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KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÓ 
FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ  
A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára 

 

 

Kedves Háziorvos! Kedves Fogorvos! 
 

Mozgalmas nyarat magunk mögött tudva jelentkezünk újra a Költségmegtakarító legfrissebb 
számával, amelyben többek között visszatérünk a családi kedvezményre, szót ejtünk a 
szakképzési hozzájárulásról, említést teszünk nyári tapasztalatainkról, a megyei 
egészségügyi szolgáltatókat érintő ellenőrzésekről. Az ellenőrzések kapcsán megosztjuk 
Önökkel egyik kedvenc idézetünket:  
Az élet útjainak nagy kereszteződései azok, ahol a felkészülés és az alkalom találkozik. Mások 
ezt szerencsének hívják. Előrelátó felkészüléssel, jó partnereket választva vállalkozásának 
működtetéséhez Ön is szerencsés lesz ha a NAV szakemberei és az Ön vállalkozása   

                                                 ugyanabban a kereszteződésben találkozik. 
             Kellemes kikapcsolódást kívánunk aktuális hírlevelünkhöz és kívánunk Önnek szerencsét,          
             mert az mindig jól jön!   
 

 
 
MÓDOSULÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY NYILATKOZATOK 
forrás: www.adonavigator.hu 
 
Újdonságként kezeltük az év elején, pedig valójában évek óta hatályban levő szabályozásról van szó. A családi  
kedvezmény érvényesítéséhez a magánszemély nyilatkozatára van szükség. 
 
A kedvezményezett eltartottak után lehet elszámolni az adókedvezményt, ebbe a körbe elsősorban azok tartoznak, aki 
után a családi pótlék is igénybe vehető. 
 
Bár az eltartottak után nem jár kedvezmény, de a kedvezmény összegének kiszámításakor figyelembe kell venni. Ilyen 
eset, ha a családban az első, felsőfokú alapképzésben résztvevő húszas éveiben járó gyerek van. Ha tehát két 
gimnazista gyermek mellett egy egyetemista is van, akkor három gyerek után számítható a családi adókedvezmény, de 

csak a két gyerek után járó 33.000-33.000 forint adó vonható le havonta. 
 
És itt jön a lényeg: ezt a szabályt a tanév kezdésének kapcsán elevenítjük fel. Ha 
valakinek az új tanévben már nem közoktatásban részt vevő gyermeke van (vagyis 
nem jogosult családi pótlékra iskolai tanulmányai befejezése miatt), módosítania 
kell a januárban megtett nyilatkozatát. 
 
Ha valaki nem módosítja nyilatkozatát, és ezáltal az idei adóbevallásában visszafizetendő 
adója keletkezik, akkor az szja törvény 48§ (4) b pontja alapján 12%-os büntetést kell 

bevallania és befizetnie. 
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HÁZIORVOSOK FIGYELEM: A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL 
forrás: www.weborvos.hu  
 
Sajnos nem minden könyvelő van tisztában a szabállyal. Hamarosan esedékes!  

 
Sajnos nem minden könyvelő van tisztában azzal, hogy a háziorvosi 
vállalkozásoknak az OEP bevételeiből kifizetett bérek után nem kell szakképzési 
hozzájárulást fizetniük és így a kelleténél többet fizettetnek be Önökkel - 
figyelmezteti a háziorvos kollégákat a FAKOOSZ szakértője a szervezet 
honlapján. 
 
A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2. § (1) 
bekezdése szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű 
gazdasági társaság, kivéve a szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági 

társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint az Ftv. 121. §-a szerinti intézményi 
társaság. 
 
Nem köteles viszont szakképzési hozzájárulást fizetni az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött nem 
költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató a közfeladat ellátásával összefüggésben őt terhelő 
társadalombiztosítási járulék alapja után - foglalja össze az útmutató. 
 
(2003. évi LXXXVI. törvény 2. § 
"(5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra... 
b) az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató a 
közfeladat ellátásával összefüggésben őt terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után, 
(6) Az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót 
terhelő társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában, míg 
a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot terhelő társadalombiztosítási járulék alapját a 
tárgyévi árbevételéből a 2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott kedvezményezett tevékenység és a vállalkozási 
tevékenysége árbevétele arányában kell megosztani a szakképzési hozzájárulási kötelezettség kiszámításához.") 
 
