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A tArtAlomból:

Saját tulajdonban lévő SzemélygépkocSi utáni 
cégautó-fizetéSi kötelezettSég  

éS költSégelSzámoláS

A� gépjárműadóról� szóló� 1991.� évi� LXXXII.�
törvény� (továbbiakban:�Gjt.)�17/B.�§� (2)�és�17/C.�
§� (1)� bekezdései� értelmében� személygépkocsi�
nem�magánszemély� tulajdonosa,� lízingbe� vevője�
függetlenül� attól� köteles� cégautóadó� fizetésére,�
hogy�a�személygépkocsit�mire�használja,�és�akkor�
is,� ha� nem� számol� el� költséget� a� használatára�
tekintettel.� Ezzel� az� előírással� sokan� tisztában�
vannak,� és� alkalmazzák� is.� Ami� viszont� még�
mindig� a�mai� napig� gondot� okozhat,� hogy� vajon�
mi�a�helyzet�azon�gépjárművek�utáni�cégautóadó-
fizetési� kötelezettséggel,� amelyek� nem� céges�
tulajdonban� vannak?� Jelen� írásomban� az� ide�
vonatkozó�előírásokat�ismertetem.

Kiindulásként� fontos� tisztában� lenni� azzal,�
hogy�a�Gjt.�17/A.§�(1)�bekezdése�rögzíti�azt,�hogy�
mi� a� cégautóadó� tárgya.� A� cégautók� adózása�
a�Gjt.�cégautóadóról�szóló�IV.�fejezete�értelmében�
adóköteles,� ide�azok�a� személygépkocsik� tartoz-
nak�–���ide�nem�értve�a�kizárólag�elektromos�haj-
tómotorral�ellátott�személygépkocsit,–�amelyek:

 – nem�magánszemély�tulajdonában�áll,�továbbá;
 – az�a� személygépkocsi,� amely� után�a� számvi-
telről�szóló�2000.�évi�C.�törvény�szerint�költsé-
get,�ráfordítást,�és

 – szja� tv.� szerint� tételes� költségelszámolással�
költséget,�értékcsökkenési�leírást�számoltak�el.
Ezen� előírás� alapján� az� a� személygépkocsi�

adóköteles,�amely�után�a�számvitelről�szóló�2000.�
évi� C.� törvény� (továbbiakban:� Szt.)� szerint� költ-

séget,� ráfordítást� érvényesítenek,� illetve� a� sze-
mélyi� jövedelemadóról� szóló� 1995.� évi� CXVII.�
törvény� (továbbiakban:� Szja� tv.)� szerint� tételes�
költségelszámolással� költség,� értékcsökkenési�
leírás� (a� továbbiakban� költség,� ráfordítás,� érték-
csökkenési� leírás�együtt:�költség)�kerül�elszámo-
lásra.�Ezt�egyszerűbben�úgy�is�mondhatjuk,�hogy�
a� cégautóadó� alanyai� azok� a� személygépkocsik,�
amelyeknek� nem� magánszemélyek� a� tulajdono-
sai,� vagy� amelyekre� költséget,� ráfordítást,� érték-
csökkenési�leírást�számolnak�el.�Ennél�is�egysze-
rűbben�fogalmazva�tehát�az�fizeti�a�cégautóadót,�
aki�költséget�számol�el�a�gépkocsi�után.

Érdemes� tisztában� lenni� azzal,� hogy� ameny-
nyiben�ez�utóbbi�feltétel�fennáll�–��azaz�költséget�
számolnak�el�az�autó�után�–�akkor�még�az�sem�
számít,�ha�nem�is�helyezték�forgalomba�az�autót,�
a�cégautóadót�mindenképp�meg�kell�fizetni.�A�sze-
mélygépkocsi� fogalmi� meghatározására� nem�
a�Gjt.,�hanem�az�Szja�tv.�szerinti�megfogalmazást�
kell�használni.

