
BÍRÓI KIFIZETÉSEK VÁLTOZÁSA 2014 II. FÉLÉV 
 

Előzmény: Az SFK bevezetése óta a bírói elszámolások előtérbe kerültek mivel minden egyesület 
beleilleszti a költségei közé. Ezáltal bekerül az állami elszámolási rendszerbe, ami nagyon szigorú és 
akkurátus, valamint hiba esetén komoly szankciói vannak.  Az eddig használt elszámolói tömb több 
dolog miatt sem alkalmas a továbbiakban az elszámolások jogszerű lebonyolításához ( nem NAV 
komfortos, további 28,5 % pluszköltség az SE-nek, hiba esetén NAV nullás igazolás megtagadása ).  
Az érvényes bírói díjak a 1. sz. mellékletben találhatóak. 
 

Új elszámolási rendszer szeptembertől:  
1. Vállalkozói számla 

2. EKHO kifizetés 

1. VÁLLALKOZÓI SZÁMLA 
 
A bírók közül sokan számlaképesek, akik egyszerű megbízási szerződéssel végezhetnek bírói 
tevékenységet.  
Feltétel: az „Egyéb sporttevékenység” (TEÁOR száma: 9319) mint tevékenységi kör megléte.  
Adózás:Az egyéni vállalkozó vagy cégformában tevékenykedő bírók 6 millió Ft éves összbevételig ÁFA 
mentesek. Ezen összeg fölött ÁFA körös a vállalkozó, ilyenkor az ÁFA-t a bíró köteles megfizetni, a 
kifizetett bírói díj ebben az esetben tartalmazza az ÁFA összeget is . 
Dokumentáció: A kifizető egyesület és a bíró egy megbízási szerződést köt (2. számú melléklet). A 
verseny végeztével a megbízó egyesület Teljesítési igazolással (3. számú melléklet) igazolja a munka 
elvégzését, a bíró pedig a számla kitöltésével (4. melléklet- minta) jogosult a bírói díj átvételére. 
Példa: 

Bruttó bírói díj Járulékok (SE költség) Kifizetendő összeg Bírói fizetendő Áfa 

14.000 Ft (Áfa mentes) - 14.000 Ft - 

14.000 Ft (Áfa körös)  14.000 Ft 2.975 Ft 

 

2. EKHO  KIFIZETÉS 
 
A hatályos 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 3. §. (1) bekezdése szerint 2014-től a 
sportszakemberek is az EKHO törvény szerint adózhatnak (bővebben: http://ado.hu/rovatok/ado/az-
ekho-valtozasa-2014-tol ). Ennek megfelelően a bírói tevékenység is EKHO alapján kifizethető és 
elszámolható 
Feltétel: Főállású munkaviszony vagy nyugdíjas. 
Adózás: 20% járulék + 15 % adó (nyugdíjasoknál 11,5%) 
Dokumentáció: A kifizető egyesület és a bíró egy EKHO megbízási szerződést köt (5. számú 
melléklet). A verseny végeztével a megbízó egyesület Teljesítési igazolással (6. számú melléklet) 
igazolja a munka elvégzését, mely tartalmazza a bíró adatait is. Ezek után a bíró jogosult a nettó 
összeg átvételére. A kifizető elvégzi a szükséges járulékfizetést és NAV bevallásokat, valamint az év 
végi adóigazolás megküldését. 
Példa: 

Bruttó bírói díj Járulék (20%)- SE ktsg Adó  Nettó bírói díj 

14.000 Ft 2.800 Ft 2.100 Ft 11.900 Ft 

14.000 Ft (Nyugdíjas) 2.800 Ft 1.610 Ft 12.390 Ft 

 
Az új rendszer előnye: Egyszerűbb adminisztráció, alacsonyabb járulékok, kisebb SE költségek.  
Hátránya: Csak kevés bíró számlaképes (10-15 fő) ezért versenyenként csak 3-5 fő tud számlát adni, a 
többiek EKHO adózással adóznak. 
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