Az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót 
terhelő társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában kell 
megosztani a szakképzési hozzájárulási kötelezettség kiszámításához. 
 
Azaz, ha egy OEP-pel szerződött orvosi vállalkozás kizárólag ezen tevékenységét látja el, akkor a munkaórák aránya 
100% - 0%, azaz mentes a szakképzési hozzájárulás alól. 
 
Viszont, ha az orvosnak magánrendelései is vannak, vagy például üzemorvosként is rendel, akkor meg kell határozni a 
rendelési idők arányát, és ennek megfelelően kell kiszámolni a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget - értelmezi a 
szakértő hozzátéve: a közfeladat ellátásában véleménye szerint a nővér, asszisztens, takarítónő bére teljes egészében 
figyelembe vehető, ha az egyéb vállalkozási tevékenységben bizonyítottan nem működnek közre. 
 
Amennyiben az elmúlt években nem így történt a fizetendő SZKHJ meghatározása, akkor önellenőrzés keretében 5 
évre visszamenőleg az APEH-től visszakérhető a többlet!!! Fentiek az eva hatálya alá tartozó vállalkozásokra sajnos 
nem alkalmazhatók - figyelmeztet a szakértő. 
 
Ha további kérdése van a témával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal! 
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KÉPZELT BETEG: NYÍREGYHÁZI FOGORVOSOK ELLENŐRZÉSE  
forrás: www.nyiregyhazinaplo.hu  

 
Budapesti plasztika sebészek után nyíregyházi fogorvosoknál is megjelentek a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei. A nyugta, illetve számla nélküli 
kezeléseken túl egyéb szabálytalanságok is kiderültek, miután lakossági 
bejelentések és hatósági információk nyomán vizsgálódtak a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Adóigazgatóság munkatársai. 
 
Az Egészségbiztosítási Pénztár adatai és az adóellenőrzésre kiválasztott 
fogorvosok saját nyilvántartásai jelentősen eltértek egymástól, illetve a 
számlatömbben szerepeltetett forgalomtól azokban a nyíregyházi fogászati 
rendelőkben, amelyeket felkerestek a NAV revizorai. Egyebek mellett kiderült, 

hogy a betegek egy része sem számlát, sem nyugtát nem kapott az egészségügyi szolgáltatásról. Önmagában már ez a 
tény is mulasztási bírságot, illetve részletes adóvizsgálatot jelent az orvosi vállalkozók számára. 
 
Úgy tűnik, a számla nélkül nyújtott szolgáltatásokon túl olykor olyan betegek ellátását is regisztrálták az orvosok, akik 
a jegyzett időpontban nem is jártak a rendelőben, legalább is erre utalnak a megkérdezett tanúk beszámolói. A 
betegfinanszírozással való visszaélés gyanúja miatt az adóellenőrök teljes körű vizsgálatot kezdeményeztek az 
illetékes hatóságnál. 
 
Miként általában az orvosok, úgy a NAV munkatársai is úgy gondolják, jobb megelőzni a bajt, mint azt utólag kezelni 
fájdalmas és költséges megoldásokkal. A revizorok ennek megfelelően az egészségügyi szolgáltatók körében is több 
vizsgálatot terveznek, mint korábban. (NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatósága) 

 
     

KÖNYVELÉS SPECIÁLISAN PRAXISOKNAK – A PROFIT és a BÍRSÁGOK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN 
 

Vállaljuk speciálisan praxisok számára a könyvelési szolgáltatások ellátását, 
amelyhez ingyenes üzleti tanácsadás és új ügyfeleink számára meglepetés ajándék 
is tartozik. Köszönjük az eddig hozzánk forduló ügyfeleink bizalmát! 

 
Szívesen szánunk időt Önre, ha úgy gondolja, személyesen szeretne tájékozódni, 
vagy tanácsot kérni könyvelésével, elszámolásaival kapcsolatosan, szeretné 
áttekinteni a praxis gazdasági ügyeit, hogy megbizonyosodjon róla minden 
rendben és Önnek nem kell félnie egy váratlan ellenőrzéstől! 
 
