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valamint�a�partner�és�kapcsolt�vállalkozások�meghatározása

A tArtAlomból:

Kezelőszemélyzet nélKül is műKödni Képes 
automatáK bejelentése

Azokat� az� automata� berendezéseket,� amelyek�
olyan�terméket�vagy�szolgáltatást�kínálnak,�amiért�
a� vásárlók� helyben� fizetnek,� és� működésükhöz�
nincs�szükség�kezelőszemélyzetre,�az�üzemeltetők�
2019.� július� 31-éig� szankció� nélkül� bejelenthetik�
a�NAV�felé.

Így�tehát�nemcsak�az�élelmiszert�árusító�auto-
maták� adatait� kell� bejelenteni,� hanem� szolgál-
tatástól� és� árucikktől� függetlenül� minden,� keze-
lőszemélyzet� nélküli� berendezés� üzemelteté-
sére� vonatkozik� ez� a� kötelezettség.� Ilyenek� pl.�
a� parkolóautomaták,� az� önkiszolgáló� autómosó�
automaták,� a� „százforintos”� játékkiadó�gépek� és�
a�legkülönfélébb�árucikkeket�kínáló�automaták�is,�
pl.� a� könyvautomaták� stb.� Bejelentés� szempont-
jából� automata� berendezésnek� minősül� minden�
olyan�kezelőszemélyzet�nélkül� is�működni�képes�
berendezés,� ami� termékértékesítés� vagy� szolgál-
tatásnyújtás�pénzbeli�ellenértékének�helyben�tör-
ténő�megtérítésére�szolgál.

A� bejelentést� elektronikusan,� az� AVTOMATA�
elnevezésű� adatlapon� kell�megtenni.� Augusztus-
tól�a�be�nem�jelentett�berendezések�üzemeltetője�
mulasztási�bírságra�számíthat.

Az� automata� berendezést� üzemeltető� adózó�
köteles� az� adóhatóság� felé� elektronikus� úton�
bejelenteni� az� automataberendezés� üzemelteté-
sével� kapcsolatos� egyes� eseményeket� és� adato-
kat.�A�bejelentés�során�az�üzemeltetőnek�meg�kell�

adnia�többek�között�az�automataberendezés�leg-
fontosabb� azonosító� adatait� (típus,� gyártó,� gyár-
tási� szám),� működési� (kezelt� termékértékesítés/
szolgáltatásnyújtás� kategóriája)� és� műszaki� jel-
lemzőit� (vezérlőegység� adatai,� elérhető� fizetési�
módok�stb.).

Azokat� az� automataberendezéseket,� ame-
lyek� már� használatban� vannak,� az� üzemeltető�
legkésőbb� 2019.� július� 31-ig� szankciómente-
sen� jelentheti� be.� Az� újonnan� üzembe� helyezett�
automataberendezések� üzemeltetésének� meg-
kezdését�legkésőbb�az�üzemeltetés�megkezdését�
megelőző�napon�kell�bejelenteni.

A� NAV� az� adózó� bejelentése� alapján� auto-
mata� berendezésenként� egyedi� regisztrációs�
számot� állapít� meg,� amelyet� elektronikus� úton�
megküld� a� bejelentő� elektronikus� tárhelyére.�
Az�üzemeltető�köteles�a�regisztrációs�számot�az�
automataberendezésen�jól�láthatóan�feltüntetni.

A� bejelentés� részletszabályait� és� a� bejelen-
tendő� adatokat� az� automataberendezés� üzemel-
tetőjének�adókötelezettségéről�szóló�8/2019.�(VI.�
27.)�PM�rendelet�határozza�meg.

