt költség is közlendő.

3. nyilvántartási kötelezettségek

A 2.  pontban említett  nyomtatványok kitöltéséhez gyakorlatilag  alig  kell  adminisztrálni.   Hogy
mennyi volt a bevétel...elég könnyű össze adni. Ha eredmény után adózunk, nyilván kell tartani a
kiadásokat is. Elismert költség  minden, a bevételszerzés érdekében tett kiadás. 

Az egyéni vállalkozók a megszokott módon pénzforgalni szemlélettel vezetik a nyilvántartásaikat. (
természetesen választhatják a kettős könyvvitelt a teljesítés alapú szemlélettel)  A nyilvántartásra
természetesen megfelel a pénztárkönyv, de még ennyi sincs előírva….bármi megfelel ami alapján
ellenőrizhető az adatközlése helyessége.

Cégek esetében ugye jellemző a kettős könyvvitel. Erre most is van lehetőség. Nem véletlen van
alkalmazva évszázadok óta…..ez a nyilvántartás nagyon pontosan megmutatja egy egy cég valós
anyagi  helyzetét.  Megjegyzésként  írom, hogy  a  céges  adatközlések  is  ugyan  olyan  egyszerűek,
( ugyan azok a nyomtatványok, mint amit az egyéni vállalkozók is használnak ), hogy kitöltésük
nem igényel szaktudást, a kettős könyvelés a cégvezetés számára adhat fontos információkat.  Bár
nincs előírva, de a cégeknek lehetőségük van éves mérleget készíteni, közzétenni. Ez nagy előnnyel
jár a  számukra,  mert  így  tudják biztosítani a  leendő és meglévő üzleti  partnerei  számára,  hogy
belelássanak a cég tényleges vagyoni helyzetébe.


