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Rend van az ügyvitelben, naprakészség a könyvelésben, biztonság az adózásban 

 
 
Könyvelő irodánk a számviteli szolgáltatás mellett adótanácsadói tevékenységet is végez nem 

csak a saját ügyfeleink részére, hanem eseti megkereséseket is fogadunk, hiszen ezek az 

esetek mindig tanulságosak és sokszor kihívásokat is jelentenek irodánk részére. A most leírt 

esetben is telefonon jelentkezet be az ügyfél, aki minél előbbi időpontban kérte segítségünket. 

Megérkezett időben, ahogyan megbeszéltük.  

Elmondta, hogy neki van könyvelője már több éve együtt dolgoznak, de a kérdéseire nem kap 

választ. 

A társasága nyereségesen működik, az lenne a kérdése, hogy jut ő legálisan a legkedvezőbb 

feltételekkel plusz jövedelemhez. 

Kértük, hogy egy kicsit világítsuk át a társaságát, mert egyáltalán nem ismertük a céget. 

Elkezdtünk beszélgetni, kérdeztük, hogy mennyi osztalékot szoktak kivenni, mondták, hogy 

semmit sem. Elő sem írják? Ezt már nem értettük, hogy mi lehet az oka. Azt válaszolta, hogy 

hozzá még ilyen kérdés nem érkezett eddig, hogy mennyi osztalékot szeretne kivenni, tehát 

határozatot sem hoztak erről. Az osztalék adózásáról bővebben tájékoztattuk Ő bérjövedelem 

viszonyait is figyelembe véve az EHO korlát figyelembe vétele mellett csupán 15% SZJA 

megfizetésével már adózott jövedelemhez jutott volna. 

Beszélgessünk még a cégről működéséről. 

Elmesélte, hogy a vállalkozás tevékenységére való tekintettel (még a szezonalitás is részben 

meghatározó) több főt foglalkoztat egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül. 

Mennyit fizet a dolgozóknak? Mennyi munkaidőben foglalkoztatja egyszerűsített 

foglalkoztatás keretein belül a dolgozókat? 5400 Ft-ot volt a válasz (2018 évben), és az 

összeg miatt csak részmunkaidőben vannak foglalkoztatva. Miért mennyit lehet? 10790 Ft-ot, 

ha szakképzett munkaerőről van szó és 8255 Ft-ot, ha nem igényel szakképzettséget a munka. 

Őt erről nem tájékoztatták eddig. Ezek szerint akkor teljes munkaidőben is tudom 

foglalkozatni a jogszabályi kereteken belül. 

Ha havonta 5 főt havi 15 napra szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkozatnak és 

havonta 2-3 főt havi 15 napra nem szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkozatnak, 

akkor a különbség elég jelentős.  

(10790-5400)*15*5=404250 Ft + (8255-5400)*3*15=128475 Ft 



Egy évre vetítve ez 6.392.700 Ft. 

 

Nagyon meglepődött ezeken a számokon. Gondot jelentett számára eddig, hogy nem tudta 

megfelelően megfizetni az alkalmazottakat, pedig a lehetőség adó nélkül a kezében volt, csak 

nem tudott róla. 

Azóta ismételten beszéltem vele, most már ezeket a kondíciókat alkalmazzák a dolgozók is 

sokkal elégedettebbek az új feltételekkel. 

 

A jó könyvelő nem attól jó, hogy hibátlanul rögzíti le a számokat, hanem a törvények 

betartása mellett az adott vállalkozás tevékenységéből adódó speciális jellegére való 

tekintettel is a lehető legoptimálisabb adózást ajánlja, követi az adójogszabályok változását 

erről tájékoztatja a vezetőt egy jó könyvelő a vállalkozás gazdasági vezető szerepét is betölti 

ezzel is elősegíti a döntés hozó munkáját. 

 

Ez az eset is azt bizonyítja, hogy a fent említett 3 feltétel együttes érvényesülése esetén kapja 

meg az ügyfél a számára legideálisabb szolgáltatást, ideértve az optimális, törvényes 

adófizetést is.  

A szlogenünk „Az Ügyfél az elsődleges, de a pontosság és a tartalom mindenek felett”. 