Fontos�tudni,�hogy�a�nem�élelmiszer-értékesí-
tést�végző�automata�berendezések�esetében�kizá-
rólag� bejelentési� kötelezettség� áll� fenn,� azokat�
nem�kell�Automata�Felügyeleti�Egységgel� felsze-
relni�és�nem�kell�az�értékesítési�adatokról�online�
adatszolgáltatást�teljesíteni.�� ◙
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magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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A�kis-�és�középvállalkozásokról,�fejlődésük�támo-
gatásáról�szóló�2004.�évi�XXXIV.�törvény�(a�továb-
biakban:�KKV�tv.)�tartalmazza�azokat�az�értékha-
tárokat,� létszámkorlátokat,� egyéb� szempontokat,�
amelyek�alapján�eldönthető,�hogy�egy�adott�vállal-
kozás�KKV-nak�minősül-e,�továbbá�azon�belül�mik-
ro-,�kis-�vagy�a�középvállalkozás�méretkategóriájá-
ba�tartozik-e.�A�méret�szerinti�besoroláshoz�a�vál-
lalkozásra� vonatkozó� három� gazdasági� mutató�
szükséges,�melyekre�vonatkozóan�a�KKV�tv.�felső�
korlátot�határoz�meg�a�következők�szerint:

A�foglalkoztatotti létszám küszöbértékei köte-
lezőek,� tehát�ha�a� vállalkozás�egy�adott�határér-
téket�túllépett,�a�vállalkozás�már�csak�abba,�vagy�
annál� magasabb� kategóriába� tartozhat,� kisebb�
kategóriába�nem.�Tehát�ha a létszám alapján már 
beazonosítottuk a kategóriát, utána csak azt kell 
megvizsgálni, hogy ennek a kategóriának megfe-
lel-e a forgalom vagy a mérlegfőösszeg valame-
lyike.�Ha�a�kettő�közül�bármelyik�érték�megegye-
zik,�vagy�kisebb�a�létszám�szerinti�kategória�felső�
küszöbértékénél,�akkor�ez�lesz�a�vállalkozás�KKV�
besorolási� kategóriája.� Abban� az� esetben� azon-
ban,�ha�az�árbevétel�és�a�mérlegfőösszeg�is�maga-
sabb,�mint�a� létszám�szerinti�küszöbérték,�akkor�
a�KKV�besorolása�is�magasabb�kategóriába�esik.

Abban�az�esetben,�ha�az�egyéni,� illetve�a� tár-
sas�vállalkozás�működési ideje 1 évnél rövidebb, 
az adatokat éves szintre kell vetíteni.

Az� euróban�meghatározott� összegek� forintra�
történő� átszámításakor� a�Magyar� Nemzeti� Bank�
(a�továbbiakban:�MNB)�által�megállapított,�a�KKV�
üzleti évének lezárásakor� érvényes� devizaárfo-

lyamot�kell�alkalmazni.�Újonnan�alapított�vállalko-
zás�esetén�a�tárgyévet�megelőző�év�utolsó�napján�
érvényes,�MNB�által�megállapított� devizaárfolya-
mot�kell�figyelembe�venni.

KKV�kategóriába�történő�besoroláshoz�a�fenti�
három gazdasági mutató közül csak kettőnek 
kell megfelelnie� a� vállalkozásnak.� Ezek� közül�
a�foglalkoztatotti létszámra�vonatkozó�feltételnek�
mindenképpen teljesülnie kell,� azonban� az� éves�
nettó�árbevételre�vagy�a�mérlegfőösszegre�vonat-
kozó�kritérium�közül�elegendő,�ha�csak�az�egyiket�
teljesíti�a�vállalkozás,�hiszen�ez�a�feltétel�a�minősí-
tés�rendszerében�vagylagos.

A� KKV� tv.-ben� található� ún.� kétéves szabály 
azt�rögzíti,�hogy�amennyiben�egy�vállalkozás�éves�
szinten� túllépi� a� meghatározott� foglalkoztatotti�
létszám�vagy�pénzügyi�határértékeket�(nettó�árbe-
vétel,� mérlegfőösszeg),� vagy� elmarad� azoktól,�
akkor�ennek�eredményeként�csak�abban�az�eset-
ben�veszíti�el,�illetve�nyeri�el�a�KKV�minősítést,�ha�
két�egymást�követő�beszámolási� időszakban�túl-
lépi� az� adott� határértékeket� vagy� éppenséggel�
elmarad�azoktól.