Több info: www.premiummegoldas.hu  Megoldás menüpont, Könyvelés almenü, 

vagy a +36 30 229 1630 telefonszámon, vagy az info@premiummegoldas.hu e-mail címen elérhető. 
 

 
 

RENDEZVÉNY TAPASZTALATOK 
forrás: Prémium Megoldás 
 
 
Irodánk a könyvelési tevékenység mellett PR szolgáltatásokkal és rendezvényszervezési feladatok ellátásával is 
foglalkozik. (Különleges céges és családi rendezvények, szűrő nap, konferencia, sajtótájékoztató és esküvőszervezés a 
fő profilunk.) A nyár folyamán két neves (nemzetközi cégcsoportok magyarországi leányvállalatai) termelő  
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vállalkozástól is kaptunk megbízást családi nap (400 és 800 fős rendezvényekről 
van szó) teljes körű megtervezésére, előkészítésére és lebonyolítására.  
Mindkét eseményen felállítottunk úgynevezett Egészségpontokat, ahol 
vérnyomásméréssel, vércukor, koleszterin szint méréssel, BMI index számítással, 
és életmód tanácsadással vártuk az érdeklődőket. Az egészség sátorban 
megfordulók 40 %-ánál nem találtunk eltérést, 40 %-ánál bár találtunk eltérést, 
de a mérésben résztvevőnél már korábban is regisztráltak hasonló értékeket, 
vagyis tudott arról, hogyan és mit is tehetne egészsége érdekében. 20 % viszont 
ott a családi napon szembesült azzal, hogy magas a vérnyomása, vércukor vagy koleszterin szintje. Ezek jó része 30 év 
alatti fiatal volt, jelentős túlsúllyal.  
Irodánk mai napig szorosan kötődik az egészségügyhöz, így ha van ötletük vagy olyan kérésük, amelyben segíteni 
tudunk, és a szűrést, felvilágosítást segíti – forduljanak hozzánk bizalommal. 
 

 
 
LÁTTUK, KIPRÓBÁLTUK, AJÁNLJUK 
 
Új rovatunk keretében személyes tapasztalatainkat osztjuk meg Önökkel, csak olyasmit ajánlunk, amit ismerünk.  
 

Ezúttal a Lajtorja Pszichológiai és Fejlesztő Stúdiót ajánljuk az Önök figyelmébe, 
kezdetnek a honlapjukat amely már önmagában is izgalmas és tele van érdekes 
információkkal, pl. mediterrán töltött kenyér receptet is találhatunk.  
 
Idézet a honlapról: "Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak 

tevékennyé ébresztése." Ebben próbálunk segíteni... 
  
Szeptember 9-én megnyitott a Lajtorja Pszichológiai és Fejlesztő Stúdió. Két megye legjobb szakembereit igyekeztünk 
összegyűjteni, hogy a legtöbbet tudjuk adni a hozzánk fordulóknak. Pszichológusaink, logopédusaink, fejlesztő 
pedagógusaink segítenek párkapcsolati probléma, tanulási nehézség, teljesítményszorongás, hiperaktivitás, súlyos 
betegségből való gyógyulás, egzisztenciális krízis, pánikbetegség, depresszió, túlzott stressz esetén, vagy az anyaság és 
karrier kérdésében. Cégeknek kiválasztással, hatékonyságnöveléssel, coachinggal, kommunikációs tréninggel állunk 
rendelkezésére.  
  
lajtorjastudio.hu 

 
 

KÖNYVELÉSSEL - KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK 
 
  

Ha bármilyen kérdése van a praxis előírásoknak megfelelő működtetésével 
kapcsolatosan, kérjük, keressen minket bizalommal! Az alábbi elérhetőségeink 
valamelyikén: 

 

Címünk: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5, 4. emelet 405. (Sétáló utca) 
  

Tel.: +36 30 229 1630  
          +36 70 778 0828 
            

E-mail: info@premiummegoldas.hu                             
                     Üdvözlettel:                                                                                                                              

 
   Hegyi Henrik D. 

cégtulajdonos 
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