Vagyoni betét, tagi kölcsön
Mint azonban jeleztük, nincs annak akadálya, hogy a
vállalkozó, vagy a vállalkozás tulajdonosa a fejlesztéshez
szükséges forrásokat – esetleg a vállalkozás várhatóan
csupán átmeneti veszteségét – saját maga, és saját vagyona
terhére biztosítsa. Egyéni vállalkozás esetén ezt a befektetést
vagyoni betétnek nevezzük, és mint a vállalkozás bármely
más pénzforgalmát, a vállalkozó könyvelésében rögzíteni
szükséges,

mint

ahogy

a

vagyoni

betét

kivételét

(visszavételét) is a könyvelésbe rögzíteni szükséges.
Gazdasági társaság részére amennyiben a tulajdonosok, vagy
azok közül bármelyik is bármilyen pénzösszeget bocsát a
társaság rendelkezésére, úgy azt tagi kölcsönnek, tagi hitelnek
nevezzük. Ezeket a pénzmozgásokat természetesen szintén
szükséges a könyvelésben rögzíteni, azonban fontos
jeleznünk, hogy sem egyéni vállalkozó, sem vállalkozás tagja
esetén sem a nyújtott saját hitel, sem annak visszafizetése az
adott vállalkozás adóalapja megállapítása szempontjából
jelentőséggel nem bír, azaz a nyújtott hitel nem növeli az
adóalapot (nem kell utána adót fizetni), és a visszafizetett
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hitellel sem lehet csökkenteni azt, tehát nem lehet ezzel a
módszerrel az adófizetési kötelezettséget kisebbé tenni.
A nyújtott tagi hitel azonban a gazdasági társaságok év végi
társasági

adóbevallásában,

illetve

mérlegében

külön

kimutatásra kerül, ami az elmúlt évtizedben számos esetben
vezetett arra, hogy nagy összegű tagi kölcsön láttán az
adóhatóság a kölcsönt nyújtó magánszemélynél levizsgálta,
leellenőrizte annak forrását, azaz megállapította, hogy a
nyújtott kölcsönre a magánszemélynek volt-e fedezete, vagy
valószínűsíthetően ez az összeg, vagy ennek egy része
adózatlan jövedelme a magánszemélynek. Hivatalosan ezt a
személyi jövedelemadó adónemben végzett vizsgálatnak
nevezik – ilyenek egyébként jelenleg is vannak még -, de a
köznyelv ezeket vagyonosodási vizsgálatnak nevezte el, és
számos esetben kínos eredményt okozott. Adómegállapítás
esetén ugyanis az adóhiány 50 %-ának megfelelő (illetve 200
%-os a mértéke, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával,
hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával,
felhasználásával,

illetve

a

bizonylatok,

könyvek,

nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ
össze) adóbírságot is kiszabnak, továbbá alapszabályként az
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érvényes jegybanki alapkamat

5 százalékponttal növelt

mértékének megfelelő késedelmi pótlékot is beszedhet az
adóhatóság.
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