Az�a� vállalkozás,� amelyben�az�állam�vagy�az�
önkormányzat� (magyar� vagy� külföldi)� közvet-
len�vagy�közvetett�tulajdoni�részesedése�megha-
ladja�a�25%-ot,�abban�az�esetben�sem�minősülhet�
KKV-nak,� ha�a�gazdasági�mutatók�alapján� felállí-
tott�kritériumoknak�eleget�tesz.�Így�tehát�egy�vál-
lalkozás csak akkor sorolható a KKV kategóriába, 
ha benne az állam vagy az önkormányzat közvet-
len vagy közvetett tulajdoni részesedése 25%-nál 
nem több.�Mindezek�mellett�a�fenti�foglalkoztatotti�
létszámra�és�a�nettó�árbevételre�vagy�a�mérlegfő-
összegre�vonatkozó�értékhatároknak is eleget kell 
tennie.� Ezt� a� korlátozást� nem�kell� alkalmazni� az�
alábbi�befektetők�részesedése�esetében:
 • állami�befektető�társaságok;
 • finanszírozáshoz� való� hozzáférés� elősegí-

tése� céljából� rendszeresen� kockázatitőke-
befektetést� folytató�egyének�vagy�csoportok,�
akik�vagy�amelyek�a�tőzsdén�nem�jegyzett�vál-
lalkozások� alaptőkéjébe� fektetnek� be,� azzal�
a� feltétellel,� hogy� az� érdekeltségük� az� adott�
vállalkozásban�kevesebb,�mint�1�250�ezer�EUR-
nak�megfelelő�forintösszeg;

 • szövetkezeti�üzletrészt�hasznosító�gazdasági�
társaság;

 • felsőoktatási� intézmények,� nem� felsőoktatá-
si� intézmény� keretében� működő� oktatási� és�

miKro-, Kis- és KözépvállalKozásoK (KKv) minősítés 
megállapítása, valamint a partner és Kapcsolt 

vállalKozásoK meghatározása T
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szaktanácsadási� intézmények,� a� felső-� vagy�
középfokú�oktatás�gyakorlati� háttereként� ter-
melőtevékenységet� folytató� tangazdaságok�
és� tanüzemek,� nonprofit� kutatási� központok,�
valamint�nem�felsőoktatási�intézmények�szer-
vezeteként�–�költségvetési�formában�működő��
–��egyéb�kutatóhelyek;

 • a�tőkepiacról�szóló�2001.�évi�CXX.�törvény�5.�§�
(1)� bekezdésének� 53.� pontjában� meghatáro-
zott�intézményi�befektetők;

 • az�évi�10�millió�EUR-t,�illetve�az�annak�megfe-
lelő� forintösszeget�meg�nem�haladó� költség-
vetéssel�és�kevesebb,�mint�5�000�lakossal�ren-
delkező�helyi�önkormányzatok.
Az�egyéni vállalkozás minősítése�az�adóbeval-

lása�szerint,�a�foglalkoztatotti�létszám�alapján�tör-
ténik.� Az� egyszerűsített� vállalkozói� adóról� szóló�
2002.�évi�XLIII.� törvény� (a� továbbiakban:�Eva tv.)�
hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése�a�saját�
nyilvántartása� szerint,� a� foglalkoztatotti� létszám�
alapján�történik.�Az�Eva�tv.�hatálya�alá�tartozó�vál-
lalkozás�KKV-nak� történő�minősítéséhez�a�vállal-
kozásnak� foglalkoztatotti� létszámra� vonatkozó�
nyilvántartással�kell�rendelkeznie.

Támogatás�igénylése�esetén�a�KKV�tv.�szerinti�
vizsgálat� pl.� őstermelő� és� kisadózó� vállalkozás�
(KATA)�esetén�is�lefolytatásra�kerül.

A KKV besorolás meghatározásánál figyelem-
mel kell lenni a támogatást igénylő kapcsolt és 
partnervállalkozásaira is.

Önálló vállalkozásnak�minősül�minden� olyan�
vállalkozás,�amely�független�és�nem�minősül�part-
nervállalkozásnak�vagy�kapcsolt�vállalkozásnak.