Amennyiben� magánszemély� tételesen� szá-
mol�el� költségeket�gépkocsijára,�amelyet�a�mun-
káltatója� érdekében� használ,� akkor� cégautóadót�
kell� bevallania� és� megfizetnie.� A� tételes� elszá-
molás� azt� jelenti,� hogy� útnyilvántartást� vezet� és�
a�futott�km�alapján�tételesen�számol�el�költsége-
ket.�Abban�az�esetben,�ha�egyéni�vállalkozóként,�
valamint� őstermelőként� átalányban� számol� el�
a�magánszemély�költséget,�akkor�ez�nem�kötelezi�
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őt�cégautóadó�megfizetésére,�ugyanis�az�átalány�
szerinti� elszámolás� nem� jelent� tételes� költségel-
számolást.

Egyéni�vállalkozónak�–�és�őstermelőnek� is�–�
lehetősége� van� arra,� hogy� útnyilvántartás� veze-
tése� helyett� –� saját� tulajdonú� személygépko-
csi� használata� címén,� függetlenül� az� üzemelte-
tett�személygépkocsik�számától�–�havi�500�kilo-
méternek�megfelelő�költséget�számoljon�el�a�sze-
mélygépkocsi� üzemi� célú� használata� miatt.� Ezt�
az� elszámolási� módszert� is� csak� a� teljes� adó-
évre� –� illetőleg� az� adóéven� belül� a� tevékenység�
teljes�időtartamára�–�lehet�alkalmazni.�Abban�az�
esetben,� ha�az� egyéni� vállalkozó�ezt� a�módszert�
választja,� akkor� az� üzemanyagköltség� a� norma�
szerinti� üzemanyagmennyiség� figyelembevé-
telével� a� NAV� által� közzétett� ár� alapulvételével,�
a�fenntartási�költségek�pedig�kizárólag�a�kilomé-
terenkénti�15,-�Ft�általános�személygépkocsi-nor-
maköltség�alkalmazásával�számolhatók�el.�A�költ-
ség�elszámolásának�a�napja�ebben�az�esetben�is�
az� év�mindazon�hónapjának� első� napja,� amelyre�
vonatkozóan� az� egyéni� vállalkozó� 500� kilomé-
ter�átalányt�számolt�el.�Az�500�kilométer�költség-
átalányt�választó�egyéni�vállalkozóknak�sem�kell�
cégautóadót� fizetniük.� Ezesetben� nincs� jelentő-
sége�annak,�hogy�a�tevékenységét�a�saját�ottho-
nában� végzi� és� emiatt� a� valóságban� nem� került�
megtételre�a�havi�500�km�üzleti�út.

A� gépkocsira� felmerülő� költségek� elszámo-
lásával� kapcsolatban� tudni� kell,� hogy� azok� csak�
abban� az� arányban� számolhatók� el� –� továbbá,�
ha�egyébként�az�Áfa�levonható�lenne,�csak�ebben�
az�arányban�vonható�le�–,�amennyiben�azt�útnyil-
vántartással� hitelesen� alátámasztva� a� vállalko-

zás�érdekében�használták.�A�jogszabályi�követel-
ményeknek� nem� megfelelő� útnyilvántartás� ese-
tén�az�adott�költség�nem�vehető�figyelembe,�ami�
azt� jelenti,� hogy� azt� úgy� kell� tekinteni,� mintha�
az� adózó� nem� vezetett� volna� útnyilvántartást.�
Magánszemély� csak� saját� vagy� közeli� hozzátar-
tozója� tulajdonában� álló� gépkocsira� számolhat�
el�költségeket.�A�Tao.�törvény�hatálya�alá�tartozó�
adózó�a�tevékenységéhez�használt�járművek�költ-
ségeit�–�ideértve�azok�üzemanyag-költségeit�is�–,�
a�Szt.�előírásának�megfelelően�kizárólag�szabály-
szerűen�kiállított�számlák�alapján�érvényesítheti.�
Az� ilyen�módon�dokumentált� költségeket� (üzem-
anyag-költségnél� a� felhasználást� alátámasztó�
útnyilvántartás�alapján)�a�Tao.� törvény�3.�számú�
melléklet�B/6.�pontja�alapján�az�adóalapnál�is�elis-
meri�a�vállalkozási�tevékenység�érdekében�felme-
rülő�költségnek.

