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Ingóság, felesleg értékesítése
Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi
tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági
tevékenységként értékesíti valaki.
Üzletszerű a tevékenység akkor, ha valaki rendszeresen vagy
tartósan, nyereség- és vagyonszerzés céljából értékesít.
• nem köteles a tevékenységet gazdasági formában végezni,
sem őstermelőként, sem kistermelőként, nem köteles
nyugtát vagy számlát adni.
• Ha az így keletkezett bevétele meghaladja az évi 600000 Ftt, személyi jövedelem (15%) fizetésére kötelezett.

BOLHAPIAC, Garázsvásár, Vatera/Jófogás….

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2.§ 13. pontja szerint
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység
keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése
és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső
felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
• 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2.
§ (1) Magyarország területén természetes személy …üzletszerű rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját
gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági
tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 6. § (1)
Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg
tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az
ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak
végzése független formában történik.
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SZJA trv.: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Ingó vagyontárgy: az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve a
fizetőeszközt, az értékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül
értékesített lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon
álló fa).
58.§ (9) bekezdés értelmében nem kell a jövedelmet megállapítani
az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett
bevételből, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja
meg a 600 ezer forintot. E felett alkalomszerű értékesítés esetén is
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség merülhet fel.
? Amennyiben a magánszemély olyan dolgokat ad el, amelyeket
saját maga készített (pl. kézimunka, ékszer, dísztárgy stb.), azt a
NAV minden esetben önálló tevékenységének minősíti, és ebben
az esetben is az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint
kell az adókötelezettséget teljesíten, a 600 ezer forintos mentességi
határ egyáltalán nem alkalmazható!
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• Ha a magánszemély ingó értékesítésből
származó bevétele az adóév elejétől
összesítve nem haladja meg a 600 ezer
forintot, akkor nem keletkezik adóköteles
jövedelme (kivéve, ha a bevételt egyéni
vállalkozóként szerzi meg), még abban az
esetben sem, ha az értékesítés gazdasági
tevékenységnek minősül.
• www.nav.gov.hu/data/cms382442/ingo_er
tekesites_tajekoztato_internetre.pdf

Rendezvény…
• 852/2004 EK rendelet : Olyasvalaki, aki alkalmanként vagy kis volumenben
kezel, készít, tárol vagy szolgál fel élelmiszert (pl. templom, iskola vagy
községi rendezvények és más olyan helyzetek, mint az egyéni önkéntesek
bevonásával szervezett jótékonysági összejövetelek, ahol az élelmiszereket
alkalmanként készítik) nem tekinthetők „vállalkozásnak” és ennélfogva
azokra nem alkalmazandók a közösségi higiéniai jogszabályok
követelményei.
• 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről) nem hatályos a
a) a magánháztartásban, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre;
b) az élelmiszerek magánszemélyek által végzett alkalmi kezelésére,
elkészítésére, tárolására és felszolgálására különösen olyan eseményeken,
mint egyházi, oktatási intézményi, családi, települési rendezvények;
• Adomány….
• Forgalomba hozatal (allergén, permetezés, egészség)

• Zárt közösség együtt főzés – DE NEM FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL
(Megeszik, hazaviszik)

Adószámos magánszemély
• Pl. magánszállás igénybe vétel (OT), kézműves tárgy vétel
(konferencia ajándék)
• Számlaképes
• a személyi jövedelemadó törvény általános rendelkezései az
irányadók, ugyanúgy, ahogy a bérleti díjnál, vagy a megbízási
díjnál.
• nyilatkozhat a magánszemély tételes, vagy %-os költség
elszámolásáról
• Általános esetben költséget bizonylat nélkül 10%-ot lehet levonni
a bevételből (10.000.- Ft bevétel esetén az adóalap 9.000.- Ft), is.
Bármennyit is nyilatkozik, a bevétel 50%-át a költségelszámolás
nem haladhatja meg (10.000.- bevételnél 6.000 Ft (60%)
költségről nyilatkozik, az adóalap akkor is 5.000 Ft lesz a 4.000 Ft
helyett.)

. mértéke 15% a
• A személyi jövedelemadó
számított adóalap után
• 10.000.- Ft értékű szolgáltatás vagy termék
vásárlásával
• 10%-os nyilatkozattal,
• adóalap 9.000.-Ft,
• levont adó (15%) 1.350.- Ft,
• kifizetett összeg 10.000-1350 = 8.650.- Ft)
• A fenti kifizetést egyéb járulék nem terheli.
Kifizetőnek: adatot kell szolgáltatni havonta? a NAVnak, év végén pedig összevont igazolást kell kiadni a
kifizetett jövedelemről és a levont szja-ról.

Őstermelő
• Áfás vagy nem
• Kompenzációs felárat érvényesít vagy nem
• Tételes költségelszámolás vagy %-os.
(általános esetben 10%)
• Érvényes betétlapba bejegyezni az
értékesítést (ellenőrizni)
Számla, nyilatkozat
• Kifizető havi bevallást készít a NAV felé!!!!
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Civil szervezeti rendezvényen helyi
termék (Pl. kolbászos szendvics)
• Ingyen adja a szervezet a résztvevőknek
• A résztvevő fizet érte (kóstoló jegy?
• NEM reprezentációs költség…

KÖSZÖNÖM a figyelmet!