A�vállalkozás�akkor�is�önállónak�minősül,�ha�az�
alábbi�típusú�befektetők�bármelyike�25-50%-ot�bir-
tokol�a�vállalkozás�tőkéjéből�vagy�szavazati�jogai-
ból:
 • nyilvános�befektetési�vállalkozások,�kockázati- 

tőke-társaságok,�üzleti�angyalok�(max.�befek-
tetés�1�250�ezer�EUR);

 • egyetemek�vagy�nonprofit�kutatóközpontok;
 • intézményi� befektetők,� regionális� fejlesztési�

alapokat;
10�millió�EUR-nál�kisebb�éves�költségvetéssel�

rendelkező�és�kevesebb�mint�5�000� lakost�képvi-
selő�független�helyi�hatóságok.

Két� vállalkozás� egymás� partnervállalkozásá-
nak� minősül,� ha� a� vállalkozás� részesedése� egy�
másik� vállalkozásban� legalább� 25%-os,� de� nem�
haladja�meg�az�50%-ot.

Kapcsolódó (kapcsolt) vállalkozások� azok�
a� vállalkozások,� amelyek�úgy� kapcsolódnak�egy-
máshoz,�hogy�az�egyik�vállalkozás�szavazati�jogai�
felett� a� másik� vállalkozás� közvetlenül� vagy� köz-
vetve�döntő�ellenőrzést�gyakorol,�vagy�képes�arra,�
hogy� meghatározó� befolyása� legyen� a� vállalko-

zásra.� Ha� a� részesedés� vagy� a� szavazatok� ará-
nya�más�vállalkozásokban�meghaladja�az�50%-os�
küszöbértéket,� akkor� a� vállalkozásokat� kapcso-
lódó�vállalkozásnak�kell�tekinteni.

Két vagy több vállalkozás kapcsolódik egy-
máshoz� abban� az� esetben,� ha� az� alábbiak� közül�
legalább�egy�feltétel�fennáll:
 • az�egyik�vállalkozás�a�tulajdonosok�vagy�a�ta-

gok�szavazati� jogainak� többségével� rendelke-
zik�egy�másikban;

 • az� egyik� vállalkozásnak� jogában� áll,� hogy�
a� másiknak� az� igazgatási,� irányító� vagy� fel-
ügyelő�testületében�a�többséget�megválassza�
vagy�visszahívja;

 • egy�vállalkozás�alapító�okirata�vagy�társasági�
szerződése�az�egyik�vállalkozást�felhatalmaz-
za�arra,�hogy�meghatározó�befolyást�gyakorol-
jon�a�másik�felett;

 • az� egyik� vállalkozás� –� más� tulajdonosokkal�
kötött�megállapodás�alapján�–��birtokolja�a�ta-
gok�szavazati�jogainak�többségét�a�másikban.
Azok�a�vállalkozások,�amelyek�egy�magánsze-

mély�vagy�(közösen�fellépő)�magánszemélyek�egy�
csoportja�révén�a�fenti�pontok�szerinti�kapcsolat-
ban� állnak,� ugyancsak� kapcsolt� vállalkozásnak�
tekintendők,�amennyiben�tevékenységüket�ugyan-
azon�vagy�szomszédos�piacokon�folytatják.

Támogatás igénylése esetén� a� vállalkozás�
KKV besorolásának megállapítása� a� következő-
képpen�történik:

 – Önálló�vállalkozások:�a�vállalkozás�saját�adatai�
határozzák�meg�a�KKV�besorolást.

 – Partner-,� vagy� kapcsolódó� vállalkozással�
rendelkező�vállalkozások:
A� vállalkozás� adatai� (létszám,� árbevétel,�
mérlegfőösszeg)
+�közvetlen�és�közvetett�(tehát�az�összes)�kap-
csolt�vállalkozások�adatai�100%-ban
+�Ezen�kapcsolt�vállalkozások�összes�közvet-
len� partnervállalkozásának� adatai� a� szava-
zati� jog/tőke�mértékének�arányában� (amelyik�
magasabb).
+�az�összes�közvetlen�partnervállalkozásának�
adatait� a� szavazati� jog/tőke�mértékének� ará-
nyában.
+�Ezen� közvetlen� partnervállalkozások� a� köz-
vetlen�és�közvetett� kapcsolt� vállalkozásainak�
adatai�100%-ban.

Bízom�benne,�hogy�a�fentiek�segítséget�nyújta-
nak�minden�kedves�olvasó�számára�a�KKV�besoro-
lás�helyességének�megállapításához.

Kovács Andrea
okl. adószakértő