Közeli�hozzátartozó� (pl.�édesapa)�autója�nem�
minősül� saját� tulajdonú� személygépkocsinak.�
Ebben�az�esetben� is� igaz,� hogy�a�Gjt.� 17/C�§� (2)�
bekezdése� értelmében,� ha� tételes� költségelszá-
molást�alkalmaz,�akkor�az�utazáshoz�igénybe�vett�
személygépkocsi� magánszemély� tulajdonosának�
(a�példabeli�édesapának)�cégautóadót�kell�fizetnie.

Fentieket�összefoglalva�tehát�ha�a�magánsze-
mély� tételes� elszámolás� alapján� költségtérítést�
kap� a� társaságtól,� akkor� felmerül� a� cégautóadó-
fizetési�kötelezettség.�A�cégautóadó�alanya�a�sze-
mélygépkocsi�hatósági�nyilvántartás�szerinti�tulaj-
donosa.�Több�tulajdonos�esetén�a� tulajdonostár-
sak� tulajdoni� hányadaik� arányában� adóalanyok.�
Pénzügyi�lízingbe�adott,�hatósági�nyilvántartásba�
bejegyzett�személygépkocsi�esetén�az�adó�alanya�
a�lízingbe�vevő.� �◙
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2019-től� a� saját� jogú� nyugdíjasnak� minősülő�
személy� által� létesített� munka� törvénykönyve�
(továbbiakban:� Mt.)� szerinti� munkaviszony� az�
1997.�évi�LXXX.� törvény�(Tbj.)�5.�paragrafusának�
(1)� bekezdése� értelmében� 2019-ben� már� nem�
minősül� biztosítási� jogviszonynak.� Fontos,�
hogy� ez� csak� a� munka� törvénykönyve� szerinti�
munkaviszonyban� álló� nyugdíjasra� vonatkozik.�
Így� tehát�amennyiben�a�nyugdíjas�a�Tbj.� alapján�
szintén� munkaviszonynak� minősülő� másik�
jogviszonyban� dolgozik,� akkor� a� nyugdíjas�
továbbra� is� biztosított�marad,� és� erre� tekintettel�
köteles� járulékokat� fizetni,� amelynek� alapján�
ellátásokra�is�jogosultságot�szerez.

Az� Mt.� szerinti� munkaviszonyban� dolgozó�
saját� jogú� nyugdíjast� biztosítási� jogviszony� hiá-
nyában�2019.�január�1-jétől�már�nem�kell�bejelen-
teni� a� 19T1041-es� nyomtatványon,� ugyanakkor,�
ha�már�2018-ban�is�Mt.�szerinti�munkaviszonyban�
dolgozott� a� nyugdíjas,� akkor� a� biztosítási� jogvi-
szonyának�megszűnését� a�munkáltatónak�2019.�
január� 1-jétől� számított� 8� napon� belül� be� kel-
lett� jelentenie� az� adóhatóság� felé� a� 19T1041-es�
számú�adatlapon.

Érdemes� tisztában� lenni� azzal,� hogy� bár�
olcsóbbá� vált� a� járulékok�megfizetése� hiányában�
a�saját� jogú�nyugdíjas� foglalkoztatása,�ez�viszont�
egyúttal�azt� is� jelenti,� hogy�2019-ben�a�nyugdíjjá-
rulék�megfizetésének�hiányában�a�nyugdíjas�mun-
kavállaló�már�nem�lesz�jogosult�a�0,5%-os�nyugdíj-
emelésre,�továbbá�járulékfizetés�hiányában�a�nyug-
díjas�nem� jogosult� az�Mt.� szerinti�munkaviszony-
ban�dolgozó�munkavállaló�baleseti�ellátásaira�sem.�
Ez�azt�jelenti,�hogy�amennyiben�pl.�üzemi�balesetet�
(beleértve�a�foglalkozási�megbetegedést� is)�szen-
ved,� akkor� nem� kaphat� baleseti� táppénzt,� illetve�
súlyosabb� egészségkárosodás� esetén� nem� jogo-
sult� baleseti� járadékra,� és� nem� jár� neki� �100%-os�
támogatás�mellett�baleseti� egészségügyi� szolgál-
tatás�sem,�és�hozzátartozói�sem�lesznek� jogosul-
tak�baleseti�hozzátartozói�nyugellátásra.

A�biztosítási� jogviszony�hiánya�a� többes� jog-
viszonyra� is� hatással� van.� Tehát� ha� az�Mt.� sze-
rinti� munkaviszonyban� dolgozó� nyugdíjas,� aki�
egyben� kiegészítő� tevékenységet� folytató� vállal-
kozóként� is� tevékenykedik,�úgy� függetlenül�attól,�
hogy�a�munkaviszonyban�hetente�hány�órát�dol-
gozik,�meg�kell�fizetnie�a�kiegészítő� tevékenység�
kapcsán�a�havi�7.500,-�Ft�egészségügyi�szolgálta-
tási�járulékot.

Tehát�a�2019.� január�1-jétől�hatályos�változá-
sok�csak�a�saját�jogú�nyugdíjasnak�minősülő�sze-
mély� által� létesített� Mt.� szerinti� munkaviszony-
ban� állnak� fenn,�míg� pl.� a�megbízási� jogviszony-
ban�dolgozó�nyugdíjasnál�nincs�változás�a�tavalyi�
szabályhoz�képest.

A�saját�jogú�öregségi�nyugdíjban�részesülő�Mt.�
szerinti�munkaviszony�létesítése�esetén�nincs�elő-
zetes�bejelentési�kötelezettség,� így�a� legális� fog-
lalkoztatás� bizonyítása� csak� munkaszerződés�
bemutatásával�lehetséges.

Tudni� kell,� hogy� az� egyszerűsített� foglalkoz-
tatás� keretében� foglalkoztatott� nyugdíjasok� jog-
állása� nem� változott.� A� 2010.� évi� LXXV.� törvény�
(továbbiakban:�Efo� tv.)� értelémben�ők�eddig�sem�
voltak�biztosítottak,�viszont�–�az�utánuk�megfize-
tett�500,-�Ft,�1.000,-�Ft,�illetve�2.000,-�Ft-os�közteher�
révén�–�nyugellátásra,�baleseti�egészségügyi�szol-
gáltatásra,� valamint� álláskeresési� ellátásra� jogo-
sultságot�szereznek.�Ez�esetükben�a�Tny.�22/A�§-a�
szerinti� 0,5%-os� nyugdíjnövelést� is� jelenti,� ennek�
alapja�a�megfizetett�közteherhez�tartozó�1.370,-�Ft�
vagy�2.470,-�Ft�összegű�napi�ellátási�alap.

Az� egyszerűsített� közteherviselési� hozzájáru-
lásról�szóló�2005.�évi�CXX.�törvény�(továbbiakban:�
Ekho�tv.)�13.�§�(7)�bekezdése�értelmében�az�Ekho-t�
fizető�magánszemély�biztosítási�jogviszonyára�és�
e�jogviszonyával�összefüggő�nyilvántartási,�adat-
szolgáltatási,� a� járulékfizetési� kötelezettség� tel-
jesítésére,�valamint� jogosultságaira�az�e�törvény-
ben�meghatározott�eltéréssel�az�1997.�évi�LXXX.�
törvény� (Tbj.)� rendelkezéseit� megfelelően� alkal-
mazni� kell.� Ebből� következően� a� sajátjogú� nyug-
díjas� munkaviszonyban� álló� dolgozót� szintén�
nem�kell�biztosítottként�bejelenteni�–�illetve�2018.�
december� 31-ével� ki� kellett� jelenteni–,� amennyi-
ben�az�Ekho�szerinti�adózást�választja.�Viszont�az�
Ekho� tv.� értelmében�a� nyugdíjas�munkavállalótól�
változatlanul�vonni�kell�a�11,1%-os�Ekho-t.�A�nyug-
díjbiztosítási� ellátások� –� tekintettel� arra,� hogy�
a� �11,1%-os� levonás� nem� tartalmazza� a� 3,9%-os�
nyugdíjjárulék-részt�–�az�Ekho�szerinti� nyugdíjas�
munkavállalót�nem�illetik�meg,�egészségügyi�szol-
gáltatásra�nyugdíjasként�eleve�jogosult,�ugyanak-
kor�baleseti�járadékra�és�a�baleseti�egészségügyi�
szolgáltatásra�jogosultságot�szerezhet.�� ◙
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